ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
През 2011 година на територията на ОДМВР - Пловдив са
регистрирани 8 919 престъпления - с 1 496 по-малко в сравнение с 2010а, или изразено в проценти ръстът на престъпността в областта е снижен с
14 на сто. За това за 2011-а пловдивската дирекция се нарежда на 20 място
по коефициент на престъпност сред 28-те областни дирекции в страната.
От извършените 6 убийства 5 са разкрити. Изнасилванията са били
11, като 8 от тях са разкрити. Тенденция към намаляване има и при
блудствата - за миналата година те са 17, при 22 за 2010 година, както и
при грабежите – те са с 3%. . По-малко са и измамите по криминална линия
- през 2011 г. техният брой е 93. Извършените кражби през отчетния
период са 4 401 - с 867 по-малко в сравнение с 2010-а. С 31 % са намалели
и кражбите на вещи и части от моторни превозни средства.
През 2011 година в сектор „Противодействие на икономическата
престъпност” са образувани 758 досъдебни производства. Разкритите
престъпления общо са 327, като щетите по тях са близо 17 милиона лева.
От общо регистрираните по икономическото направление
престъпления 36 процента са свързани с финансовата, данъчната и
осигурителната система - констатира се намаление с 18 процента на тези
деяния в сравнение с преходния период. Разкриваемостта при тях се е
повишила с 15% и през миналата година е била 60 %. През 2011-а по
линия на акцизните стоки са иззети 11 217 340 къса цигари без бандерол,
5 514 кг насипен тютюн и 972 литра наливен алкохол.
През изтеклата година разследващите полицаи в ОДМВР –
Пловдив са водили 12 828 досъдебни производства, от които 934 бързи и
26 незабавни. Новообразуваните производства през годината са 10 221, а
останали от минал период 2 607. По досъдебни производства през 2011 са
осъдени 2 259 лица, като по този показател пловдивската дирекция е
нводеща в страната.
Служителите от отдел „Охранителна полиция” са участвали в
охраната на 1658 масови прояви и в провеждането на 2 647 СПО.
Благодарение на високия им професионализъм и добра подготовка не са
допуснати груби нарушения на обществения ред и тежки инциденти.
На територията на областта през 2011 г. бяха регистрирани 852
пътно-транспортни произшествия с 69 убити и 1169 ранени участници в
движението – в сравнение с 2010-а броят на тежките катастрофи е намалял
с 33, но е увеличен броят на убитите с 2-ма и на ранените с 80.

