ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР –ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Старши комисар Калин Георгиев - директор на Главна дирекция
„Криминална полиция”, даде много висока оценка на работата на ОДМВР
– Пловдив за изминалата година на проведения днес годишен отчетанализ. На съвещанието присъстваха още комисар Ангел Рангелов –
директор на ОДМВР, областният управител Тодор Петков, окръжният
прокурор Андрей Атанасов, председателят на Окръжния съд Сотир
Цацаров и специален агент Ангел Стоев – директор на ТД на ДАНС.
Отчетният доклад изнесе зам.-директорът на областната дирекция комисар
Валери Баненкин.
В изказването си старши комисар Калин Георгиев се спря на доброто
взаимодействие на структурите в дирекция. Той анализира накратко и
приоритетите в работата на министерството през настоящата година и
отговори на някои от поставените от служителите на дирекцията остро
наболели въпроси, свързани с дейността им – остарялата материалнотехническа база, финансовото-ресурсно осигуряване и др. Окръжният
прокурор Андрей Атанасов и председателят на Окръжния съд Сотир
Цацаров също оцениха високо работата на областната дирекция през
изминалата година.
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОДМВР-ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2008
ГОДИНА
ОДМВР-Пловдив се нарежда на 22 място от съществуващите 28 областни
дирекции по коефициент на престъпност за 2008 година. Последните две
години показват, че има тенденция на постоянен спад на регистрираните
закононарушения и повишаване на тяхната разкриваемост.
През миналата година са регистрирани 7 516 криминални престъпления – с
9% по-малко в сравнение с 2007-а, като средната разкриваемост на
престъпленията е 58 %. Установени са 4 044 извършители на криминални
престъпления. Общият брой на внесените в прокуратурата досъдебни
производство е 6 944, като с мнение за повдигане на обвинение са 3 499 от
тях.
През 2008 година са извършени 15 умишлени убийства и всички са
разкрити. Разкрити са и всичките 17 изнасилвания, регистрирани миналата
година. Блудствата са били 17, като 14 от тях са разкрити.
Кражбите на имущество са 3 490.
Процентът на разкриваемост при грабежите е 59, като общият брой на този
вид престъпления за миналата година е 264.
Извършените за 2008 година измами са 144. От тях разкрити са 67 %.
По линия на разпространение на наркотици са регистрирани 257
престъпления, като процентът на разкриваемост при тях е 97. Шейсет и

осем от знаковите дилъри на хероин, марихуана, кокаин, синтетични
наркотици в Пловдив са задържани през 2008 година. Разкрити са нови 44
наркосборища и места за продаване на дрога. Проведени са 48
специализирани полицейски операции. Служителите на сектор „БОП” са
иззели 60 кг марихуана, 57 кг амфетамини, 2.34 килограма хероин и 0.300
килограма кокаин.
През 2008 са регистрирани общо 1001 икономически закононарушения. За
разглеждания период коефициентът на престъпност за този вид
престъпления е по-нисък от средния за страната.
През отчетния период използваните модерни форми на превенция доближи
полицейската дейност до населението и подобри организацията и контрола
върху работата на охранителния състав на дирекцията. Броят на
охранителните мероприятия за миналата година са 1 676. Проведени са 4
734 полицейски операции / с 1 776 повече от 2007/. Съставени са 24 305
акта и 17 985 фиша.
През изминалата година са станали 848 пътно-транспортни произшествия
/със 76 повече в сравнение с 2007/ с 1054 ранени / с 49 повече в сравнение
с 2007/ и с 85 убити/ с 2-ма по-малко в сравнение с 2007/.
През 2008 са образувани 818 бързи полицейски производство. От тях в
прокуратурата са внесени с мнение за повдигане на обвинение 794 дела.
Пожарникарите са обслужили 5624 произшествия срещу 5485 за миналата
година.

