МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ
за дейността на ОДМВР – Смолян през 2014 година
В изпълнение на приоритетите на МВР и мероприятията от плана за управленската
дейност през 2014 г. на ОДМВР – Смолян, продължи последователната и активна работа за
противодействие на престъпността, гарантиране на правовия ред, осигуряване на добър
обществен ред и безопасно движение по пътищата в област Смолян. Съществен момент от
дейността на дирекцията беше противодействието на „битовата“ престъпност, където бяха
постигнати добри резултати.
І. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
През 2014 г. статистическите данни отново отчитат ниско ниво на регистрираните
престъпления на територията на ОДМВР – Смолян, което е едва 0.6% от регистрираните в
страната престъпления, които съотнесени към 100 000 от населението са 496 престъпления при
1361.8 средно за страната.
Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР –
Смолян бележат 12.5% спад в сравнение с 2013 г. (589 регистрирани престъпления спрямо
673). В РУП – Смолян спадът на престъпленията е 3.1%, РУП – Чепеларе – 17.5%, РУП –
Мадан – 22.6%, РУП – Златоград – 25.6% и сектор ПП – 48.4%. В РУП – Девин са
регистрирани 7.1% повече престъпления в сравнение с 2013 г.
Без изменения остава оперативната обстановка по отношение характера на
криминалната престъпност в сравнение с предходни години, като в структурата на
криминалната престъпност доминиращи остават престъпленията против собствеността.
Запазва се характерът и на регистрираната икономическа престъпност в сравнение с
2013 г., като водещи остават престъпленията в горското стопанство, свързани с неразрешен
добив на дърва и дървен материал и документните престъпления. В сравнение с 2013 г. са
регистрирани 1.3 пъти по-малко престъпления в горското стопанство и 4.3 пъти по-малко
документни престъпления.
През 2014 г. е спаднал броят на регистрираните престъпления против личността – с 27
по-малко в сравнение с 2013 г. Регистрирано е 1 умишлено убийство, 2 опита за убийство и 1
убийство по немарливост. Регистрирани са 1 опит за изнасилване в гр. Златоград и 1 опит за
блудство в град Смолян. През отчетния период на 2014 г. няма регистрирани блудства и
изнасилване, а само опити. Регистрирани са 13 нанесени телесни повреди спрямо 25 през
2013г.
Ръстът и характерът на престъпленията против личността са резултат на възникнал
внезапно умисъл под въздействието на неконтролируеми фактори, като все по-трудно
възпираната агресия сред обществото и кризата в междуличностните отношения. Кризата в
отношенията и психологичното състояние на обществото са в основата на регистрирани
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самоубийства (4 случая срещу 13 през 2013 г.). Регистрирани са и 9 закани за убийство, като
голяма част от тях са отправени по телефона от непознати за потърпевшите лица.
Регистрираните престъпления против собствеността съставляват 57.2% от
регистрираните на територията на ОДМВР през 2014 г. криминални престъпления (през 2013г.
те са съставлявали 48.6% от регистрираните престъпления). През 2014 г. е отчетено 3.1%
ръстово изменение на престъпленията против собствеността.
78.3% от тях са кражби, които в сравнение с 2013 г. са нараснали с 13.79%. 40.53% от
регистрираните кражби са извършени на територията на РУП – Смолян.
Домовите кражби, съставляват 23.5% (25% през 2013 г.) от извършените кражби на
обслужваната територия. Предмет на посегателство при домовите кражби са предимно стоки за
бита, инструменти, електрически кабели и метални предмети, хранителни стоки, алкохол,
медни съдове и медни чанове. 10 от регистрираните домови кражби са с предмет на
посегателство пари, златни накити.
20% от кражбите са на метали под различна форма, 6% - на телефонни кабели,
собственост на „ВИВАКОМ“ АД и 4% - на електрически кабели. През 2013 г. кражбите на
метали и кабели са съставлявали 30% от кражбите. Най-много кражби на телефонен кабел са
извършени на територията на РУП – Девин и РУП – Смолян, а на електрически кабели – на
територията на РУП – Смолян.
Увеличил се е броят на взломните кражби с 92,7%, с 21.7% - броят на кражбите от
магазини, а с около 36.4% е намалял броят на кражбите от МПС (предмет на посегателство са
основно катализатори и акумулатори).
През 2014 г. са регистрирани общо 19 измами по криминална линия (през 2013 г. са 27)
и 6 измами по линия на икономиката. 8 от измамите са извършени по мобилни и стационарни
телефони по познатата схема (6 – искат се пари във връзка с близки хора, 2 – за спечелена
награда и за да се получи, се закупуват ваучери). Най-голям брой измами по телефона са
регистрирани на територията на РУП – Смолян – 6 броя, от които 4 броя в град Смолян. През
2014 г. е отчетена по-висока разкриваемост на измамите – 58% срещу 22% за 2013 г.
Регистрирано е 1 изнудване и 2 грабежа.
15.1% от престъпленията против собствеността са други престъпления, като
преобладаващи са престъпленията свързани с унищожаване на имущество в резултат на
засилващата се проява на агресия сред младите хора (чупене на прозорци и стъкла на МПС,
срязване гуми и др.).
В изпълнение на разпоредените мерки на главния секретар на МВР продължават
проверките на територията на областта, свързани с търговията и държането на склад на
акцизни стоки без бандерол. През 2014 г. са регистрирани 16 случая на държане и
разпространение на акцизни стоки без бандерол, при които са иззети общо 23 379 (36 676 през
2013 г.) къса цигари, като 983 са иззетите кутии и 2999 къса наливни цигари, 85.51 кг. (47.46 кг.
през 2013 г.) насипен тютюн и 175 литра (207 литра през 2013 г.) наливен алкохол. Образувани
са 5 броя досъдебни производства приключени с мнение за повдигане на обвинение и 11 броя
административни преписки по ЗАДС.
През отчетния период служителите по линия на противодействие на икономическата
престъпност са работили по 8 проверки с данни за извършени престъпления против данъчната
система срещу 19 за 2013 г., като по 1 от тях е образувано досъдебно производство и работата
по него продължава.
През 2014 г. е регистрирано намаление на общоопасните престъпления – 157 при 224
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за 2013 г. Регистрирани са 8 палежа (7 през 2013 г.), 2 престъпления с оръжие (4 през 2013 г.), 4
посегателства спрямо МПС (7 през 2013 г.). През 2014 г. се отчита устойчива тенденция на
запазване нивото на разкриваемост – 82,2 % срещу 83% за 2013 г.
Запазен е броя на регистрираните престъпленията с наркотични вещества - 22 при
същия брой през 2013 г., 18 от които са свързани с притежание на НВ, а 4 – с отглеждане на
растения от рода на конопа. Извършителите на престъпления с НВ са предимно в младежка
възраст. През 2014 г. се отчита голямо увеличение на разкриваемостта на престъпленията с НВ
– 81,8% срещу 59,1% за 2013г.
73.2% от общоопасните престъпления са престъпления по транспорта (115 при 175
през 2013 г.), които са свързани предимно с управление на МПС след употреба на алкохол и в
периода на наложено наказание. Има регистрирани престъпления свързани с управление на
МПС след употреба на наркотични вещества.
През 2014 г. няма регистрирани престъпления, свързани с културно-историческото
наследство на страната.
ІІ. ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
И през 2014 г. в ОДМВР – Смолян е постигната сравнително висока разкриваемост на
криминалните престъпления – разкрити са 60.27% от общия брой регистрирани престъпления
(56.32% през 2013 г.) при средна за страната разкриваемост от 40.45%. Процентът на
разкриваемост на престъпленията с неизвестен извършител е 44.8% спрямо 42.3% през 2013 г.
Разкрити са 50.7% от престъпленията против собствеността (47.1% през 2013 г.), както
и 50.4% от регистрираните в периода кражби (52.2% през 2013 г.). С най-висока разкриваемост
по отношение на кражбите е РУП – Мадан – 65.6%. Следват РУП – Девин – 64.5%, РУП –
Чепеларе – 60.9%, РУП – Златоград – 54.5% и РУП – Смолян – 32.7%. Продължава работата по
42 ДП, свързани с извършени кражби.
Разкрити са извършените грабежи на 100% и 57.8% от регистрираните измами.
По линия на икономическата престъпност през 2014 г. са разкрити 53 престъпления
(регистрирани през годината и в предишен период), като нанесените щети възлизат на 1 395
000 лв. От разкритите престъпления преобладават тези в отрасъл горско стопанство.
57% от разкритите престъпления са извършени от лица над 40 години, 32% - от лица
между 31-40 г.
ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ
Сериозен проблем на цялото общество е отношението към децата в неравностойно
положение и тези с девиантно поведение.
66 от разкритите криминални престъпления са дело на 28 малолетни и 39
непълнолетни лица. През 2014 г. са разкрити 59 престъпления, извършени от 16 малолетни и 47
непълнолетни извършители. Данните сочат запазване ръста на младежката престъпност.
От непълнолетни лица са извършени 25 кражби, 2 престъпления с НВ, 1 отнемане на
МПС, 1 кражба на МПС, 4 унищожаване на имущество.
От установените непълнолетни извършители 5 са криминално проявени, а 44 –
новопроявени.
От малолетни лица са извършени 18 кражби (12 през 2013 г.) и 4 унищожаване на
имущество.
През отчетния период в ДПС на отчет са взети 53 деца (29 през 2013 г.), от които 9 за
извършени противообществени прояви, 44 – за извършени престъпления. Не е предоставяна
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полицейска закрила на деца.
ІІІ. ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНА И ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ,
СВЪРЗАНА С ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
През 2014 г. е осигурен добър обществен ред във всички населени места на
обслужваната територия въпреки трудностите по обезпечаване с полицейско присъствие,
поради участието на голяма част от състава в специализираната полицейска операция по
охрана на българо-турската граница. Утвърди се проактивен подход, респект над лицата
представляващи интерес и професионално отношение към проблемите на гражданите за
постигане на доверие и уважение от тяхна страна.
Състава от охранителна полиция при ОДМВР беше поставен в условия на постоянна
натовареност и динамичност, изпълнявайки мероприятия по осигуряване на опазването на
обществения ред при провежданите протестни действия в началото на годината, охраната на
държавната граница с Република Турция, в зоната на отговорност на РДГП – Елхово,
осигуряване на средата на сигурност в отдалечени и малки населени места, както и
противодействие на битовата престъпност. Също така се справиха и с отговорностите по
осигуряването на зимния туристически сезон, изпълнявайки един от приоритетите на МВР и
ОДМВР, а именно осигуряване на реда и спокойствието на туристите без допълнително
командировани сили от други структури в страната, каквато практика беше създадена в
предходните години.
В районите около учебните и детски заведения, и уязвимите места беше осигурено
необходимото полицейско присъствие, а посещенията и срещите с хората в малките населени
места от областта бяха регулярно провеждани.
Няма случаи на възникнали масови безредици, гражданско неподчинение и груби
нарушения на обществения ред. Нарушенията на обществения ред на територията на ОДМВР
са предимно скандали от битов характер и след употреба на алкохол.
През 2014 г. продължиха проверките с ДГС, ИАРА, РЗИ и други контролни органи
най-вече под формата на съвместни операции. Беше засилено взаимодействието с фирмите,
извършващи частна охранителна дейност на територията на област Смолян и обмена на
информацията с тях за по-ефективно противодействие на престъпността и подобряване средата
на сигурност.
В тези условия и при пълна мобилизация на наличния човешки ресурс бяха осигурени
и протекоха нормално, без произшествия и изборите за представители на европейски
парламент и за народни представители.
Статистическите данни сочат, че 55% от разкритите през периода престъпления с
неизвестен извършител са с участието на служители от охранителна полиция срещу 62% през
2013 г.
През отчетния период от състава на териториална полиция са проведени 3943 броя на
срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения
и други обекти.
Организирани и проведени са 762 срещи и беседи в детските и учебните заведения. До
различни органи и организации са изготвени 1 брой предложение за подобряване опазването на
обществения ред и 3 броя предложения за подобряване на безопасността на движението. За
констатирани пропуски и предпоставки за извършване на престъпления и нарушения на
обществения ред са изготвени 112 уведомителни писма.
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Изготвени са 37 броя информации до общински администрации и кметове на населени
места за състоянието на престъпността и обществения ред в обслужваните райони. Проведени
са 3 броя мероприятия и са изготвени програми за работа с рискови социални групи,
пострадали от престъпления и други правонарушения.
Извършени са 1527 броя проверки на местата за обществен подслон. Оказани са 1160
съдействия на държавни и обществени органи и организации.
От служители на териториална полиция на основание чл. 65 от ЗМВР са предупредени
1772 лица за евентуалната им отговорност при извършване на нарушения и престъпления и са
направени 57 полицейски разпореждания на основание чл. 64 от ЗМВР. Задържани са 73 лица,
от които 2 лица обявени за общодържавно издирване. Принудително доведени са 25 лица по
реда на НПК.
От месец декември 2014 г. ППД изпълняват и ски патрули по пистите, ски плацовете и
въжените съоръжения в к.к. Пампорово съвместно с “Пампорово” АД за обезпечаване на
сигурността в ски зоните на курорта, като ОДМВР отчита необходимостта от такива наряди,
които изпълняват най – вече превантивна дейност сред любителите на зимните спортове.
По време на наряд са проверени 44 796 лица, като към 1802 от тях е взето отношение
за допуснати нарушения по различни законови разпоредби. От състава на охранителна
полиция, осъществяващ патрулно-постова дейност са задържани 216 лица (163 за извършени
престъпления, 7 след предупреждение да не пречат на полицейските органи да изпълняват
служебните си задължения, 7 лица с тежки психически отклонения, 10 с неустановена
самоличност и 21 по УБДХ). Принудително са доведени 25 лица, от които 17 по реда на НПК и
8 обявени за издирване. Проверени са 20 278 МПС, като към 1916 водачи е взето отношение.
Реагирано е на 3485 броя сигнала, от които за извършени престъпления 124, за
нарушение на обществения ред 444, за нарушение на нощната тишина 226, за случаи на
домашно насилие 79, за нарушение наредбите на общините 368 и други 2141.
Оказани са 6986 съдействия, от които 2050 на служители от териториална полиция,
1419 на други звена от МВР, 88 на органите от съдебната власт, 422 на общинските
администрации, 1746 на юридически лица и физически лица, 43 за домашно насилие и 1177
други.
Охранявани са 190 масови мероприятия. Конвоирани са 266 лица и съпроводени 20
малолетни лица.
Отдадени са 10 полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР, предупредени са 900
лица на основание чл. 65 от ЗМВР.
Полицейският състав от ППД е съставил общо 1802 броя АУАН, от които по ЗМВР –
33 брой, УБДХ – 9 брой, ЗБЛД и ЗЧРБ – 1102 броя, ЗДвП – 262 броя, наредбите на общините –
348 броя, ЗОБВВПИ – 1 брой и други нормативни документи – 44 броя. Глобените лица по
фиш са 1654 броя.
Проведени са 235 броя СПО, свързани с противодействието на престъпността и
наблюдение на лицата, представляващи интерес, проверка на местата, обособили се като
сборища за употреба и разпространение на НВ, продажбата на акцизни стоки без бандерол,
посещението на питейни и увеселителни заведения от малолетни и непълнолетни лица след
22.00 ч., търговията с цветни и черни метали, безопасност на движението и други.
ІV. ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
През 2014 г. усилията на състава на сектор ”Пътна полиция” и звената на ПП в РУП
бяха насочени към подобряване на обстановката по безопасността на движението, снижаване
4700 гр. Смолян бул. “България” № 67 тел.030135353

5

на пътния травматизъм, както и качествено и бързо административно обслужване на
гражданите.
В резултат на усилията е подобрена пътнотранспортната обстановка в региона по
отношение на броя на ПТП като цяло. Същевременно се отчита известно влошаване на
показателите по отношение на пътния травматизъм, включително и ПТП с убити участници в
движението.
През 2014 г. на територията на областта са регистрирани 520 ПТП (616 през 2013 г.).
От тях 72 (84 през 2013 г.) са тежки с 8 (4 през 2013 г.) убити и 89 (112 през 2013 г.) ранени
участници в движението. 448 (532 през 2013 г.) от регистрираните ПТП са само с материални
щети. В сравнение с 2013 г. броят на регистрираните ПТП е намалял с 96, намалял е броят на
тежките ПТП – с 12 и броят на ранените – с 23. Увеличен е броят на убитите участници в
движението с 4.
С най-тежка пътнотранспортна обстановка отново е РУП – Смолян, като са
регистрирани 47.3% от леките ПТП и 54.1% от тежките ПТП за 2014 г., 58.4% от ранените и
62,5% от убитите участници в движението. Останалите убити са на територията на РУП –
Златоград – 2 броя и РУП – Девин – по 1 брой, участници в движението. С изключение на
убитите участници в движението, които са в следствие на две тежки ПТП в края на годината на
територията обслужвана от РУП – Смолян, по останалите показатели определящи ПТО имат
подобрение в сравнение с предходната 2013 г.
Основната причина за състоянието на ПТО е неправомерното поведение на водачите
на МПС. В резултат на извършените от тях нарушения на ЗДвП са регистрирани 84.61% от
всички ПТП, 100% от убитите и 92.13% от ранените участници в движението.
Изложените цифри налагат извода, че причините обуславящи ПТО през 2014 г. са
движение с несъобразена скорост, неправилно движение на заден ход, отнемане на предимство
и неспазване на дистанция. Това налага необходимостта контролът на движението по пътищата
през 2015 г. да бъде ориентиран в тази насока.
През 2014 г. пострадалите при ПТП деца и юноши до 18 години са 13 (15 за 2013 г.), от
които 2 водачи, 4 пешеходци и 7 пътници.
Необходимо е да бъде засилена превантивната дейност, като се акцентира върху
обучението в училищата и вниманието на родителите за осъществяване ефективен контрол и
опазване на живота и здравето на децата.
Констатирани са 7433 (14 888 през 2013 г.) нарушения на ЗДвП. За констатираните
нарушения са съставени 1687 (2 133 през 2013 г.) акта и 4275 (11 247 през 2013 г.) фиша.
Констатирани са 13 (32 през 2013 г.) броя нарушения на най-масовия участник в
движението – пешеходецът.
Установени са 193 (154 през 2013 г.) случая на управление на МПС след употребата на
алкохол, 175 - на управление на МПС от неправоспособни водачи и 178 – на управление на
МПС без “Гражданска отговорност”.
Подобрено е състоянието на сигнализацията по уличната пътна мрежа. Поради липса
на средства общините не успяват да стопанисват пътищата според изискванията и законовите
разпоредби.
През 2014 г. са организирани и проведени редица срещи с ръководството на ОПУ –
Смолян и общините за решаване въпросите по безопасността на движението и тяхното
съдействие за подобряване организацията на движение по републиканската и улична пътна
мрежа.
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С цел недопускане проблеми в организацията на движението през зимния сезон е
изготвен и съгласуван със съответните институции план за поддържане на пътищата в региона.
Проведени са редица работни срещи с институциите, отговорни за зимното поддържане на
пътищата.
През 2015 г. акцентът в работата на сектор ПП ще бъде в насока осъществяване на
приоритетен пътен контрол на местата с концентрация на ПТП, интензивно движение на
пешеходци и в малките населени места на областта, засилен контрол за превишена скорост,
управление на МПС след употреба на алкохол и от неправоспособни водачи, съобразяване
разстановката на силите и средствата за контрол с дните от седмицата и часовете от
денонощието с най-голяма аварийност и предприемане мерки за активен контрол за
неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци.
V. ДЕЙНОСТ НА ГРУПА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
През 2014 г. в дейността на група “Български документи за самоличност” спрямо 2013
г. се отчита значително увеличение на броя на издадените лични карти (32.82%), паспорти
(12.29%), разрешения за пребиваване на чужди граждани (24.48%) и удостоверения за
пребиваване в ЕС (17.85%). Значително намаление се отчита на броя на издадените
удостоверения за предоставяне на данни от информационните масиви (46.42%). Устойчиви са
тенденциите в броя на всички други издавани документи по ЗБЛД.
В сравнение с резултатите от предходната година, през 2014 г. издадените български
лични документи са с 2682 броя повече. Ръстът от 16,43% на издадените БЛД се дължи главно
на по-големия брой лични карти, подлежащи на подмяна поради изтичащи през отчетния
период срокове на валидност.
Издадените лични карти са с 1880 броя – 32,82% повече спрямо 2013 г.
Издадените паспорти са със 780 броя – 12,29% повече спрямо 2013 г.
Броят на издадените свидетелства за управление на МПС (4163) е почти равен на този
от 2013 г. (4159).
През 2014 г. са постъпили молби и е организиран прием на заявления на неподвижни и
трудно подвижни лица по домовете им посредством мобилни екипи и биометрична станция в
32 случая, спрямо 35 лица, посетени през 2013 г. – с 8,57% по-малко. Извършени са 14
пътувания.
Във връзка с постъпило предложение от началника на РУП – Девин, от 24 до 26 юни
2014 г. в град Доспат е организиран временен пункт за прием на заявления за издаване на
български лични документи. Приети са 251 броя заявления. Издадените български лични
документи са връчени на лицата в гр. Доспат чрез организиран временен пункт на 06 и
07.08.2014 г.
По време на проведените през м. май 2014 г. избори за Европейски парламент и през м.
октомври 2014 г. избори за 43-то Народно събрание са организирани дежурства на гише БДС.
Издадени са удостоверения за гласуване на граждани, които не са притежавали валидна лична
карта – общо 24 броя.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 44 Акта за установяване на административни
нарушения по ЗБЛД – със 17 броя по-малко (27,86%) спрямо 2013 г. Издадени са 47
наказателни постановления, от които 2 броя са прекратени на основание чл. 54 от ЗАНН.
Определените глоби са на стойност 1180 лв.
През 2014 г. със заповеди на директора на ОДМВР Смолян, на основание чл. 75, т. 3 от
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ЗБЛД, са наложени принудителни административни мерки по ЗБЛД на 30 лица. На основание
чл. 68 от НПК е въведена забрана за напускане на страната, наложена от Военна прокуратура –
град Пловдив, на 1 лице.
Общият брой наложени ПАМ по ЗБЛД е 31 – с 2 броя повече (6,89 %) спрямо
2013 г.
През периода са отменени 35 принудителни административни мерки – с 9 броя помалко (20,45 %) спрямо предходната година.
Създадена е добра организация за регулярно постъпване в звено БДС на личните карти
на починалите лица от кметствата и Община Смолян. През периода в НАИФ НРБЛД са
актуализирани статусите на личните документи на починалите в община Смолян лица – 694
спрямо 689 случая през 2013 г.
Осъществено е взаимодействие с общинските служби ГРАО по въпроси от тяхната
компетентност, свързани с издаването на българските лични документи в 56 случая.
Очакваните тенденции в дейността на група БДС през 2015 г. ще бъдат повишаване на
броя на подаваните заявления за издаване на паспорти, чийто срокове на валидност изтичат
през 2015 г., дейности по въвеждане на централизираното внедряване на електронни услуги,
предвидени в ЗБЛД и обезпечаване правото на гласуване на българските граждани без валидна
лична карта на местните избори през есента на 2015 г., чрез ускорено издаване на лични карти
и удостоверения за гласуване
VІ. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. в ОДМВР – Смолян са проведени множество инициативи и реализации,
свързани с превенцията като основна дейност на охранителния състав, целяща недопускане и
ограничаване извършването на престъпления и правонарушения. Анализа на средата за
сигурност и предприемането на допълнителни мерки под формата на засилено полицейско
присъствие на уязвимите места и обособените КПП спомагат за ефективното противодействие
на престъпността.
Провеждани са 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 лица и зависими от
алкохол лица. Изготвени са списъци на лица от посочените категории по райони на
обслужване. След породена необходимост е осъществявано взаимодействие с общински,
медицински и социални служби и е оказвана помощ на такива лица. Извършвани са проверки
за събиране на данни за наличие на необходимост от принудително лечение по реда на Закона
за здравето.
Във всички РУП са провеждани срещи с кметовете на общините, по въпроси касаещи
обществения ред, сигурността и безопасността в населените места, продължават
мероприятията и периодичните срещи по пенсионерските клубове.
На територията на всички РУП от областта продължиха да се разпространяват
информационните материали на тема “Телефонни измами” и “Кражби”, “Сигнали за
корупция”, ”Безопасността на движението по пътищата зависи от нас”, акция “Светлина”.
През м.март 2014г. се проведоха отчетите на ПИ 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
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обществения ред и противодействието на престъпността в обслужваните райони.
През отчетния период бяха изпълнени множество инициативи подети и реализирани от
ОДМВР – Смолян. В тази връзка през годината бяха проведени следните мероприятия:
 на 14.05.2014 г. във връзка с нормалното протичане на предстоящите абитуриентски
тържества и мероприятия, свързани с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост, с цел предотвратяване на инциденти и пътнотранспортни
произшествия с абитуриенти, ОДМВР – Смолян стартира кампания за провеждане на беседи с
абитуриентите, с цел заостряне на тяхното внимание по отношение на стриктното спазване на
правилата за движение по пътищата, като особено бе наблегнато на трагичните последствия от
шофирането след употреба на алкохол и шофирането под влияние на силни емоции и
наркотици. Служители на сектор “Пътна полиция” – Смолян и техните колеги от РУП в
региона се срещнаха и разговаряха с дванадесетокласниците от всички училища в област
Смолян. На абитуриентите бяха излъчени филмови материали, свързани с управлението на
МПС след употреба на алкохол, несъобразена и превишена скорост;
 за времето от 1 до 30 юни 2014 г. стартира акция на полицията: “Ваканция! Да
пазим живота на децата на пътя!”, с цел ограничаване на причините и условията за възникване
на пътнотранспортни произшествия с малолетни и непълнолетни през лятната ваканция, в
област Смолян и в цялата страна;
 на 9 юли 2014 г. ОДМВР, съвместно с Регионална библиотека “Николай Вранчев” –
град Смолян организираха мероприятие за подрастващите от ателие “Млади журналисти” през
лятната ваканция. Служителите на ОДМВР – Смолян направиха атрактивни демонстрации на
задържане на нарушител с помощта на две служебни кучета;
 ОДМВР предприе редица мерки във връзка с предстоящото откриване на учебната
2014/2015 г., 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 в
началото на новата учебна година за времето от осми септември до трийсет и първи октомври
2014 г. се организира и проведе традиционната акция на полицията “Децата тръгват на
училище! Да ги пазим на пътя!“. Акцията стартира от 8-ми септември, когато бе обявяването
седмицата до 14-ти септември 2014 г. за „Седмица за превенция на детската пътна
безопасност“. Проведена бе среща с инспектората по образованието (РИО) 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”;
 за периода от 01.10.2014 г. до 31.10.2014 г. във всички районни управления от
областта и сектор “Пътна полиция” при ОДМВР се проведе полицейска акция “Безопасност в
автомобил и на велосипед”. В хода на провеждане на акцията бе завишен контрола върху
велосипедистите и водачите на моторни превозни средства, които превозват деца, без да
използват системи за обезопасяване;
 през месец ноември за поредна година бе организирана НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ
НА ПОЛИЦИЯТА “ЗИМА” в област Смолян, както и в цялата страна. В рамките на
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полицейската акция бяха проведени две кампании „Безопасно шофиране през зимата“,
насочена към водачите на пътни превозни средства и кампания „Водачи и пешеходци за
толерантност на пътя“, насочена към пешеходците.
Във връзка с честването на празника на българската полиция - 8 ноември бяха
организирани и проведени следните мероприятия:
 на 06.11.2014 г. в ОДМВР стартира поредната “Детска полицейска академия”. Тази
година в нея се обучават 30 деца от V и VI клас от IV ОУ “Стою Шишков” град Смолян, която
ще продължи до края на месец април 2015 г. ;
 на 06.11.2014 г. ученици и граждани имаха възможност да посетят районните
управления от областта и да разгледат сградата на управлението, кабинета на началника,
оперативната дежурна част, патрулните автомобили, оръжия и помощни средства на
въоръжение в МВР. На този ден бе организиран “Ден на отворените врати” по случай празника
на полицията, като всеки проявил интерес и желание, бе запознат отблизо с естеството на
полицейската дейност;
 на 14.11.2014 г. с разговор-беседа с ученици от СОУ „Отец Паисий” в град Смолян
бе отбелязан Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни
произшествия. На срещата служители на сектор “Пътна полиция” и служители на РУП –
Смолян акцентираха върху отговорността на всеки един от нас като участник в пътното
движение и приканиха към повече толерантност, взаимно уважение и дисциплинираност на
пътя. На учениците им беше подготвен и филм, с който да бъде изострено вниманието им за
сигурността по пътищата. С едноминутно мълчание ученици, учители, гости и полицейски
служители почетоха паметта на жертвите при пътни инциденти;
 мероприятията във връзка с превенция на телефонни измами, срещи и беседи с
всички жители на областта на 60 год. възраст, превантивна работа с водачите на таксиметрови
автомобили, често използвани като посредници при извършването на телефонните измами,
раздаването на флаери на тема превенция на измамите и мащабна медийна кампания за
превенция, в която се включи и областна администрация – Смолян, чрез осигуряване на
допълнително количество флаери.
VІІ. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
Общ брой на разследвани досъдебни производства (ДП) през 2014 г. са 1053, а през
2013 г. – 1015, като от тях:
2014 г.
2013 г.
- ДП за криминални престъпления
884
832
- ДП за икономически престъпления
169
183
-Незабавни производства
7
12
-Бързи производства
119
132
-По общия ред (ДПОР)
680
733
-Останали за работа
198
230
Общ брой приключени ДП (БП, НП, ДПОР) и изпратени в прокуратурата ДП:
2014 г.
2013 г.
с мнение за съд
322 ДП
392 ДП
с мнение за прекратяване
302 ДП
243 ДП
с мнение за спиране
227 ДП
143 ДП
Всички ДП са приключени в законов срок
855 ДП
778 ДП
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Приключени извън законовия срок – няма.
VІІІ.
КОНТРОЛ
НА
ОРЪЖИЯТА,
ВЗРИВНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
И
ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
През 2014 година една от основните задачи беше осъществяването на системен
контрол върху обектите и лицата, боравещи с общоопасни средства. Съгласно новата система
за квалифициране на обектите в региона се водят на отчет в ОДМВР се водят 6003 броя
огнестрелни оръжия, притежавани от 4287 физически и юридически лица. От тях 1025 броя са
късо нарезно огнестрелни оръжия, притежавани от 1010 физически лица, 427 броя късо нарезно
огнестрелни оръжия на юридически лица и 4290 броя ловни огнестрелни оръжия, притежавани
от 2886 лица. На отчет се водят 1849 броя неогнестрелни оръжия, притежавано от 36
юридически лица и 1807 броя неогнестрелни оръжия, притежавани от 1672 физически лица.
В ОДМВР – Смолян по линия на КОС се водят на отчет и контрол 6 броя взривни
складове, 7 броя магазини за търговия с ОБВВПИ, 3 броя работилници за ремонт на ОБ, 3 броя
стрелбища, 9 броя обекти съхраняващи токсични и отровни вещества, 1 обект извършващ
дейност с радиоактивни вещества, 68 броя обекти съхраняващи оръжия и боеприпаси.
За осъществяване на контрола над взривните вещества са извършени 43 броя проверки
по план-графиците на ОДМВР и 132 броя полицейски проверки от РУП.
Към момента на обслужваната територия охранителна дейност извършват 46
охранителни фирми с национален лиценз и 12 броя “звена за самоохрана”. Охраняваните от тях
обекти са общо 1223, от които 178 обекта с физическа охрана, и 1045 със СОТ. Общия брой на
охранителите 433 лица. Извършени са 426 броя проверки на охраняваните обекти.
През отчетния период са проведени 6 семинарни занятия, 5 комплексни, 52 контролни
и тематични проверки във всички РУП, от които 48 съвместни полицейски проверки на обекти,
извършващи дейности с ООС в ОДМВР - Смолян.
ІХ. ОСЪЩЕСТВЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ
 функционирането на ски полицията в к.к Пампорово, която функционира през
зимния туристически сезон и 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;
 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.
Х. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
 противодействие на засиления миграционен натиск върху Република България, в
частност на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян, чрез ограничаване на незаконно
пребиваващи на територията на областта чужденци;
 структурно и кадрово укрепване на системата на Министерството на вътрешните
работи на основата на функционален анализ;
 ограничаване на престъпленията против личността и собствеността на гражданите с
акцент върху малките населени места и рисковите групи;
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 противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на
хора, корупцията и икономическата престъпност;
 превенция на пожарите, бедствията и извънредните ситуации, възникнали
вследствие на природни явления и човешка дейност;
 повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските
органи;
 гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на изборите за
общински съветници и кметове на общини, в частност на територията обслужвана от ОДМВР –
Смолян;
 ефективно противодействие на наркопрестъпленията;
 противодействие на разпространението на акцизни стоки без бандерол и
престъпленията в горското стопанство;
 противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на
сигурността на гражданите в к.к Пампорово и туристическите центрове на обслужваната
територия.
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