ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
През изминалата година на територията на ОДМВР-Пловдив бяха
регистрирани 9 580 криминални престъпления - с 9,4 на сто повече в
сравнение с 2009-а, от тях разкритите са 4 004. Независимо от
очертаващата се тенденция на нарастване на конвенционалната
престъпност месечните отчети и анализи показват, че тя е овладяна и към
момента не се отразява съществено върху общата криминогенна
обстановка в региона. Това показва и коефициентът на криминогенна
престъпност, по който дирекцията е на 17 място в страната.
Намален е ръстът на престъпленията против личността – с 8%, и на
общоопасните престъпления – с 11 %.
През годината в дирекцията бяха регистирани 443 престъпления против
личността с процент на разкриваемост 50 на сто, който е със 7 пункта повисок от 2009-а. Умишлените убийства са 8, от които само едно не е
разкрито, а през 2009-а убийствата бяха 14. Тенденция към намаляване има
и при изнасилванията и блудствата.
Положителен момент в работа се наблюдава и по линия “измами”. През
2010 г. закононарушенията от този вид са 180 и те са намалели с 30 %
спрямо измамите от 2009 г. Тук процентът на разкриваемост е 56 на сто и
той бележи значително увеличение с 15 пункта. През 2010 година са
намалени и престъпленията, свързани с наркотици - техният брой за
отчетния период е 204, при 335 за 2009-а. В резултат на проведените
процесуално-следствени действия по линия “наркотици” са задържани 189
лица.
За изминалата година отнеманията на МПС са 277, от които 34 са
разкрити. В сравнение с 2009-а увеличението на отнеманията на МПС е с
36%.
За изминалата година служителите на ОДМВР-Пловдив обявиха за общо
държавно издирване 1066 лица и издириха 1022 лица. Издирени са и 7
лица, обявени с Европейска заповед за арест и международно издирване
от бюро СИРЕНЕ и ДМОПС.
С 10% се повиши разкриваемостта на икономическите престъпления.
През миналата година бяха разкрити 551 икономически престъпления с
нанесени щети над 65 684 723 лева. Процентът на разкриваемост е 41 на
сто. По този показател областната дирекция отчита увеличение с 10 пункта
спрямо 2009 г. Установени бяха извършителите на 244 престъпления,
регистрирани в предишни години, както и 550 извършители на
икономически престъпления, регистрирани през 2010 г. По линия

разпространение на акцизни стоки без бандерол през годината бяха иззети
общо:
27 986 бутилки и 3 404 литра наливен алкохол;
41 796 697 къса цигари и 183 кг насипен тютюн.
Служителите от охранителна полиция и през изминалата година
продължиха успешно да работят за засилване на общата превенция като
осигуриха охраната на 1 427 масови мероприятия. На територията на
областта
през 2010г. бяха регистрирани 885 пътно-транспортни
произшествия с 67 убити и 1089 ранени участници в движението – в
сравнение с 2009-а броят на тежките катастрофи е намалял с 42, на убитите
- с 32, на ранените - със 124, като цифрата на убитите е най-ниската за
последните 10 години.
През изтеклата 2010 година бяха изработени и връчени общо 283 764
лични карти, паспорти, свидетелства за управление на моторни превозни
средства, разрешения за пребиваване на чужденци, разрешения за
пребиваване на граждани на Европейския съюз, свидетелства за
управление на моторни превозни средства на чужди граждани. За
улеснение на трудно подвижни лица и лица в неравностойно положение
бяха създадени три мобилни екипа, които приеха общо 12 000 заявления
за издаване на нови лични документи.
Дирекцията е на водещо място /второ/ по брой осъдени лица по досъдебни
производства.
През 2010-а от разследващите полицаи в областната дирекция бяха водени
14 521 досъдебни производства, от които 923 бързи и 26 незабавни
производства. През годината по досъдебни производства бяха осъдени
общо 2 647 лица, от които 2 503 по криминална линия и 144 по
икономическа.
Подразделенията на “Пожарна безопасност и спасяване” при пловдивската
дирекция през 2010 година участваха в ликвидирането на 5 027
произшествия, при които са спасени 79 души, 764 сгради и 171
автомобили. Служители от „Пожарна безопасност и спасяване” взеха
участие в международните мисии в Русия и Израел за оказване на помощ
при гасене на горски пожари.
Служителите на дирекцията успешно се представиха по време на
проверките, извършени от чуждестранни експерти, във връзка с
приобщаването ни към Шенгенското пространство.

Запазена бе през година и добрата традиция в осъществяване на
координация и взаимодействие между съд, прокуратура, следствие, отдел
БОП, ТД НС и други.

