МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ
за
дейността на ОДМВР – Смолян през 2019 г.
1. Организация и управление.
В изпълнение на целите на ОДМВР – Смолян през 2019 г. в областната дирекция
продължи последователната и активна работа за противодействие на престъпността,
гарантиране на правовия ред, осигуряване на добър обществен ред и безопасно движение по
пътищата на област Смолян.
Основните цели в дейността в ОДМВР – Смолян през 2019 г., бяха следните:
 ефективно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на
обществения ред;
 подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния
травматизъм;
 гарантиране на сигурността и обществения ред преди, по време и след
произвеждането на изборите за Европарламент и изборите за общински съветници и кметове
на общини през 2019 г.;
 противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на
сигурността на гражданите в к.к. Пампорово и туристическите центрове на обслужваната
територия;
 повишаване на възможностите на ОДМВР – Смолян за противодействие на
тероризма и радикализацията;
 повишавене на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от
полицейските органи на МВР;
 противодействие на престъпленията, ощетяващи държавния бюджет, системата на
НОИ и ТЕЛК, престъпленията в горското стопанство и корупцията;
 повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските
органи;
 превенцията на детската престъпност и противодействието на престъпленията,
извършвани от деца и срещу деца;
 осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при бедствия
и други извънредни ситуации;
 ефективно управление на ресурсите в МВР. Подобряване на административното
обслужване за бизнеса и гражданите.
Във връзка с предприетите мерки за противодействие на конвенционалната
престъпност и през 2019 г. продължи работата по прилагането на проактивния подход и
реализирането на дългосрочна стратегия за превенция на престъпленията срещу собствеността
на гражданите, чрез системна работа с лицата представляващи интерес по линия на кражбите.

Постигнати бяха добри резултати при противодействието на наркопрестъпленията на
обслужваната територия, като се отчита ръст в броя на регистирираните и разкритите
престъпления свързани с държане на наркотични вещества.
През 2019 г. продължиха и ежедневните проверки, свързани с противодействието на
контрабандата и в частност търговията и държането на акцизни стоки без бандерол.
През месеците май, октомври и ноември 2019 г. в обслужвания район беше осигурена
сигурността и обществения ред при провеждането на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България и изборите за общински съветници и за кметове. Преди, по
време и след приключване на изборния процес не бяха допуснати груби нарушения на
обществения ред и тежки криминални престъпления, което само по себе си говори за добрата
организация и правилното управление на силите и средствата, участвали в охраната на
събитията.
Чрез прилагане на екипен принцип на работа бяха провеждани СПО в малките
населени места, по третокласната и общинска пътна мрежа, включително и през тъмната част
на денонощието, както и в празничните и предпразничните дни, с основна насоченост контрол
на употребата на алкохол и наркотични вещества, правоспособност, техническа изправност на
МПС, наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите, използване на предпазни каски и колани и други.
Все по-голям брой туристи посещават обслужвания район вече не само през зимните
месеци, а и през останалата част от годината. Този факт наложи промяна в организацията на
работа в областната дирекция. С цел превенция на престъпността и опазване на обществения
ред се осигурява засилено полицейско присъствие на местата с повишена концентрация на
хора в почивните и празнични дни, в резултат на което са осигурени нормални условия и
спокойствие за жителите и гостите на обслужвания район. През отчетния период беше
обезпечена сигурността на българските и чуждестранни туристи по време на зимния
туристически сезон.
В началото на 2019 г. в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за
административното обслужване, бяха осигурени условия, позволяващи предоставяне на
административно услуги в структурните звена на ОДМВР – Смолян на добро ниво.
В криминогенно отношение може да се отбележи, че областта е с най-ниските нива на
престъпност в страната, попадаща под прага на обществената търпимост и не оказваща
негативно влияние върху обществено икономическия и социалния живот, т.е. престъпността
не е сред съществените проблеми на областта. Конвенционалната е в ниски граници. За района
са нехарактерни набезите и опостушаването на изоставени жилища и имоти, както и
насилствени престъпления или грабежи над самотно живеещи и възрастни хора.
2. Противодействие на конвенционалната престъпност.
2.1. Оценка на състоянието на конвенционалната престъпност.
2.1.1. Структура и интензивност на регистрираната престъпност на обслужваната
територия;
Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР –
Смолян бележат увеличение с 11,7% в сравнение с 2018 г. (621 регистрирани престъпления
спрямо 556). В РУ – Златоград – 11,3% и РУ – Чепеларе – 2,3% се отчита спад на
регистрираните престъпления, а в останалите се забелязва увеличение: РУ – Мадан – с 33%,
РУ – Девин - 19% и РУ – Смолян – 18%.
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Посоченото увеличение на регистрираните криминални престъпления се дължи
основно на структурата и характера на регистрираните престъпления, водещи са
общоопасните престъпления, пред престъпленията против собствеността и другите видове
престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за обслужваната територия през
последните 4 години.
Най-висока престъпността остава на територията на РУ – Смолян – 38,2% от
регистрираните престъпления на територията на областта. Следват РУ – Мадан – 18,8%, РУ –
Девин – 18,2%, РУ – Чепеларе – 13,8%, РУ – Златоград – 10,1%.
Увеличение бележат престъпленията, извършени от НИ - с 22,7% повече в сравнение с
2018 г. (276 при 225 за 2018 г.), като 48,6% от тях са извършени на територията на РУ –
Смолян, 19,6% - на РУ – Девин, 13% - на РУ – Чепеларе, 11,2% - на РУ – Мадан и 6,9% - на РУ
– Златоград.
През последните години е променен и характера на регистрираната икономическа
престъпност, като водещи са престъпленията в горското стопанство за сметка на документните
престъпления, които са били доминиращи в предходни отчетни периоди.
2.1.2. Брой и динамика на регистрираните престъпления в сравнение с предходен
аналогичен период:
През 2019 г. значително се е увеличил броят на регистрираните престъпления против
личността – 50 броя, срещу 26 броя за същия период на 2018 г. Регистрирано е 1 убийство и 1
опит за убийство, извършителите на които са разкрити. Регистрирани са 30 нанесени телесни
повреди спрямо 19 през 2018 г. Въпреки цифровото увеличение на броя на регистрираните
престъпления против личността, структуроопределящите тежки престъпления против
личността са на устойчиви ниски нива, а увеличението се дължи основно на по-големия брой
регистрирани случаи на телесни повреди в резултат на трудови злополуки и инциденти, както
и на саморазправи в резултат на неуредени междуличностни отношения или употребата на
алкохол.
Регистрираните престъпления против собствеността за отчетния период са 207 бр.
и съставляват 33,3% от регистрираните на територията на ОДМВР през 2019 г. криминални
престъпления (през 2018 г. са били 176 бр. и са съставлявали 31,7% от регистрираните
престъпления). През 2019 г. се отчита увеличение от 17,6% на престъпленията против
собствеността.
142 бр. или 68,6% от тях са кражби, които в сравнение с 103 бр. през 2018 г. са се
увеличили с 37,9%. 50,7% от регистрираните кражби са извършени на територията на РУ –
Смолян.
Увеличил се е броят на домовите кражби 28 броя (19 за 2018 г.), които съставляват
19,7% (18,4% през 2018 г.) от извършените кражби. Предмет на посегателство на домовите
кражби са предимно вещи от бита, пари, машини, инструменти и техника, хранителни стоки,
алкохол и др. 14 от регистрираните домови кражби са с предмет на посегателство пари и
златни накити (през 2018 г. са 7). 8% от кражбите са на метали под различна форма, 3% - на
електрически кабели и кабели от електропреносната мрежа. През отчетния период са
регистрирани 2 кражби на телефонни кабели. През 2018 г. кражбите на метали и кабели са
съставлявали 16,3% от кражбите. Намален е броят на взломните кражби с 20%, 16 броя за
отчетния период на 2019 г. (20 за 2018 г.), с 28,6% е намалял броят на кражбите от МПС
(предмет на посегателство са основно лични документи и телефони, акумулатори, гориво и
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др.) 5 броя (7 за 2018 г.).
През 2019 г. са регистрирани общо 11 измами по криминална линия (през 2018 г. са
17) и 8 измами по линия на икономиката. 1 от измамите и 1 опит за измама са извършени по
мобилни и стационарни телефони по познатата схема (лицето се представя за полицейски
служител и иска съдействие за разкриване извършителите на измама) срещу 6 броя за 2018.
„Телефонните“ измами са извършени в град Смолян и Чепеларе.
Няма регистрирани изнудвания. Регистрирани са 3 грабежа, извършителите са
установени, като статистически 2 броя са разкрити. 25,6% от престъпленията против
собствеността са други престъпления, като преобладаващи са престъпленията свързани с
унищожаване или повреждане на имущество, в резултат на засилващите се прояви на агресия
сред хората (чупене на прозорци и стъкла на МПС, срязване гуми и др.).
През 2019 г. е регистрирано увеличение на общоопасните престъпления – 324 при 317
за 2018 г. Регистрирани са 5 палежа (6 през 2018 г.), 4 престъпления за производство и
притежание на оръжие (3 през 2018 г.), 7 посегателства спрямо МПС (4 през 2018 г.).
Увеличен е броят на регистрираните престъпленията с наркотични вещества – 72 при
57 през 2018 г., от тях 4 ДП за разпространение на НВ, а останалите са за държане на НВ и за
отглеждане на растения за наркотици.
53,1% от общоопасните престъпления са престъпления по транспорта (172 при 191
през 2018 г.), които са свързани предимно с управление на МПС след употреба на алкохол или
наркотици, управление на МПС без рег. табели или без СУМПС и в периода на наложено
наказание. Има регистрирани 53 престъпления, свързани с управление на МПС след употреба
на наркотични вещества или техни аналози, спрямо 43 броя за 2018 г.
През 2019 г. e регистрирано 1 престъпление, свързано с културно-историческото
наследство на страната.
2.2. Оценка на постигнатите резултати по противодействието на
конвенционалната престъпност.
През 2019 г. ОДМВР – Смолян отново се нарежда в челните места по разкриваемост
на криминалните престъпления на територията на страната – разкрити са 68,92% от общия
брой регистрирани престъпления (66,01% през 2018 г.) при средна за страната разкриваемост
от 48,91%. С най-висока разкриваемост на територията обслужвана от областаната дирекция е
РУ – Девин – 83,19 %, а с най-ниска РУ – Мадан – 56,41 %. Процентът на разкриваемост на
престъпленията с НИ е 56,5% спрямо 45,8% през 2018 г. В края на отчетния период на
производство са 176 ДП.
Като извършители на престъпления, извършени и разкрити през 2019 г. са уличени
418 лица (351 през 2018 г.).
Установени като извършители по линия на криминалната престъпност през отчетния
период са 492 лица, извършили 485 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в
предишни години и разкрити през 2019 г.). От тях 23,2% са били в нетрезво състояние, 54,5%
са осъждани за престъпления, 12,4% са непълнолетни и 2,6% - малолетни.
93% от разкритите престъпления са извършени индивидуално, а останалите 7% - в
съучастие. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г.
(36,9% от разкритите престъпления). 10,3% от разкритите престъпления са извършени от
непълнолетни лица, а 1,6% - от малолетни. 61 от престъпленията са извършени от лица след
употреба на наркотични вещества.
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По линия на икономическата престъпност през 2019 г. са разкрити 44 престъпления
(регистрирани през годината и в предишни години), като нанесените щети възлизат на 755 000
лв. От разкритите престъпления преобладават престъпленията в горското стопанство и
документните престъления. Най-големите щети са нанесени при престъпления против
данъчната система – 513 000 лв, документни престъпления – 123 000 лв, престъпления против
кредиторите – 94 000 лв.
46% от разкритите икономичиски престъпления са извършени от лица над 40 години,
39% - от лица между 31-40 г.
Като проблем на обществото остава детската престъпност и отношението към децата в
неравностойно положение и отклонено поведение.
58 бр. (57 за 2018 г.) от разкритите криминални престъпления са дело на 13 (19 за 2018
г.) малолетни и 61 (43 за 2018 г.) непълнолетни лица.
3. Охранителна дейност, свързана с опазване на обществения ред и
противодействието на престъпността.
 Опазване на обществения ред.
През 2019 г. дейността по линия на охранителна полиция (ОП) беше съсредоточена в
противодействието на конвенционалната престъпност, осигуряване на добър обществен ред в
населените места, посещение в малките населени места и отразяване проблемите на местното
население. Гарантира се сигурността и обществения ред преди, по време и след
произвеждането на изборите за Европарламент и изборите за общински съветници и кметове
на общини през 2019 г. Осигури се обществения ред и сигурността на проведеният през месец
юли 2019 г., Национален събор на народното творчество и животновъдство „Рожен 2019“.
През отчетния период няма случаи на възникнали масови безредици, гражданско
неподчинение и груби нарушения на обществения ред (ОР). Нарушенията на ОР на
територията на ОДМВР – Смолян са предимно скандали от битов характер и след употреба на
алкохол.
Осигурен беше добър обществен ред във всички населени места от Смолянска област,
като беше осигурено полицейско присъствие, респект над лицата представляващи интерес и
професионално отношение към проблемите на гражданите за повишаване на тяхното доверие
към полицейската институция.
През 2019 г. в изпълнение на утвърдените мерки по противодействие на
конвенционалната престъпност, бяха разпоредени и проведени СПО с подробни планове и
справки от постигнатите резултати. От мобилните екипи от ОДМВР – Смолян са посетени 85
населени места, в които са проведени общо 203 срещи с представители на местната власт и
други жители. На тези срещи не бяха споделени конкретни проблеми, касаещи сигурността на
живеещите в тези населени места. Хората изказваха своето удовлетворение от работата на
полицейските екипи, обслужващи техните населени места. Поставените проблеми пред
мобилните екипи засягат основно дейността на други държавни органи и организации или са
свързани с безопасността на движението в населените места.
Зимният туристически сезон 2018-2019 г. премина нормално, като за осигуряването на
охраната отново бяха използвани само налични сили и средства на ОДМВР – Смолян.
Беше създадена необходимата организация от страна на ръководството на областаната
дирекция, относно нормалното протичане на зимния туристически сезон в КК Пампорово. За
поредна година за охраната на обществения ред по ски-плацовете и ски-пистите на курорта
Град Смолян, бул.България 67, тел.0301/35353

5

беше сформирана ски полиция, състояща се от 6 полицейски служители, с основна задача по
осигуряване реда и спокойствието на любителите на ските и сноуборда.
На територията на област Смолян бяха проведени редица мероприятия, организирани
основно от общинските администрации. Същите протекоха без да бъдат допуснати груби
нарушения на обществения ред или пътни инциденти.
През периода беше осъществено засилено полицейско присъствие около учебните и
детски заведения, и уязвимите места. Бяха проведени множество срещи със жителите на
малките и отдалечени населени места в областта, без постоянно полицейско присъствие, от
сформираните мобилни екипи от РУ, което бе прието положително от населението.
Беше осигурено полицейско присъствие по време на провелите се зрелостни изпити и
НВО в областта, които за поредна година протекоха спокойно. Беше създадена необходимата
организация по охранителна линия и контрол на пътното движение, така че абитуриентските
балове да преминат нормално, без съществени инциденти. За поредна година бяха опазени
завършващите ученици и не бе допуснат нито един тежък пътен инцидент, който да помрачи
техния празник.
Бяха планувани и проведени необходимия брой съвместните проверки с ДГС, ИАРА,
РЗИ, РДСП – Смолян, ТД НАП и др. контролни органи.
 Осигуряване безопасността на движението по пътищата.
През 2019 г. усилията на състава на сектор ”Пътна полиция” и звената на ПП в РУ при
ОДМВР – Смолян бяха насочени към подобряване на обстановката по безопасността на
движението, снижаване на пътния травматизъм, както и качествено и бързо административно
обслужване на гражданите.
В релузтат от това се отчита подобряване на всички показатели по отношение на
пътния травматизъм, като общ брой ПТП, брой тежки ПТП, брой убити и ранени.
За 2019 г. на територията на ОДМВР са регистрирани 325 (399 за 2018 г.) броя ПТП.
От общия брой регистрирани ПТП, 250 (312 за 2018 г.) броя са с материални щети, 75 (87 за
2018 г.) броя са тежки с 4 (5 за 2018 г.) убити и 106 (114 за 2018 г.) ранени.
Видно от изложените по-горе данни е намален броя на общо регистрираните ПТП със
74 бр., намален е броя на леките ПТП с 62 бр., на тежките ПТП с 12 бр., на убитите с 1 бр. и на
ранените с 8 броя.
Видно от статистическите данни, причината за настъпване на най-много ПТП през
2019 г. са нарушенията на водачите на МПС или тяхното виновно поведение. Поради тази
причина са регистрирани 317 ПТП или 97.5% от общия брой, при които са загинали 4
участника или 100% от всички убити и са ранени 100 човека, или 94,3% от всички ранени.
Неправомерните действия на водачите на ППС се оказват основна причина за настъпване на
ПТП.
През 2019 г. ПТП са настъпвали най-често поради нарушения на водачите, като
допусканите нарушения са:

Несъобразена скорост – 84 ПТП с 1 убит и 31 ранени;

Други нарушения на водачите на ППС – 83 ПТП с 0 убити със 17 ранени;

Неправилни маневри - 56 ПТП с 0 убити и 21 ранени;

Навлизане в насрещното движение – 24 ПТП с 3 убити и 16 ранени.
От изложените цифри се налага извода, че основните причини, обуславяща ПТО за
2019 г. са несъобразената скорост, извършените от водачите на МПС други нарушения на
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правилата за движение по пътищата, навлизане в насрещното движение и неправилни
маневри, което показва, че и през 2020 г. трябва да се продължи засиления контрол по тези
груби нарушения на правилата за движение,които пряко влияят върху състоянието на пътния
травматизъм. Личния състав работещ по линия на пътен контрол следва да засили активността
по контролната дейност през всички дни от седмицата и най-вече на участъците с
концентрация на ПТП.
През 2019 г. извън населените места са възникнали 148 ПТП или 45.5% от общо
регистрираните, при които са загинали 3 човека, 75% от участниците и са ранени 62 човека,
т.е. 58.5% от всички ранени. В населените места са регистрирани 177 ПТП, т.е. 54.5 % от
всички ПТП, при които са ранени 44 участника или 41.5% от общия брой ранени и е загинал 1
човек, 25% от убитите.
4. Превантивна дейност.
В областната дирекция е създадена организация за изпълнение на мерките по
противодействие на конвенционалната престъпност, като се сформират мобилни екипи за
посещение в населените места на област Смолян, със служители от отдел ОП и секторите ПКП
и ПИП, които ежеседмично посещават определени населени места, съгласно утвърдените от
директора на ОДМВР – Смолян месечни графици, като за всяка среща се попълват
съответните информационни карти. От мобилните екипи от ОДМВР – Смолян са посетени 85
населени места, в които са проведени общо 203 срещи с представители на местната власт и
жители. На тези срещи не бяха споделени конкретни проблеми, касаещи сигурността на
живеещите в тези населени места. Хората изказваха своето удовлетворение от работата на
полицейските екипи, обслужващи техните населени места.
С представителите на местната власт – кметове на кметства и населени места се
поддържа постоянно взаимодействие по проблемите на сигурността и обществения ред. В
изпълнение на разпореденото в писмо 8121р-2116/2015 г. на гл. секретар на МВР за
идентифициране проблеми на местната сигурност и обществен ред от страна на началниците
на РУ, съгласно утвърдени графици от директора на ОДМВР се организират изнесени приемни
дни във всички населени места на областта, което се приема много добре от страна на
населението. Периодични срещи с органите на местната власт по места се провеждат и от
директора на ОДМВР.
През м. март 2019 г. се проведоха срещите на ПИ и МлПИ по утвърден график с
обществеността и органите на местната власт в по-големите населени места от областта,
където се направи анализ на средата за сигурност и се набелязаха конкретни мероприятия по
охрана на обществения ред и противодействието на престъпността в обслужваните
райони/микрорайони.
На тримесечие бяха изпращани информации за състоянието на средата за сигурност в
населените места до МКОРС, като на заседанията бяха обсъждани начините за решаване на
проблемите, касаещи сигурността на гражданите.
През годината са проведени множество беседи със самотноживеещи възрастни хора,
на които е обръщано внимание във връзка с актуалните извършвани престъпления в района и
съседни ОДМВР като телефонни измами, апартаментни и домови кражби и начините за
предпазване от извършването на престъпления спрямо тях.
Извършвани са профилактични мероприятия с психично болни и зависими от алкохол
лица. Изготвени са списъци на лица от посочените категории по райони на обслужване. След
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породена необходимост е осъществявано взаимодействие с общински, медицински и социални
служби и е оказвана помощ на такива лица.
По план-програмата за сътрудничество и взаимодействие между МВР и МТСП 20182019 г. местните структури ежемесечно осъществяваха посещения над уязвимите целеви групи
лица, определени от РДСП.
През месец май се проведоха множество мероприятия по повод абитуриентските
балове, с цел безопасното им протичане и недопускане на нещастни инциденти включително и
ПТП. Бяха изнесени лекции във всички средни училища в областта и беше излъчен филм за
предотвратяване на пътни инциденти. По време на баловете не бяха допуснати тежки ПТП с
ранени и загинали млади хора. Изнасяни бяха лекции и беседи в училищата и детските
градини, както и уроци в рамките на програмата „Детско полицейско управление“.
Превантивната дейност през 2019 г. беше съобразена и се извършваше съобразно
изготвената стратегия за намаляване на ранените и убити при ПТП. Продължи активната
работа по установяване на случаи на управление на МПС след употреба на алкохол и
наркотични вещества, неправоспособни водачи на МПС или такива установени да управляват
МПС в срока на лишаването им. Ежемесечно са провеждани превантивни кампании, акции и
СПО за намаляване на пътния травматизъм, като акции „Децата тръгват на училище, „Да ги
пазим на пътя!“, акция „Зима“, проведената акция във връзка с абитуриентските празници,
Глобалната седмица за пътна безопасност на ООН, акция „Ваканция“ , акция „Лято“, акция
„Зима“, СПО по линия на ТИСПОЛ, СПО „Алкохол и неправоспособност“ и др. Ежедневно се
осъществяваше пътен контрол на местата с интензивно движение на пешеходци и в малките
населени места. Активизиран беше контрола над участниците в движението, включително чрез
ротиране на състава между РУ.
През отчетния период се изпълняваха дейностите от инициативата Детска полицейска
академия 2018-2019 г., с участието на деца от 9 клас на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.
Смолян, както и мероприятията от инициативата „Детско полицейско управление 2019-2020 г.,
в откритите детски полицейски управления в училища в с. Грохотно, общ. Девин и гр. Мадан.
През месец ноември 2019 г. бяха открити две нови Детски полицейски академии 2019-2020 г.
с участието на 45 деца от 9 клас на СУ „ Отец Паисий“ – Смолян и ПГИ „Карл Маркс“ –
Смолян;
ОДМВР – Смолян предприе редица мерки във връзка с откриването на учебната
2019/2020 година, с цел обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението,
недопускане извършването на престъпления в районите на детските и учебните заведения и
прилежащите им територии, както и за да се осигури безопасност на учениците по време на
учебния процес. За ограничаване на предпоставките за пътни злополуки с една от найуязвимите групи участници в движението по пътищата – децата, през рисковия период бе
организирана и проведена традиционната „Акция на полицията “Децата тръгват на училище!
Да ги пазим на пътя!“. Проведена беше среща и с инспектората по образованието (РУО) към
Министерство на образованието и науката за набелязване на съвместни действия по
организиране началото на новата учебна година и провеждането на първия учебен ден, с цел
недопускане на правонарушения. Пред децата от детските градини, както и пред учениците
бяха изнесени беседи по пътна безопасност от униформени служители на “Пътна полиция” и
“Охранителна полиция”;
През годината бяха проведени дни на отворените врати в ОД МВР и РУ в областта по
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случай празника на МВР и празника на полицията.
5. Осъществени добри практики през периода.
 функционирането на „Ски полицията“ в к.к Пампорово през зимния туристически
сезон на практика осъществява ППД по ски пистите в курортния комплекс за осигуряване
безопасността и безпроблемното пребиваване на туристите;
 утвърдения екипен принцип на работа при решаването на конкретни проблеми на
сигурността и обществения ред и работата по разследването на престъпления на цялата
обслужвана територия, в осигуряването на добър обществен ред и безопасност на движението;
 традиционно добро взаимодействие с държавни институции, имащи отношение към
разкриване и документиране на извършени престъпления. Провеждане на периодични срещи с
ОП – Смолян и Районни прокуратури по места по актуални проблеми по противодействие на
престъпността;
 доброто взаимодействие между ОДМВР – Смолян, ТДНС – Смолян, РДПБЗН –
Смолян и РДГП – Смолян по изготвените планове за взаимодействие и обмен на информация
между различните служби и по направление на дейност;
- на територията на област Смолян са сформирани 10 на брой местни комисии за
обществен ред и сигурност (МКОРС) за всяка община по отделно, при които със заповеди на
кметовете на десетте общини в областта е определен състава на комисиите. При провеждането
на срещи с кметовете на общините и председателите на МКОРС се обсъждат проблеми на
местната сигурност и обществен ред, съгласно изготвените планове за работа на МКОРС във
всяка една община, по мероприятията залегнали в Плана за изпълнение на приоритетите и
целите на Националния съвет по превенция на престъпността през 2019 г.
6. Изводи и установени тенденции.
От анализа и оценката на факторите, влияещи върху средата за сигурност в региона и
на данните от статистическите таблици се налага извода, че се установяват устойчиви
тенденции в развитието на криминалната престъпност, които на фона на общите за страната са
в приемливи за обществото граници.
И през този отчетен период не се допусна дестабилизиране на средата за сигурност на
обслужваната територия и в резултат на което се налагат следните изводи и тенденции на
развитие:
 престъпленията, регистрирани на територията на ОДМВР – Смолян през годината
продължават да съставляват незначителна част (0.8%) от престъпленията, регистрирани в
страната;
 поддържане на традиционно високо ниво на разкриваемост на престъпленията, като
за отчетния период на 2019 г. областната дирекция е в челните места в страната по този
показател;
 в криминалните престъпления структуроопределящи са общоопасните
престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за обслужваната територия през
последните 4 години;
 отчита се увеличение в броя на регистрираните престъпления против личността.
Престъпленията против личността отново са с инцидентен характер и не променят цялостната
среда за сигурност. За отчетния период отново най-голям дял заемат телесни повреди;
 отчита се увеличение на регистрираните престъпления против собствеността, найвече кражбите, което е в резултат на осезаемия спад на този вид престъпления през последните
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години;
 отчита се увеличение на броя на регистрирани и разкрити случаите на извършени
престъпления свързани с наркотични вещества;
 в структурата на икономическата престъпност преобладаващи са престъпления
свързани с горското стопанство.
 увеличение на броя на констатираните нарушения, което е резултат от приложена
ефективна контролна, АНД и превантивна дейност;
 динамиката и тенденциите в развитието на средата за сигурност и през 2020 г. ще се
запазят в очертаните граници със стремеж към подобряване на показателите свързани с
разкриване и документиране на престъпленията от общ характер. Средата на сигурност в
област Смолян е несравнимо по-добра от останалите области в страната, което е и до голяма
степен атестат за добре свършена работа. Не се очаква изменение на криминогенна обстановка
в обслужваната територия, освен ако не настъпи рязка промяна в средата за сигурност,
повлияна от влиянието на външни криминогенни фактори.
7. Възможности за развитие на дейността.
 ефективно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на
обществения ред;
 подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния
травматизъм;
 противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на
сигурността на гражданите в к.к. Пампорово и туристическите центрове на обслужваната
територия;
 организиране и успешно изпълнение на дейностите свързани с подмяната на голям
брой Български документи за самоличност, които изтичат през настоящата и следващата 2021
година;
 повишаване на възможностите на ОДМВР – Смолян за противодействие на
тероризма и радикализацията;
 повишавене на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от
полицейските органи на МВР;
 противодействие на престъпленията, ощетяващи държавния бюджет, системата на
НОИ, ТЕЛК, ВИК и РИОСВ, престъпленията в горското стопанство и корупцията;
 повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските
органи;
 превенцията на детската престъпност и противодействието на престъпленията,
извършвани от деца и срещу деца;
 осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при бедствия
и други извънредни ситуации;
 ефективно управление на ресурсите в МВР. Подобряване на административното
обслужване за бизнеса и гражданите.
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