ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
През изминалата година на територията на ОДМВР - Пловдив са
регистрирани 8 060 престъпления - с 1 157 по-малко в сравнение с 2011а, или изразено в проценти ръстът на престъпността в областта е снижен с
13 на сто. Това нарежда пловдивската дирекция на 19 място по коефициент
на престъпност сред 28-те областни дирекции в страната.
Всички извършени 11 убийства през 2012 година са разкрити.
Изнасилванията са били 15, като в 11 от случаите са установени
извършителите. Тенденция към намаляване има и при блудствата - за
миналата година те са 8, при 17 за 2011 година. Грабежите също бележат
спад - с 20%. През отчетния период са повече измамите по криминална
линия - 175. Извършените кражби са 4 179 - с 293 по-малко в сравнение с
2011-а. С 5 % са намалели и кражбите на вещи и части от моторни
превозни средства.
През 2012 година в сектор „Противодействие на икономическата
престъпност” са образувани 812 досъдебни производства. Разкритите
престъпления са 467, като щетите по тях са за над 18 милиона лева.
От общо регистрираните по икономическото направление
престъпления 42 % са свързани с финансовата, данъчната и осигурителната
система, като се отчита намалението им с 10 % в сравнение с предходната
година. Разкриваемостта при тези престъпления е намалена с 4 на сто и
през 2012 година е била 48 %. През 2012-а по линия на акцизните стоки са
иззети 1 135 210 къса цигари; 1 100 литра наливен алкохол; 122 бутилки
алкохол без бандерол и 145 с изтекла давност на платения акциз;
През годината разследващите полицаи в ОДМВР – Пловдив са
водили 11 876 досъдебни производства, от които 839 бързи и 55 незабавни.
Новообразуваните производства са 9 576, а от минал период са останали 2
607. По досъдебни производства през 2012 са осъдени 2 300 лица, като по
броя им пловдивската дирекция е водеща в страната.
Служителите от отдел „Охранителна полиция” са участвали в
охраната на 1 768 масови прояви и в провеждането на 4 010 СПО.
Благодарение на високия им професионализъм и добра подготовка не са
допуснати груби нарушения на обществения ред и тежки инциденти.
За бързо реагиране при обезпечаване сигурността на гражданите
през годината беше обособено специализирано моторизирано звено
“Сигма”. То изпълнява патрулно – постова дейност в труднодостъпните
места в града и участва при провеждането на СПО, съпровождане и
пилотиране на делегации, организирани агитки и други събития.

През изминалата година са обработени 14 050 преписки за
дейности с общоопасни средства при 7 120 за миналата година, което
бележи увеличение с 95 % на основния обем от работа по КОС.
На територията на областта през 2012г. бяха регистрирани 893
пътно-транспортни произшествия с 72 убити и 1 102 ранени участници в
движението – в сравнение с 2011-а броят на тежките катастрофи е
увеличен с 41, с 3 повече са загиналите, а ранените са с 67 по-малко.
За отчетната година са констатирани общо 47 242 нарушения на
ЗДвП, като са съставени 10 262 АУАН, 21 391 глоби по фиш, в това число и
електронни, и 221 стикери на Община Пловдив, основно за неправилен
престой и паркиране.
С помощта на монтираните автоматизирани системи за
видеоконтрол през 2012г. са установени 8 319 нарушения, от които 8 154 за
движение с превишена скорост. Нарушенията с АТС са увеличени с 2 559 в
сравнение с 2011 г., когато са били 5760.
По време на отчетния период работата на служителите от ОДМВР
- Пловдив беше свързана с подобряване на достъпа до полицейските
услуги с цел повишаване доверието на хората. В тази насока от началото
на 2012 г. са проведени 31 284 срещи с граждани и ръководители на
държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти. За
постигане на добро взаимодействие с местното самоуправление и
администрация бяха проведени срещи и с кметовете на населените места в
Пловдивска област, под патронажа на областния управител.
През годината беше подписано споразумение между ОДМВР –
Пловдив и Фондация „Джендър алтернативи” за сътрудничество в
областта на борбата с домашното насилие с цел гарантиране на по-голяма
сигурност за жертвите на този вид престъпление и същевременно, да се
даде шанс на извършителите на домашно насилие, да преодолеят
агресивното си поведение. Също така са изготвени 937 програми за работа
с рискови социални групи, жертви на престъпления, етнически малцинства
и др. За сравнение през 2011 година са били 360.
За 2012 година са допуснати 26 произшествия с участието на 37
служители, като в 13 от случаите не е установена вина на служителя.
Наложени са 12 дисциплинарни наказания.
За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните
задачи през 2012 г. са наградени 471 служители – 28 от министъра на

вътрешните работи, 5 от зам-министър, от Главния секретар на МВР – 15 и
248 от ръководството на ОДМВР - Пловдив. За изключителен принос с
почетен знак III, II, І степен са наградени 9 служители, 1 с почетно отличие
за доблест и заслуга и 1 с огнестрелно оръжие.

