ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДП – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА
Ръководството на МВР даде положителна оценка на работата на Областна
дирекция “Полиция” – Пловдив за изминалата година на проведения днес
годишен отчет-анализ. На съвещанието присъстваха зам.-министърът на
вътрешните работи Камен Пенков, главен комисар Валентин Петров –
директор на ГДП, зам.-областният управител Николай Хаджиев, кметът на
Пловдив д-р Иван Чомаков, окръжният прокурор Андрей Атанасов и
председателят на Окръжния съд Сотир Цацаров. Отчетният доклад изнесе
зам.-директорът на ОДП комисар Валери Баненкин. В изказването си
директорът на ОДП комисар Ангел Рангелов отправи критични забележки
относно някои проблеми, съпътстващи полицейската дейност.
“Предреченият апокалипсис в дознателската работа не се състоя.”- каза
главен комисар Валентин Петров и уточни, че в работата с дознанията за в
бъдеще са възможни два варианта - да се върви към разследваща полиция
или да продължи работата при сегашните условия. Т.е. министърът да има
правомощия да определи със своя заповед служители, които да имат
правомощията да извършват тези действия като дознатели.
Зам.-министър Камен Пенков похвали работата на всички служители в
дирекцията, като подчерта, че добрите резултати са постигнати независимо
от трудностите, произтичащи от сериозните законодателни промени през
изминалата година. Той даде висока оценка и на доброто взаимодействие
на дирекцията с прокуратурата, съда, следствието и различните държавни
и обществени институции, ангажирани в борбата с престъпността.
Повече данни и факти за дейността на ОДП-Пловдив през 2006 година са
публикувани в рубриката “Информация”.

ОДП-ПЛОВДИВ - СПАД НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПОВИШАВАНЕ НА
РАЗКРИВАЕМОСТТА ПРЕЗ 2006 ГОДИНА
В резултат на разширяване и усъвършенстване формите на превантивна
дейност
на
служителите
на
ОДП-Пловдив
и
подобряване
сътрудничеството и екипния принцип в работата с органите на местната
власт, съд, прокуратура, следствие и структури на гражданското общество
през изминалата 2006-а година бяха постигнати трайни резултати в
опазване на обществения ред и борбата с престъпността.
Налице е тенденция на спад на престъпността и повишаване
на
разкриваемостта на извършените престъпления.

Предвид оптимизиране работата по повсеместно противодействие на
престъпността и бързото административно обслужване на населението, на
територията на ОДП-Пловдив със заповед на Министъра на вътрешните
работи бе сформирано 13-то РПУ, което обслужва населението на
Общините “Марица” и Съединение.
През 2006 година в областта са регистрирани 8258 криминални
престъпления, с 5 % по-малко в сравнение с 2005 година. Средната
разкриваемост е 56 %. Установени са 4299 извършители на криминални
престъпления. Общият брой на внесените в прокуратурата досъдебни
производства е 7291, като с мнение за повдигане на обвинение са 3448.
Осъдени са 2757 лица - със 152 повече в сравнение с миналата година.
Коефициентът на престъпност е 1155 престъпления на 100 хиляди души от
населението и е с 60 пункта по-нисък от 2005г. По този показател ОДП –
Пловдив се нарежда на 23 място от съществуващите 28 областни
дирекции.
За разглеждания период има регистрирани 19 умишлени убийства, като 18
от тях са разкрити. По останалото за работа неразкрито убийство е
установено, че намереният на 26.05.2006г. в стоманобетонна шахта в
местността “Равдин” над Асеновград човешки скелет е на мъж, който е
бил в неизвестност от април 1998 г.
През юни около 22.30 часа на ул.”Ландос” в Пловдив при възникнал
скандал и последвало сбиване между две ромски фамилии бе убита с
огнестрелно оръжие 55-годишна жена, а 32-годишен мъж почина по-късно
в болница от огнестрелни рани. Полицията разкри извършителя – 23годишен младеж. В резултат на добро взаимодействие между ДОТИ-МВР и
І РПУ в Пловдив бяха установени извършители и на убийството на 52годишен мъж в село Извор, намерен мъртъв в двора на вилата си през
септември.
През изминалата година броят на изнасилванията е намален с 30 процента,
като през отчетната година те са 16 и всички са разкрити.
Извършените кражби бележат относителен спад от 4 % в сравнение с 2005
година. За 2006 година те са със 162 по-малко. Най-голям дял от общия
брой кражби се пада на домовите – 842 , следвани от кражбите на вещи и
части от МПС – 627, и джебчийските – 189. Статистическите данни
показват, че най-значително намаление се наблюдава при джебчийските
кражби, с 50 %. За кражбите от МПС намалението е с 24% и с 4% при
домовите кражби.
Със 130 са по-малко отнеманията на автомобили през 2006г. - 211 срещу
341 за 2005 година. Разкрити от тях са 32 или 19 %. Намаленият брой

престъпления по тази линия е обусловен от задържаните и осъдени лица от
активния криминален контингент.
Броят на извършените грабежи е 339, т.е с 21,35% по-малко в сравнение
същия период на миналата година, а разкриваемостта при тях е 45 %.
Наблюдава се значително понижаване на регистрираните въоръжени
грабежи, със 74 на сто / за 2006г. те са 13, а за 2005г.- 50/. За 2006 година
на територията на ОДП-Пловдив няма регистрирани грабежи по
магистрали. През периода беше разкрита и задържана престъпна група,
извършила поредица грабежи в близост до “Коматевски възел” в Пловдив,
както и на територията на Пазарджик и Стара Загора. В ареста бяха
задържани четирима мъже - Г.Х./28 г./ от Пловдив, А.Г./30 г./ от Хасково
и асеновградчаните Н.С./28 г./ и Н.Р./30 г./. През 2005 година мъжете,
въоръжени и маскирани,
са прониквали в жилища през нощта и след
като са упражнявали насилие върху живеещите в домовете, са отнемали
пари и ценни вещи.
През годината бе установено лице, използващо полицейски атрибути, за
извършване на въоръжен грабеж в местността “Стражата” до Калофер.
По отношение на престъпления, свързани с наркотици, се отчита
намаление с 22% на регистрираните престъпни прояви в сравнение с
предходната година. През годината са разкрити 31 нови наркосборища и
места за продажба на наркотични вещества и са проведени 116
специализирани полицейски операции. Регистрирани са 381 лица,
употребяващи и разпространяващи наркотици, от които 285 пълнолетни и
96 под 18 години. Броят на заловените с дрога лица е 209.
Служителите на секторите “КП” и “БОП” през 2006г. са иззели общо
60 050 дози кокаин, 200 830 дози амфетамин, 925 000 дози марихуана, 117
906 дози хероин и 321 таблетки екстази.
Сто килограма амфетаминови хапчета на стойност около два милиона
долара бяха заловени в Пловдив при съвместна операция на ГД “Борба с
организираната престъпност”, сектор “БОП” и Окръжната прокуратура в
Пловдив през юни. По време на операцията бе неутрализирана
организирана престъпна група за трафик на наркотици и производство на
фалшиви парични знаци и документи за самоличност. В момент на
разтоварване на амфетамините са били задържани двама мъже, а по-късно
е бил заловен и третият им съучастник. В лек автомобил “Фолксваген”такси антимафиотите са открили 24 пакета с бледорозови хапчета от рода
на амфетамините, а в дома на единия от групата - турски гражданин,
постоянно пребиваващ у нас, са били иззети още 24 пакета с хапчета,
цинкови плаки, фолиа за заготовки на холограми и инструменти за
отпечатване на неистински банкноти от по 500 евро, както и на шенгенски
визи.
В резултат на доброто взаимодействие между ОД “Полиция”-Пловдив и
ОД “Полиция”-Пазарджик беше задържана организирана престъпна група

от 3 лица, занимаващи се с разпространение на канабис и хероин на
територията на Пловдив и Пазарджик. По случая бе образувано досъдебно
производство, а на лицата – повдигнато обвинение по чл.354а от НК.
През 2006 година са разкрити 4644 криминални престъпления.
От общо 4299 установени извършители, 669 са извършили повече от едно
престъпление. Запазва се тенденцията на големия брой извършители,
които са на възраст от 18 до 30 години – 1965 лица. Малолетните
извършители са 96, а непълнолетните – 421. В сравнение с данните от
2005г. се наблюдава намаляване на малолетните и непълнолетни
извършители с 13%, което е резултат от добрата превантивна работа на
служителите от ОДП-Пловдив и работата по програмата за провеждане на
инициатива по превенция на престъпността сред децата, насочена към
тяхната сигурност и ограничаване на престъпните посегателства срещу
тях.
През годината по икономическа линия са регистрирани общо 737
престъпления, от тях 412 са разкрити. През отчетния период са разкрити и
още 272 икономически престъпления, регистрирани през минали години.
По брой разкрити икономически престъпления за 2006г. ОД “Полиция”Пловдив е на първо място в страната.
Голямо количество цигари без бандерол бяха иззети от полицаи в
пловдивския квартал “Столипиново” при специализирана операция на
Икономическа полиция, VІ РПУ и представители на пловдивската
митница. Проверени бяха няколко магазина в квартала. В четири от тях
бяха открити над 7 000 кутии цигари без бандерол от различни марки –
“Марлборо”, “Мурати”, “Карелия” “LM” и др., на стойност около 15 000
лева. На разпит в полицейското управление са били отведени четирима
търговци.
В процеса по прилагане на досъдебното производство, по общо
регистрираните 8995 престъпления, са образувани 8806 дела или за 98% от
тях. През 2006 г. по досъдебни производства са осъдени общо 2873 лица.
Големият брой осъдени лица по досъдебното производство поставя ОДП –
Пловдив на челно място в страната, което е показател за високото
качество при разследването в резултат от приложения екипен принцип на
работа и активно взаимодействие с органите прокуратурата в търсене на
ефективно наказателно преследване.
Голям бе броят на охраняваните масови мероприятия – 3134. Проведени са
2428 полицейски операции, при които са задържани 326 лица, издирени са
13 МПС, иззети са 48 оръжия. Съставени са 52 425 акта, 61 496 фиша и са
наложени 4 485 глоби. Осъдени са 44 лица по УБДХ. Пловдив е на първо
място в страната и по броя на осъдените лица по Закона за опазване на
обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.
Със съдействието на ICITAP и гражданите на Пловдив, като част от
инициативата “Полицията в близост до обществото”, в Пловдив се проведе

Ден на “Отворени врати”. Тогава в парка на Гребния канал служители на
сектор ”СОП” демонстрираха своите умения по охрана на масови
мероприятия, борба с безредиците, задържане и обезвреждане на опасни
престъпници. В Пловдив през миналата година бе създадена и първата в
страната “Полицейска академия за граждани”. На официална церемония в
Конгресния център на Международния панаир граждани получиха
сертификати за членство в Академията.
На територията на региона през миналата година са регистрирани 691
ПТП с 92 убити и 856 ранени участници в движението. Сравнението с
2005 година отчита увеличение на ПТП с 45, на убитите с 21, на ранените с
68.
Ръководството на ОДП – Пловдив се стреми да прилага поощрението като
фактор за мотивация и стимулиране на служителите за постигане на по-добри
резултати в служебната работа и подобряване на дисциплината. За постигнати
високи резултати при изпълнение на служебните задачи през 2006г. са
наградени 1080 служители, срещу 678 за 2005.
През настоящата 2007 година служителите на ОДП-Пловдив ще
работят за ограничаване на правонарушенията и по-пълно гарантиране на
законовите права и интереси на гражданите на територията на област
Пловдив, като се стреми да изпълнява следните приоритети:
1.Оптимизиране на структурите на Областната дирекция,
съобразно измененията в ЗМВР, оперативната обстановка и в съответствие
с поставените задачи от ръководството на МВР.
2.Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за
противодействие на престъпността
3. Ограничаване на организираната престъпност
4. Ограничаване и активно противодействие на проявите на
корупция, продължаване политиката на “нулева толерантност”
срещу вътрешната корупция
5. Осъществяване на ефективно досъдебно производство

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.
Част от данните от годишния отчет на дирекцията ще намерите в
рубриката “Информация”.

