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СПРАВКА
за състоянието на престъпността на
територията на ОД на МВР Добрич през
периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

През периода от 01.01.2015 до 30.09.2015 г., в резултат на взетите мерки и
добрата превантивна работа от страна на служителите на ОД на МВР Добрич, се
оформи тенденция за намаляване броя на извършените престъпления в региона.
-Криминални престъпления:
Регистрираните през деветмесечието на 2015 г. престъпления на територията на ОД
МВР Добрич са 1782 срещу 2002 за същия период на 2014 г. Данните показват намаление
на престъпленията с 10.98% в сравнение със същия период на предходната година.

Коефициентът на престъпност през деветмесечието на 2015 г. е 955.78, а през
периода на 2014 г. същият е бил 1073.78.
От регистрираните през деветмесечието на 2015 г. престъпления доминират
престъпленията против собствеността, които съставляват 61.78% от общия брой
престъпления за ОД МВР Добрич. Престъпленията против личността съставляват 7.23% от
общия брой, а общоопасните престъпления – 22.67%.
Запазва се тенденцията през годините структуроопределящи за региона да са
престъпленията против собствеността. При този вид престъпления се наблюдава намаление
на престъпленията по чл.194-197 от НК (кражби) с 15.41%, съответно домовите кражби с
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28.74%, на кражбите на селскостопанска продукция с 1.85% , на джебчийските кражби с
71.43% и на кражбите на вещи и части от МПС с 2.91%.
През деветмесечието на 2015 г. са регистрирани 884 кражби на имущество срещу
1045 за същия период на 2014 г. Разкрити са 219 от тях, с процент разкриваемост 24.77%,
към 196 разкрити кражби през периода на 2014 г., с процент разкриваемост 18.76%.
През деветмесечието на 2015 г. са регистрирани 181 домови кражби, като през
същия период на 2014 г. техния брой е бил 254. Предходните години се наблюдаваше
увеличение на домовите кражби. В резултат на проведените ОИМ и извършените
реализации за задържане на групи лица, извършващи такива престъпления, се наблюдава
спад на този вид извършени престъпления против собствеността.
При грабежите се констатира намаление с 36.84% спрямо същия период на 2014 г.,
или 24 регистрирани грабежи за деветмесечието на 2015 г. срещу 38 за същия период на
2014 г. По-голямата част от грабежите са извършени в по-големите населени места
(основно в областния град), като обектите са предимно самотно придвижващи се жени.
Основен предмет на престъплението са дамски чанти, златни накити и мобилни телефони.
През деветмесечието на 2015 г. са извършени 68 измами, докато през същия период
на 2014 г. са били 71. През отчетния период са разкрити 8 измами.
Наблюдава се увеличение на броя на извършените престъпления против
личността– 129 извършени през деветмесечието на 2015 г. към 116 извършени през същия
период на 2014 г. През отчетния период на територията на ОДМВР Добрич са извършени 2
умишлени убийства. За сравнение, през деветмесечието на 2014 г. няма извършени
убийства. Регистрирани са 3 изнасилвания срещу 1 за същия период на 2014 г., а блудствата
са 5 през деветмесечието на 2015 г. срещу 6 за същия период на 2014 г.
Леко намаление се наблюдава при броя на извършените общоопасни престъпления
през деветмесечието на 2015 г. (404 бр.), в сравнение същия период на 2014 г. (416 бр.).
Наблюдава се намаление при извършените палежи с 25,93%, като през деветмесечието на
2015 г. са регистрирани 20 палежа срещу 27 извършени престъпления през същия период на
2014 г.
Посегателствата спрямо МПС са 27 за деветмесечието на 2015 г., срещу 44 за
същия период на 2014 г., или намаление с 38.64%.
Престъпленията, свързани с наркотични вещества са 82, срещу 68 за същия период
на 2014 г., като увеличението е 20.59%.
-Икономически престъпления
През деветмесечието на 2015 г. са регистрирани 165 икономически
престъпления срещу 178 регистрирани през периода на 2014 г., което показва намаление
на икономическите престъпления с 7.30%. Нанесените щети са за 476 000 лв. срещу 262
000 лв. за деветмесечието на 2014 г.
Установени са 125 извършители на икономически престъпления срещу 117 за
периода на 2014 г.
Коефициентът на престъпност през периода на 2015 г. е 88.50 икономически
престъпления на 100 000 души, докато през периода на 2014 г. е бил 95.47.
През деветмесечието на 2015 г. са регистрирани 48 документни престъпления
срещу 58 за периода на 2014 г.
Престъпленията против парично-кредитната система са 13 срещу 15 за 2014 г.,
няма регистрирани измами с Еврофондове.
През отчетния период са регистрирани 2 престъпление против данъчната
система, срещу 6 за същия период на 2014 г. Регистрирано е 1 престъпление по чл.282295 от НК (престъпление по служба).
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Измамите са 13 за деветмесечието на 2015 г., срещу 11 за периода на 2014 г.,
обсебванията са 1 срещу 2 за 2014 г.
Оценка на постигнатите резултати по противодействие на конвенционалната
престъпност
Общата разкриваемост през деветмесечието на 2015 г. бележи увеличение с 12.8
пункта. През отчетния период на 2015 г. са разкрити 706 от регистрираните криминални
престъпления, или 39.62% разкриваемост, като за деветмесечието на 2014 г. са разкрити 534
престъпления, или 26.82% разкриваемост.
Разкрити са и 214 криминални престъпления, регистрирани в минали години срещу
198 разкрити минали престъпления за периода на 2014 г.
От регистрираните престъпления против личността през отчетния период на 2015 г.
са разкрити 47 престъпления, срещу 22 разкрити през периода на 2014 г.
Устойчивост бележи разкриваемостта на престъпленията против собствеността,
като през деветмесечието на 2015 г. са разкрити 265 такива престъпления срещу 245 за
същия период през 2014 г. През деветмесечието на 2015 г. са разкрити 219 кражби, или
24.77% разкриваемост срещу 196 за 2014 г., или 18.76% разкриваемост.
По видове престъпления против собствеността разкриваемостта е следната:
-грабежи - разкрити през деветмесечието на 2015 г. са 9 грабежа, или 37.50%
разкриваемост срещу 8 грабежа за същия период на 2014 г., с 21.05% разкриваемост;
-домови кражби - разкрити 42 кражби, или 23.20% разкриваемост срещу 48
разкрити за 2014 г., което е 18.90% разкриваемост;
-кражби на селскостопанска продукция и домашни животни - разкрити са 43
кражби през деветмесечието на 2015 г., или 40.57% разкриваемост срещу 32 за същия
период на 2014 г., или 29.63% разкриваемост;
От общоопасните престъпления през деветмесечието на 2015 г. са разкрити 288,
или 71.29% разкриваемост, срещу 202 разкрити през периода на 2014 г., като
разкриваемостта е 48.56%. През отчетния период са разкрити 4 посегателства спрямо
МПС, 2 са разкрити през същия период на 2014 г. През отчетния период са разкрити 3
палежа срещу 0 за същия период на 2014 г.
Статистиката сочи, че през деветмесечието на 2015 г. са разкрити 65
престъпления, свързани с наркотични вещества от 82 регистрирани, срещу 32 разкрити
за 2014 г. от 68 регистрирани.
През деветмесечието на 2015 г. са установени 986 извършители на криминални
престъпления срещу 798 извършители за същия период на 2014 г.
През отчетния период се наблюдава увеличение на детската престъпност. През
деветмесечието на 2015 г. от 127 малолетни и непълнолетни лица са извършени 91
престъпления, а през периода на 2014 г. от 130 непълнолетни лица са извършени 72
престъпления.
От направения анализ на динамиката на криминалните деяния, извършени от
малолетни и непълнолетни лица, може да се направи извода, че трябва да се
предприемат допълнителни мерки, които да са насочени към превенция на детската
престъпност и да продължи съвместната превантивна дейност на служителите от ОД
МВР Добрич, МКБППМН и други звена от системата за противодействие на
асоциалните прояви, реализирането на различни програми и проекти, работата с
родителите и взаимодействието с учебните заведения.
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На отчет са взети 59 лица, от тях 44 лица за извършени престъпления и 15 лица
за извършени противообществени прояви. Снети са от отчет 58 лица – 45 лица поради
поправяне и 13 лица поради навършване на пълнолетие и предаване на ОР.
Разгледани са 62 дела по ЗБППМН, от които 49 по предложение на ИДПС при
РУМВР, като на 84 лица са наложени мерки по чл.13 от Закона.
От 165 лица, преминали през деветмесечието през ИДПС, 3 са за употреба на
наркотични вещества, 24 - за бягство от дома и скитничество, 2 - за проституция и 136на други основания.
През периода на 4 малолетни лица е оказана полицейска закрила.
През деветмесечието на 2015 г. са обявени за общодържавно издирване 357
лица,от тях 203 са установени, а общият брой на издирените е 361.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред
и противодействието на престъпността:
Дейност на ППД:
През деветмесечието на 2015 г. усилията на служителите по охрана на
обществения ред бяха насочени към засилване на превенцията, профилактиката и
разкриване на криминалните престъпления чрез качественото извършване на
полицейските проверки и повишаване степента на професионалното развитие на
състава. Приоритетна линия на работа беше борбата срещу битовата престъпност,
хулиганството, вандализма и грубото нарушаване на обществения ред и предприемане на
активни мерки по пътен контрол, борбата с проституцията, разпространението на
наркотични вещества и продажбата на акцизни стоки без бандерол.
На базата на извършван ежемесечен анализ на състоянието на средата за
сигурност и съгласно информацията и от интерактивната карта на престъпността, се
изготвяха промени в разстановката на силите, като същите бяха пренасочвани в
районите с повишена концентрация на престъпни посегателства, в дните и часовете от
денонощието, когато са констатирани по-голям брой престъпления спрямо
собствеността на гражданите. Патрулните участъци, маршрутите и установъчните
пунктове на нарядите от ППД бяха съобразявани по време и място на извършените през
предходния месец и предходната седмица престъпления. Включени бяха
актуализираните оперативно значими обекти за проверка и профилактика. Бе работено
срещу недопускане извършването на правонарушения, за задържане на извършители на
противообществени прояви, демонстративно полицейско присъствие и опазване на
общинско и частно имущество, гарантиране на обществения ред.
През деветмесечието на 2015 г.бяха постигнати следните резултати:
- Планирани и проведени СПО – 288 специализирани полицейски операции;
- Реагиране на сигнали – 7 063 бр.;
- Съставени протоколи за предупреждение – 1 338 бр.
- Издадени писмени разпореждания – 95 бр.
През 2015 г. служителите от „Охранителна полиция” са участвали в охраната на
236 масови мероприятия, от които 76 спортни мероприятия.
Дейност по териториално обслужване на гражданите- ПИ, МлПИ
През деветмесечието на 2015 г.бяха постигнати следните резултати:
- Извършени проверки в места за обществен подслон – 535 бр.
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- Изготвени уведомителни писма по чл.66, ал.2 от ЗМВР – 217 бр.
- Предупредени лица по чл.65 – 1 262 бр.;
- Полицейски разпореждания по чл.64 – 52 бр.
Състояние на обстановката по БД и административно-наказателна дейност
През деветмесечието на 2015 г. на територията на ОД МВР Добрич са настъпили
114 тежки ПТП, при които са загинали 12 и са ранени 131 граждани. В сравнение с
предходната 2014 г. се отчита намаление на тежките ПТП с 3 бр. (117 през периода на 2014
г.), намаление на убитите с 1 бр. (13 през периода на 2014 г.) и намаление на ранените
граждани с 14 бр. (145 през периода на 2014 г.).
Данните за административно-наказателната дейност са следните:
Период
01.01.2015г.30.09.2015г.
01.01.2014г.30.09.2014г.
Разлика

Общо констатирани
нарушения
11 162

Взето отношение с
акт
3 486

Взето отношение с
фиш
6 348

15 441

4 061

9 772

-4 279

-575

-3424

Основната причина за влошените резултати се дължи на тълкувателното
решение на ВАС, с което се прекрати издаването на електронни фишове за нарушения,
установени от мобилни системи за видеоконтрол. Част от радарите, числящи се на
ОДМВР Добрич, все още са технически неизправни.

Досъдебно производство
През 2015 г. усилията на служителите от отдел „Разследване” бяха насочени към
повишаване ефективността на разследване по досъдебните производства, спазване на
законоустановените срокове по разследване, точно и своевременно изпълнение на
писмените указания на наблюдаващия делото прокурор, задълбочаване на
професионалните знания и повишаване на професионалната квалификация.
През деветмесечието на 2015 г. в ОД на МВР Добрич са разследвани общо 2670
досъдебни производства по криминална линия, от които 2005 са новообразувани, както и
299 досъдебни производства по икономическа линия, от които 178 новообразувани.
През отчетния период на 2015 г. са приключени и изпратени в прокуратура
общо 1907 досъдебни производства по криминална линия, или 71.42% от общо
разследваните. По икономическа линия са приключени и изпратени в прокуратурата 186
досъдебни производства, което е 62.21% от общо разследваните.

Дейност по опазване на обществения ред и сигурността през
активния туристически сезон
С оглед подобряване на обществения ред и сигурността на почиващите
български и чужди граждани през летния туристически сезон, бе изготвен анализ –
оценка на оперативната обстановка и действащата организация на работа по
противодействието на престъпността в предходни години, като се набелязаха
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необходимите превантивни мерки. На базата на изготвените анализи, бе изготвен план
рег. №357р-4304/20.05.2015 г. за дейността на ОДМВР Добрич по опазване на
обществения ред и сигурността в курортните комплекси на територията на дирекцията
през активния туристически сезон 2015 г.
На база изготвен анализ и отчитане на средата за сигурност, бяха предприети
редица организационни мерки. Намаления числен полицейски състав поради
оптимизиране на щата, като и поради напускане и пенсиониране на служители с
полицейски правомощия, наложи необходимостта през периода да бъдат придадени
допълнителни сили от други структури на МВР, с цел засилване на полицейското
присъствие на територията на РУ Албена - в КК „Албена” и в с. Кранево. Бяха
командировани общо 32 полицаи от състава на охранителна полиция на други ОД МВР,
съответно 16 полицаи през месец юли и 16 полицаи през месец август.
Добра практика и през летния туристически сезон 2015 г. бе работата в
съвместни екипи на български полицаи и служители на Министерството на
администрацията и вътрешните работи на Република Румъния. През месец юли и месец
август бяха командировани по 2 румънски полицаи в РУ Балчик и по 2 – в РУ Албена.
Създадена беше организация и ежедневно (през светлата част на денонощието) за
времето от 08:30 часа до 17:30 часа се излъчваха съвместни пеши патрули, които
изпълняваха следните задачи: постоянен контрол на ЛПИ; недопускане на неправилно
паркиране на МПС; недопускане нарушения на обществения ред и хулигански прояви;
превенция на разпространението на дрога, кражби и грабежи. Румънските полицаи
оказваха съдействие при превода, даваха указания на румънските гости относно
спазване на правовия ред според българското законодателство, съдействаха на
граждани, претърпели ПТП, при разпити, при снемане на писмени указания и др.
Създадена бе необходимата организация и бяха извършвани проверки в
търговските и туристически обекти, находящи се на територията на черноморските
селища и курорти, относно регистрацията на чужди и български граждани, укриване на
данни за настанените в хотелите лица, както и деклариране на неверни обстоятелства в
регистрационните и отчетните документи, укриване на приходи, целящи ощетяване на
бюджета. През периода в тази връзка са проведени 9 СПО.
Предприети бяха съответните мерки за превенция и разкриване на
закононарушения, като измами при предлагане на туристически услуги, разпространение
на стоки с чужди търговски марки, на опасни за здравето стоки, укриване на обороти и
др. През летния туристически сезон са извършени проверки на 12 търговски обекта за
наличие на промишлени стоки, носещи логото на защитени търговски марки, които се
предлагат за продажба без съгласието на притежателя на изключителното право, като
нарушения не са констатирани.
Съвместно с представители на БАБХ са проверени 100 заведения за обществено
хранене и 43 търговски обекти, в резултат на проверките са издадени 40 предписания.
Извършени бяха и проверки за произхода, начина на съхранение и/или предлагането на
хранителни продукти от животински произход, както и документи за произход, срок на
годност на продукти, предлагани при услугата „ол инклузив”. От издадените през
периода 40 предписания, 14 са относими за обекти тип „ол инклузив”.
Иззети бяха 61 кг храни и са съставени 8 АУАН.
Извършени бяха проверки на отдадените на концесия плажове, броя на
заявените места и отчитането на постъпленията от услугата „плажна такса”, като
нарушения не бяха констатирани.
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Регулярно се извършваха проверки съвместно с представители на ИА
„Автомобилна инспекция” по отношение редовността на документите на лица и МПС,
осъществяващи таксиметрова дейност.
Ежеседмично се провеждаха СПО по установени сборища на КК, местата за
предлагане на секс – услуги и такива по линия на наркоразпространението. През летния
туристически сезон са проведени над 90 СПО, като са проверени над 3 300 лица и над
2 000 МПС. По време на провеждането на им бяха извършвани и проверки на бюрата за
обмяна на валута, касовите помещения и местата за инкасиране на суми в обектите на
туризма. Голяма част от усилията на състава бе насочен към предотвратяване на
разпространението и търговията на акцизни стоки без бандерол, като за целта бяха
извършвани проверки в питейни и увеселителни заведения и места за подслон и през
тъмната част от денонощието.
През периода от 15.05.2015 г. до 15.09.2015 г. на територията на курортните
селища в областта са регистрирани общо 342 криминални престъпления, като за същия
период на 2014 г. те са 400. Разкритите престъпления от регистрираните в периода са 110
срещу 111 за същия период на 2014 г.
През туристическия сезон са регистрирани общо 52 престъпления с потърпевши
54 чужди туристи. За сравнение, през туристическия сезон 2014 г. са регистрирани общо
60 престъпления с потърпевши чужди граждани.
През активния туристически сезон ежеседмично бяха извършвани проверки на
увеселителни и питейни заведения, интернет – зали и др. търговски обекти по
отношение на организацията на охраната им и физическата им защита. При всички
случаи на констатирани слабости по охраната им, управителите на обектите бяха
уведомявани писмено за отстраняването им.
От страна на полицейските служители бе засилен контрола върху дейността на
частните охранителни фирми и звената за самоохрана, както с оглед осъществяването
на сигурен пропускателен режим, така и цел обмяна на информация за лица, склонни
към извършване на нарушения на обществения ред и престъпления.
Във връзка с увеличения поток от туристи, бе засилен котрола за движение по
пътищата, като се изграждаха КПП на възлови и уязвими места. Прилагани бяха строги,
бекромисни законови санкции към нарушителите на ЗДвП и Правилника за неговото
прилагане.
В ОДМВР Добрич бе създадена организация за засилено наблюдение на рискови
обекти и такива с масово пребиваване на хора, като същите бяха включени в
маршрутите за движение на ППД. Извършени бяха проверки на автогари, жп гари,
пазари, паркинги и др. обекти.
По време на активния туристически сезон, интензивността на движението по
Главен път I-9, който е на територията на ОД МВР Добрич, бе значително увеличена.
На служителите бе разпоредено при изпълнение на поставените задачи да проявяват
инициативност с цел подпомагане на пътното движение, оказване на съдействие на
аварирали МПС или станали ПТП.
В изпълнение на окръжно писмо с рег. №11937р-8853/22.05.2015 г. на ГДНП, за
времето от 26.06.2015 г. до 30.08.2015 г. на територията на ОД МВР Добрич бяха
извършени 20 съвместни проверки в пограничните райони от служители на ОД МВР
Добрич и Румънската пътна полиция. В дните петък и неделя, за времето от 14.00 до
21.00 часа, беше организиран съвместен контрол на наряди от полицаи, работещи на
териториите на двете държави. По направление Добрич – Негру Вода (главен път II29) бяха извършени 6 проверки, а по направление КК „Албена” – Вама Вече (главен
път I-9), бяха извършени 14 проверки. За отчетния период са констатирани 161
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нарушения, за които са съставени 49 АУАН и 92 глоби по фиш. В районите на
проверките се забелязва значително намаление на грубите нарушения, което довежда до
извода, че съвместните проверки са ползотворни и допринасят до значително
подобряване на пътнотранспортната обстановка в пограничните райони.
Продължи добрата практика да се работи по план за взаимодействие между РУ
и ГПУ – Балчик и ГПУ Генерал Тошево, благодарение на което се постигна по-добро
покритие на главния път с полицейски сили за предотвратяване и противодействие на
престъпления, извършени срещу чуждите граждани по главните пътища. През летния
туристически сезон на територията на ОД МВР Добрич не бяха допуснати такива
престъпления.
За периода от 01.06. до 15.09.2015 г. на територията на ОД МВР Добрич с
участието на чужди граждани е настъпило 1 тежко ПТП с 1 ранен румънски гражданин.
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