ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДВР-ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
От общо 28 регионални дирекции в страната РДВР Пловдив заема първо
място по брой осъдени лица по водените полицейски производства – 2704.
Снижен е коефициентът на престъпността, увеличен е с 5.2% процентът на
разкрваемостта – това са само част от данните в доклада, прочетен днес на
годишния отчет на РДВР-Пловдив от директора й полк. Ангел Рангелов. В
провеждането на анализа взеха участие зам.-министърът на вътрешните
работи Цонко Киров, директорът на ДНСП ген. Валентин Петров,
областният управител Тодор Петков, кметът на Пловдив Иван Чомаков,
апелативният прокурор Росен Димов, окръжният прокурор Андрей
Атанасов и председателят на Окръжния съд Сотир Цацаров.
РДВР-Пловдив е с най-добри показатели по отношение на полицейската
дейност и полицейското производство, с най-добро взаимоотношение със
структурите на съдебната власт и с най-висок процент на разкриваемост заяви зам.-министърът на вътрешните работи Цонко Киров на
пресконференция в Пловдив, проведена след годишния анализ на
дирекцията.
ДАННИ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ ЗА 2005 ГОДИНА НА РДВРПЛОВДИВ
Анализът на данните за регистрираната криминална престъпност за
2005 година показва:
броят на извършените престъпления е намалял с 10 % в
сравнение с 2004 год.
разкриваемостта е увеличена с 5,2 %
броят на установените извършители на криминални
престъпления е 4746.
общият брой на внесените в Прокуратурата полицейски
производства е 8015, като с мнение за повдигане на обвинение са 3548.
осъдените лица по бързи производства са с 262 повече, а по
дознанията - с 25 спрямо 2004 год.
Предприетите практически действия за ефективно противодействие на
престъпността намериха реален израз в продължаващата тенденция към
намаляване на правонарушенията. Отчита се снижаване коефициента на
престъпността. Съответно за 2005г. той е 1205,83 престъпления на 100 хил.
жители, а за страната е 1535,34. По този коефицент РДВР Пловдив се
нарежда на 17 място от съществуващите 28 регионални дирекции.
Убийствата през годината са 13, колкото са извършени и през 2004 год., но
1 е неразкрито. На територията на РДВР Пловдив няма извършени

убийства с поръчков характер. Разкрити са всичките 13 регистрирани
опити за умишлени убийства.
С 1,3 пъти са нарастнали умишлените тежки телесни повреди, като
процентът на разкриваемост при тях е увеличен с 22 на сто.
Броят на извършените грабежи е 429, с 29 по-малко, а разкриваемостта е
увеличена и е 51,28 % срещу 39,3 % за 2004г.
Извършените кражби са 4166 срещу 4503 или 337 по-малко, а процентът на
разкриваемост се е увеличил на 37,34 от 34,22 за 2004г. От предходни
периоди са разкрити 303 кражби. Намаление със 434 броя се отчита при
извършените взломни кражби, а разкриваемостта им се е увеличила от
29,24 % за 2004 г.на 34,15 % за 2005 г..
Намаление има и при извършените домашни кражби, като от 1589 за 2004г.
са спаднали на 1179.
С 42 по-малко са отнетите МПС през 2005г. като броя им е 310 срещу 352
за 2004г. С 5 % се е увеличила разкриваемостта на този вид престъпления.
През 2005 год. от служители на РДВР са задържани общо 479 716,872 гр.
наркотични вещества, а за 2004г. те са 102 996,64 гр. Задържани са 113
дилъра на наркотични вещества.
През годината икономическа полиция от регистрираните 1377 е
разкрила 665 икономически престъпления със щети 196 790 340 лв. От
минал период са разкрити 334 престъпления. За сравнение през 2004
година от 1385 са разкрити 482 икономически престъпления със щети
77 417 767 лв. Налице е нарастване броя на разкритите престъпления със
183.
От 28-те регионални дирекции, РДВР Пловдив е на челно място по брой
разкрити престъпления по икономическа линия.
Основен резултат от работата на РДВР Пловдив през 2005 г. е броя на
качествено водените дознания и бързи полицейски производства.
РДВР Пловдив се нарежда на едно от челните места в страната по брой
водени бързи производства и брой осъдени лица по тях.
От общо 28 регионални дирекции в страната, РДВР Пловдив заема първо
място по брой осъдени лица по водените полицейски производства – 2704.
До 31.12.2005 г. год. на територията на РДВР Пловдив са регистрирани 646
тежки ПТП със 71 убити и 788 ранени участници в движението.
Сравнението с 2004 год. отчита увеличение на ПТП със 77, на ранените с
81, но намаление на убитите с 6. Запазва се тенденцията трета поредна
година /2003, 2004 и 2005 год./ да намалява броя на убитите, но за сметка
на това броят на леко ранените има известно увеличение.

През 2005 година подразделенията на РЗ “ПАБ” при РДВР Пловдив са
участвали в ликвидирането на общо 3493 произшествия срещу 3475 за
2004 година. Кризисната обстановка, създала се от падналите необичайно
високи водни количества, доведе до драстично увеличение, близо 10 пъти,
на броя на обслужените произшествия от РДВР Пловдив по отводнявания
и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия – наводнения. (544
броя за 2005г. срещу 60 броя за 2004г.).
Анализът на резултатите от дейността на службите при РДВР Пловдив
през 2005 г. показва, че основните задачи по противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред и сигурност са решавани
успешно. Показателно е, че ние сме втора по големина Регионална
дирекция, а по коефициент на престъпност сме на 17 място в страната и
на първо по брой осъдени лица.

