ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДП – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Министърът на вътрешните работи Румен Петков даде висока оценка на
работата на Областна дирекция “Полиция” – Пловдив и на ОД”ПБЗН” за
изминалата година на проведения днес годишен отчет-анализ. На
съвещанието присъстваха още главен комисар Веселин Петров, директор
на НС „Полиция”, комисар Ангело Рангелов – директор на ОДП-Пловдив,
комисар Румен Димчев – директор на ОДПБЗН, областният управител
Тодор Петков, апелативният прокурор Росен Димов, окръжният прокурор
Андрей Атанасов и председателят на Окръжния съд Сотир Цацаров.
Отчетният доклад изнесе зам.-директорът на ОДП комисар Валери
Баненкин.
Министърът на вътрешните работи похвали работата на всички служители
в двете пловдивски дирекции и подчерта, че добрите резултати ясно
показват потенциала и волята и доброто управление на ресурса. В Пловдив
най-бързо сработи взаимодействието между полицията и прокуратурата и
това е изцяло в интерес на гражданите – добави Румен Петков. Той
подчерта още, че през тази година трябва по-активно да се работи при
домовите кражби и престъпленията против спокойствието и сигурността
на гражданите.
ОДП-ПЛОВДИВ - УТОЙЧИВА ТЕНДЕНЦИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА СТРУКТУРНО ОПРЕДЕЛЯЩИТЕ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ПРЕЗ
2007 ГОДИНА
През 2007 г. Областна дирекция “Полиция” ориентира дейността си и
насочи интелектуалния си потенциал в противодействие на криминалната
и организирана престъпност чрез ограничаването й в поносими
лимитирани стойности, в засилване на общата превенция като
първостепенен фактор в борбата с престъпните прояви и в опазването на
обществения ред на територията на Пловдивска област.
През първата година на членството ни в Европейския съюз служителите от
ОДП-Пловдив положиха усилия в генерирането и адаптирането на
евростандартите в политиката на МВР като цяло. Водещ ориентир в
стратегическата и тактическа съвкупност на активности по различните
линии в Областна дирекция “Полиция” - Пловдив беше стремежът към
адекватен отговор на съвременните дадености, съизмерим с реакциите на
европейските ни партньори.
Организацията на работата на ОДП-Пловдив през 2007 година бе изцяло
подчинена на основните Приоритети на МВР за 2007г., Плана за
управленската дейност на ръководството на министерството и стратегията
“Полицията в близост до обществото”.

През 2007 година в ОДП са регистрирани 8 153 криминални престъпления,
с 2% по-малко в сравнение с 2006-а. По коефициент на престъпност
дирекцията се нарежда на 18 място в страната. Средната разкриваемост на
престъпленията е 55 % или общо през годината са разкрити 4 453
криминални престъпления. Допълнително от минали години са разкрити
още 453 закононарушения.
Установени са 4 059 извършители на криминални престъпления, като
общият брой на внесените в прокуратурата досъдебни производства е
7 662. С мнение за повдигане на обвинение са 3 481 и са осъдени 2 058
лица.
За изминалата 2007 г. са регистрирани 10 умишлени убийства, от които
само едно не е разкрито. Става дума за убийството на О. Х. от Пловдив,
извършено на 17 август в двора на вилата му в парк “Родопи”.
Броят на регистрираните изнасилвания през отчетната година остава
непроменен в сравнение с миналата 2006 г. - 16, от които 11 са разкрити.
През разглеждания период са регистрирани 27 блудства, от които 23 са
разкрити.
Извършените кражби бележат относително увеличение от 3 % в
сравнение с 2006 година. За 2007 година те са 4158 срещу 4053 за 2006 г.
През 2007 г. броят на регистрираните отнемания на МПС е 141, което
представлява 3% от общия брой извършени престъпления през годината.
Разкритите отнемания са 30 , като процентът на разкриваемост е 21%.
ОДП - Пловдив е на последно място по статистическата величина
коефициент на престъпност на отнеманията на МПС, сравнена с
областните дирекции в Бургас и Варна. Най-голям дял от общия брой
кражби се пада на домовите – 822 , следвани от кражбите на вещи и
части от МПС – 801 и джебчийските – 176. Статистическите данни
показват, че намаление се наблюдава при регистрираните джебчийски
кражби с 11 % и при домовите кражби - с 2 %.
През годината на територията на ОДП-Пловдив са извършени 356
грабежа, като 183 от тях са разкрити, или това се равнява на 51%
разкриваемост за този вид престъпления. През 2007 г. беше разкрита и
задържана престъпна група от Асеновград, извършила серия грабежи на
територията на Първо РПУ и Второ РПУ в Пловдив. Беше разкрит и
задържан извършителят на 17 грабежи след заплаха с нож на територията
на Пловдив. Установена бе престъпна група, извършила въоръжения
грабеж на бензиностанция “Петрол” на изхода на Асеновград в посока град

Смолян, както и извършителят на инсцениран въоръжен грабеж на сумата
от 27 000 лева.
За 2007 г. са регистрирани 210 измами с различен мотив, от тях са
разкрити 150 или процентът на разкриваемост е 71.
По отношение на престъпления, свързани с наркотици, се отчита
намаление с 11% на регистрираните престъпни прояви в сравнение с
предходната година. Извършени са 231 закононарушения, с 31 по-малко от
2006 година. Във връзка с проведените СПО и реализации на оперативни
дела бяха задържани 22-ма дилъри на хероин, синтетични наркотици,
канабис и кокаин в Пловдив, както и ключови фигури по организирането и
пласирането на дрога. През годината са проведени 67 специализирани
операции и са разкрити 22 нови наркосборища и места за продажба на
наркотични вещества. През 2007 г. бяха задържани за трафик на наркотици
10 лица и бяха иззети общо 1.5 кг кокаин, 25 кг хероин и 0.016 килограма
марихуан.Беше неутрализирана йерархична, хетерогенна организирана
престъпна група, състояща се от турски, холандски от кюрдски произход и
български граждани.
През 2007 г. са разкрити 418 икономически престъпления с нанесени щети
над 51 517 000 лева и с процент на разкриваемост 40%. За сравнение през
2006 година на територията на гр. Пловдив са разкрити 345 икономически
престъпления и процентът е 42%. Прави впечатление високият брой на
разкритите икономически закононарушения от предходен период – 208,
като по този показател ОДП Пловдив се нарежда на първо място в
страната.
Броят на охраняваните масови мероприятия през 2007 г. беше 4 335, с 1
201 повече в сравнение с 2006 г. Проведени бяха 2 958 полицейски
операции. Задържани са 2 447 лица по чл. 63 ЗМВР, издирени са 59 МПС.
Служителите от състава на охранителна полиция към ОДП - Пловдив взеха
участие в работата по 3 810 заявителски материала и 44 668 преписки по
явните регистри. Съставени са 47 957 акта, 49 852 фиша и са наложени
глоби за 941 020 лв.
По линия “акцизни стоки” бе установена и неутрализиране група,
занимаваща се с нелегално производство и търговия с цигари. При
претърсването бяха иззети 130 мастербокса готови цигари “Мелник” –
65 000 пакета цигари; 11 чувала с насипни цигари “Мелник” – около
50 000 броя; около 2 т тютюн; около 500 000 етикети за пакети цигари;
около 700 000 неистински акцизни бандероли; около 600 000 неистински
експортни бандероли и др.

През отчетния период бяха неутрализирани и трите най-големи престъпни
групи, ангажирани с фалшификации на неистински документи за
самоличност.
За 2007 г. год. на територията на ОДП-Пловдив са регистрирани 772 ПТП с
87 убити и 1005 ранени участници в движението. Сравнението с 2006 г.
отчита увеличение на катастрофите с пострадали с 81, на ранените със 149,
но намаление на убитите с 5.
Съвсем заслужено ръководството на ОДП – Пловдив може да се похвали и
с професионалното управление на целия си сграден фонд. Реновирани бяха
сградата на РПУ -Труд, почивна база “Сушица”, кафетерията в сградата на
дирекцията. Стартира строежът на многофункционална четири етажна
пристройка към сградата на Трето РПУ. В изключително кратки срокове бе
създадена организация за провеждане на процедура и усвояване на
отпуснатите средства за строежа на Пето РПУ.

