Ръст на разкриваемостта отчита ОД МВР Добрич за 2013 г.
На 19 март 2014 година от 15:00 часа се проведе годишен отчет – анализ на ОД
МВР Добрич за 2013 година.
Регистрираните през 2013 г. престъпления на територията на ОД МВР Добрич
са 2413 срещу 2370 за 2012 г. Данните показват увеличение на престъпленията с 1.81%
в сравнение с предходната година. Данните изнесе директора на ОД МВР Добрич –
комисар Стефан Йончев. В годишния отчет анализ взеха участие старши комисар
Георги Арабаджиев – зам. директор на ГД „Национална полиция, представители на
окръжна прокуратура и ръководителят на Териториална дирекция на ДАНС.
От регистрираните през 2013 г. престъпления доминират престъпленията
против собствеността, които съставляват 65.1% от общия брой престъпления за ОД
МВР Добрич. Престъпленията против личността съставляват 5.7% от общия брой, а
общоопасните престъпления – 21.2%.
Запазва се тенденцията през годините структуроопределящи за региона да са
престъпленията против собствеността. При този вид престъпления се наблюдава
намаление на повечето от видовете кражби- джебчийски кражби, намалението е с
71.43% в сравнение с предходната година, домови кражби- намаление с 11.91%, кражби
от магазини- намаление с 29.32%. Увеличение се наблюдава при кражбите на вещи и
части от МПС- увеличение с 40.91%.
През периода на 2013 г. са регистрирани 1328 кражби на имущество срещу
1371 за 2012 г.
Домовите кражби, бележат намаление с 11.36%, като през периода на 2013 г. те
са 320 срещу 361 за 2012 г. а разлика от периода 2010 г. до 2012 г., когато се
наблюдаваше увеличение на домовите кражби. Положителния резултат при домовите
кражби се дължи на проведените ОИМ и извършените реализации за задържане на
групи лица, извършващи такива престъпления.
В резултат на констатациите от анализа за дейността през 2012 г. бе създадена
организация, което доведе до спад на грабежите, домовите кражби и други видове
кражби, които бяха увеличени през предходната година.
Устойчивост бележат кражбите на домашни животни и селскостопанска
продукция, като през 2013 г. са регистрирани 181 такива кражби срещу 178 за 2012 г.
Кражбите се извършват предимно от „гастрольори” от съседни региони.
При грабежите се констатира намаление с 12.50% спрямо 2012 г. или 35
регистрирани грабежи за 2013 г. срещу 40 за 2012 г. Тази тенденция се наблюдава от
2010 г. насам. Основен предмет на престъплението са дамски чанти, златни накити и
мобилни телефони. Анализът на извършените грабежи показва увеличение на
престъпленията през летните и зимните месеци на годината.
През 2013 г. на територията на ОД МВР Добрич е извършено 1 умишлено
убийство. За 2012 г. убийствата са 3 броя. Регистрирани са 3 изнасилвания срещу 4 за
2012 г., а блудствата са 6 за 2013 г. срещу 8 за 2012 г. Констатира се намаление на
престъпленията против личността през последните години.
Устойчивост бележат като цяло и общоопасните престъпления през 2013 г., но
от тях значително намаление се наблюдава при палежите. През 2013 г. са регистрирани
33 палежа срещу 43 за 2012 г. или намаление с 23.26%. Предмет на посегателство са
предимно МПС и селскостопански постройки с продукция.
Посегателствата спрямо МПС са 51 за 2013 г. срещу 31 за 2012 г. Наблюдава се
значително увеличение на посегателствата спрямо МПС, с 64.52%.
Престъпленията, свързани с наркотични вещества са 76, срещу 54 за 2012 г.
През отчетната 2013 г. са регистрирани 230 икономически престъпления срещу
273 регистрирани за 2012 г., което показва намаление на икономическите престъпления
с 15.75 %. Нанесените щети са за 883 000 лв. срещу 1 855 000 лв. за 2012 г.

Оценка на постигнатите резултати по противодействие на конвенционалната
престъпност
Общата разкриваемост през 2013 г. бележи увеличение с 1.84 пункта. През
2013 г. са разкрити 967 от регистрираните криминални престъпления, или 40.07%
разкриваемост, като за 2012 г. са разкрити 906 престъпления, или 38.23%
разкриваемост.
Разкрити са и 256 криминални престъпления, регистрирани в минали години
срещу 298 разкрити минали престъпления за 2012 г.
От регистрираните престъпления против личността през отчетния период на
2013 г. са разкрити 47 престъпления срещу 31 разкрити през 2012 г.
Устойчивост бележи разкриваемостта на престъпленията против собствеността,
като през 2013 г. са разкрити 417 такива престъпления срещу 440 за 2012 г. През 2013
г. са разкрити 341 кражби, или 25.68% разкриваемост срещу 383 за 2012 г., или 27.94%
разкриваемост.
По видове престъпления против собствеността разкриваемостта е следната:
- грабежи - разкрити през 2013 г. са 13 грабежа, или 37.14% разкриваемост
срещу 7 грабежа за 2012 г., с 17.50% разкриваемост, увеличението на разкриваемостта е
с 19.64 пункта;
- домови кражби - разкрити 67 кражби, или 20.94% разкриваемост срещу 88
разкрити за 2012 г., което е 24.38% разкриваемост;
- кражби на селскостопанска продукция и домашни животни - разкрити са 61
кражби през 2013 г., или 33.70% разкриваемост срещу 62 за 2012 г., или 34.83%
разкриваемост;
От общоопасните престъпления през 2013 г. са разкрити 382, или 74.46%
разкриваемост, срещу 348 разкрити през 2012 г., като разкриваемостта е 68.50%. През
отчетния период са разкрити 3 посегателство спрямо МПС, 5 са разкрити през 2012 г.
През отчетния период е разкрит 1 палеж от извършените в периода.
Статистиката сочи, че през 2013 г. са разкрити 68 престъпления свързани с
наркотични вещества от 76 регистрирани срещу 31 разкрити за 2012 г. от 54
регистрирани.
През 2013 г. са установени 1041 извършители на криминални престъпления
срещу 1010 извършители за 2012 г., съответно:
- за престъпления против личността са установени 51 извършители срещу 36 за
2012 г.;
- за престъпления против собствеността са установени 517 извършители срещу
539 за 2012 г., като за извършени грабежи са установени 21 лица срещу 16 за 2012 г., а
за кражби 433 лица срещу 472 за 2012 г.;
- за общоопасни престъпления са установени 376 лица срещу 355 за същия
период на 2012 г.
През отчетния период се наблюдава значително намаление на детската
престъпност. През 2013 г. от 88 непълнолетни лица са извършени 79 престъпления,
като за 2012 г. от 112 непълнолетни лица са извършени 120 престъпления. Тенденция
през последните години е най-често извършваните от непълнолетни лица престъпления
да са кражбите на имущество, които през отчетния период на 2013 г. съставляват 60%
от всички криминални деяния, извършени от тази група лица.

