ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
Добрата координация между ОДМВР- Пловдив, пловдивската
прокуратура и пловдивския съд за мен е моделът, който може да бъде
показван винаги като пример за добро взаимодействие, толерантност и
уважение между институциите , каза днес в Пловдив министър Цветан
Цветанов, който взе участие в годишния отчет-анализ на дирекцията.
Пред ръководния състав на дирекцията министър Цветанов акцентира
върху основните приоритети - работата по програмите на Шенген и
свързаното с тях
обучение на служителите на министерството,
изготвянето на документите за самоличност, борбата с корупцията в
изпълнителната и административната власт. Министърът се спря
изчерпателно на проблемите, свързани с работата по икономическата
престъпност, като подчерта, че пловдивската дирекция трябва да увеличи
оборотите си в тази насока. В никакъв случай не бива да се допускат
злоупотреби с парите от размразените европейски оперативни програми,
допълни той. “Дал съм кредит на доверие на новото ръководство на
дирекцията – каза министър Цветанов, и се надявам комисар Тодор Чонов
да създаде максимално добри условия за работа, като огромната ми
надежда е резултатите в Пловдив да бъдат много по-добри от досегашните.
И нека не забравяме, че оценката за работата ни я дават българските
граждани.”
Днес в Пловдив министър Цветанов награди четирима служители на
дирекцията за проявен професионализъм при неутрализиране на престъпна
група, извършвала серия касоразбивания, кражби от банкови трезори
банкомати и въоръжени грабежи. Комисар Тодор Гребенаров – началник
на отдел “Охранителна и пътна полиция”, бе отличен с Почетен знак на
МВР ІІ степен. Почетен знак ІІІ степен получи началикът на сектор
“Криминална полиция” Васил Саватинов. Началникът на Пето РУ Пламен
Узунов и Гергана Симеонова от група “Престъпления против
собствеността” бяха наградени с Почетен медал на МВР.
През 2009 година в ОДМВР-Пловдив са регистрирани 8 656 криминални
престъпления, с 14% повече от предходната година. Средната
разкриваемост е 52 %, което е с 4 % по-висока от средната за страната.
Установени са 4 062 извършители на криминални престъпления. Общият
брой на внесените в прокуратурата досъдебни производства е 7 543, като с
мнение за повдигане на обвинение са 3 538. Показателно е, че като втора
по големина ОД на МВР-Пловдив се нарежда на 16 място по коефициент
на криминална престъпност и на първо по брой осъдени лица - 2 481.

През 2009 г. в областта са регистрирани 14 умишлени убийства, от които
12 са разкрити. Изнасилванията запазват стойностите си от предходната
година , като броят им е 17, от които 11 са разкрити.
Кражбите на имущество са 4 184 с процент на разкриваемост 32%.
През изминалата година броят на противозаконните отнемания на МПС на
е 174, което сравнено с общия брой извършени престъпления през
годината представлява едва 2%. Сравнена със Столична Дирекция на
вътрешните работи и областните дирекции на МВР в Бургас и Варна, ОД
на МВР – Пловдив е с най-нисък коефициент на престъпност по тази линия
и най-висок процент на разкриваемост на този вид престъпления.
През разглеждания период на територията на Пловдивската дирекция са
извършени общо 337 грабежа, като 29 от тях са въоръжени. Процентът на
разкриваемост за този вид престъпления е 49% - с 5% по-висок от средния
за страната/. 260 са измамите, което представлява нарастване от 73%
спрямо регистрираните измами през 2008г. От тях са разкрити 118 или
процент на разкриваемост - 45 %.
За 2009 година са регистрирани 337 престъпления, свързани с
разпространението на наркотици, чиято разкриваемост
93%. Бяха
задържани 70 от знаковите дилъри на хероин, синтетични наркотици,
канабис и кокаин в Пловдив.
През 2009 година на територията на ОД на МВР- Пловдив са
регистрирани общо 1128 икономически закононарушения, със 7% повече
в сравнение с 2008г. От тях са разкрити 409 престъпления .
През 2009г. на територията на дирекцията бяха наблюдавани общо 7
организирани престъпни групи
с 43 участници, 4 от тях бяха
неутрализирани.

