ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
Отчетени бяха различните събития и мероприятия, проведени на
обслужваната територия, при които благодарение на положените усилия от
страна на служителите от всички структурни звена на дирекцията не са
допуснати дестабилизиране на обстановката и груби нарушения на обществения
ред - масовите протестни действия срещу цените на ел. енергията и монопола на
електроразпределителните дружества, назначаването на нов областен управител
и други правителствени решения; подготовката, провеждането и приключването
на Националния референдум за развитие на ядрена енергетика през месец
януари; провеждането на изборите за народни представители 42-во Народно
събрание на Република България и други.
В резултат на извършения анализ по прилагането на цялостния комплекс
от механизми за противодействие на престъпността и опазването на
обществения ред в областта през 2013 година е констатиран стабилитет по
отношение количествените маркери за оценка на криминогенната обстановка, а
именно:
 На територията на Пловдивска област не са допуснати форми на
терористични прояви;
 По отношение регистрираната конвенционална престъпност е налице
устойчивост в количествените и качествени й параметри, като се наблюдава
незначително увеличение от 2 % на извършените престъпления.
 С 2 пункта е повишена разкриваемостта на документираните
закононарушения през отчетната година;
 В структурно отношение при регистрираната конвенционална
престъпност не са констатирани съществени промени, като отново акцентираща
характеристика на оперативната обстановка за разглеждания период бяха
престъпленията против собствеността.
 Осъществено е активно противодействие на престъпления в сферата
на икономиката – търговия с акцизни стоки, източване на средства от
републиканския бюджет или еврофондове и злоупотреби с разплащателни
средства.
 Предприети са редица ефективни дейности и инициативи за
обезпечаване на реда, недопускане извършването на противообществени прояви
при провеждане на масови мероприятия от различен характер, като не бе
допуснато дестабилизиране на оперативната обстановка в региона.
 Затвърдено е взаимодействието между отделните институции –
финансови, данъчни и митнически служби, следствие и прокуратура и др. в
общата работа по противодействие на престъпленията в сферата на
икономиката.

През 2013г. са регистрирани 8 470 престъпления, при 8 314 за 2012 г.,
т. е. налице е незначително увеличение с 2 на сто, или в абсолютни стойности –
със 156 закононарушения повече спрямо предходната година. Разкрити са 3727
бр. закононарушения, като 2872 бр. от тях са от регистрираните през текущия
период, а 855 бр. са от регистрираните в предишни периоди. Разкриваемостта е
в размер на 34 на сто, с 2 пункта по-висока в сравнение с тази отчетена през
2012 г.
В количествено отношение най-много престъпления са регистрирани на
територията в РУП 02 Пловдив – 1174 бр., РУП 01 Пловдив – 991 бр. и РУП
Асеновград – 915 бр. Най-висока разкриваемост, в т.ч. и на престъпления,
регистрирани в минали години, отчитаме в РУП Асеновград – 410 бр., РУП 01
Пловдив – 406 бр., РУП Карлово – 354 бр. и РУП 02 Пловдив – 333 бр.
Относителният дял на документираната конвенционална престъпност в
Пловдивска област е 7, 12% от общо отчетената за страната.
Коефициентът на престъпност през 2013г. за ОДМВР-Пловдив е 1201
престъпления на 100 хил. души, с 60 пункта по-висок от този, отчетен през
2012г. /1141 престъпления на 100 хил. души/, и с 355 единици под средния за
страната, който е 1556. По този показател ОДМВР-Пловдив се нарежда на 17
място сред останалите 28 областни дирекции на МВР.
През отчетния период престъпленията против личността съставляват 4%
от общо регистрираните закононарушения. Извършени са 352 деяния от вида,
като техният брой остава непроменен спрямо 2012 г. Регистрирани са 11
умишлени убийства, като всичките са разкрити. При разследването не са
установени факти и обстоятелства, които да водят на мисълта деянието да е
извършено по поръчка или в изпълнение на решение на организирана престъпна
група /поръчково убийство/. В РУП Стамболийски са били извършени 3 от ум.
убийства, а в РУП 06 Пловдив – 2 ум. убийства. През годината са регистрирани
7 опита за умишлено убийства, при 6 за 2012г.
Половите престъпления са намалени с 8 на сто. В абсолютни стойности
са извършени 44 деяния от вида, при 48 за предходната година. Регистрираните
блудства са 15 бр. /при 14 бр. за 2012г./, а довършените изнасилвания са 12 бр.
/при 16 бр. за 2012 г./.
Сравнителният структурен анализ извежда като доминираща
криминологична характеристика
на оперативната обстановка в региона
престъпленията против собствеността. Този вид деяния съставляват 65% от
общо регистрираните за периода, като сумарно техният брой е 5 530.
Количествените показатели на престъпленията против собствеността са
увеличени с 4 на сто спрямо 2012 г., когато са документирани 5 332 бр.
закононарушения по линията. Процентната разкриваемост при този вид
престъпления запазва стойностите си от 2012 г. и е в размер на 20 на сто.
Регистрираните грабежи са 255, при 260 за предходната година, т.е
отчитаме намаление от 2%. С 4 пункта е повишен показателя разкриваемост по
линия “грабежи”. Разкрити от регистрираните са 83 грабежа, което определя
процент на разкриваемост в размер на 33 на сто.
Основен дял в структурата на имуществените престъпления заемат
кражбите. Те съставляват 79 на сто от престъпленията против собствеността,
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като техният брой е 4344 /със 111 повече спрямо 2012 г./. Най-много кражби са
извършени на територията обслужвана от РУП 02 Пловдив – 793 престъпления,
следвано от РУП 01 Пловдив, където са регистирани 577 кражби, РУП 04
Пловдив - 459 и РУП Асеновград – 458 бр. Нивото на разкриваемост при
кражбите остава същото от 2012 г. и е в размер на 18 на сто.
Неблагоприятната икономическа конюнктура и негативното въздействие на
икономическата криза обуслови отчетеното значително нарастване делът на
регистрираните измами. През годината са извършени 281 престъпления от вида,
с 41% повече спрямо 2012 г., когато на територията на Пловдивска област са
били документирани 199 измами. Увеличение в размер на 15 единици се отчита
по отношение на тяхната разкриваемост, като разкрити от регистрираните са
общо 79 измами.
Над три пъти са нараснали случаите на изнудване. Отчетени са 25
престъпления от вида, при 7 за 2012 г.
Присвоявания са с 12 бр. по-малко в сравнение с 2012 г., като в
абсолютни стойности са регистрирани 26 противоправни деяния по линията.
Незначително намаление е налице при обсебвания, като за 2013 г. те са
36 бр., с 4 бр. по-малко в сравнение с предходната година. С 4 пункта е
намалена разкриваемостта по линията.
Регистрираните престъпления в сферата на икономиката съставляват
11% от общо регистрираните за годината закононарушения. В абсолютни
стойности са заведени 916 престъпни деяния по линията, с 4% повече спрямо
2012 г., когато са били документирани 886 престъпления.
Одитираният период се характеризира с относително голям дял на
престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната
система – 4 на сто от общо регистрираните. По това направление отчитаме
намаление със 7%. Регистрирани са 351 деяния от вида, при 376 бр. за 2012 г.
Разкрити са 192 от регистрираните в периода престъпления по линията, или 55%
от тях.
Активизирана е дейността по разкриване на предикатни престъпления и
са ограничени възможностите на ОПГ за инвестиране на съмнителни и
престъпни приходи в икономиката, като:
По линия акцизни стоки са проведени 5 СПО на територията на
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик. Извършени са 5 реализации. Задържани са
22 лица, на които са повдигнати обвинения. Иззети са над 3 млн. къса цигари и
40 килограма тютюн. Образувани са 5 досъдебни производства.
По линия измами с ДДС са проведени СПО на територията на цялата
страна - Пловдив , София, Варна Разград, като активно е противодействано за
пресичане на 2 основни схеми за измами с ДДС, подпомагани от множество
подсхеми, изградени за целта. Установени са щети за над 11 млн. лева за
измами с ДДС и над 30 млн. лв. от пране на пари. Задържани са 15 лица, от
които с повдигнато обвинение са 9, и са образувани 2 досъдебни производства.
По линия на финансово-кредитната система са извършени 2 бр.
реализации за интернет измами, 4 бр. реализации за употреба на скимиращи
устройства и карти, като и една реализация за банкови измами. Задържани са 3
лица, на които е повдигнато обвинение за извършени интернет измами, като са
образувани 2 досъдебни производства. На 8 лица е повдигнато обвинение за
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използване на скимиращи устройства и карти, за което са образувани 4
досъдебни производства. Едно лице е задържано и му е повдигнато обвинение
за извършена банкова измама.
С 12 на сто са увеличени документните престъпленията, които за 2013
г. са 211 бр., при 189 за 2012 г.
През изминалата година са регистрирани 2 престъпления със средства,
отпуснати по европейски програми и засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз.
Относително стабилитет през годината се отчита по отношение на
общоопасните престъпления, съставляващи 17% от общо регистрираните
конвенционални престъпления. В сравнение с 2012г., отчитаме незначително
намаление на този вид деяния в размер на 1%. В абсолютни стойности от
началото на годината са извършени 1454 общоопасни престъпления, при 1474 за
2012г. При тях с най-високо разпространение са случаите на престъпленията по
транспорта /870 престъпления/, следвани от престъпленията, свързани с
наркотици /187 бр./ и посегателствата спрямо МПС /173 бр./ Относително
стабилна се запазва разкриваемостта на тази група престъпления. За отчетния
период са разкрити 1178 общоопасни престъпления /в т.ч. регистрирани в
минали периоди/, при 1141 за същия период на 2012 г. Процентът разкриваемост
е в размер на 66 на сто, за сравнение - през 2012г. са разкрити 64% от
регистрираните закононарушения от вида. Позитивна тенденция е налице при
установяване извършителите на посегателствата спрямо МПС. В тази връзка
данните индикират увеличение от 11 единици на разкриваемостта при този вид
престъпни инциденти. Разкрити от регистрираните са 18 на сто от тях.
 През отчетния период са разкрити 194 престъпления, свързани с
наркотични вещества, от тях 166 регистрирани в периода. Процентът на
разкриваемост е в размер на 89 на сто, с 9 пункта по-висок от този отчетен през
2012 г.
През годината като извършители на конвенционални престъпления са
уличени 4072 лица, от които 2950 са извършили закононарушения през отчетния
период, а 1122 са действали в предишни периоди.
Служителите от отдел “Охранителна полиция” са участвали в
провеждането на 257 полицейски операции за охрана на обществения ред и
безопасността на движението във връзка с масовите протестни действия през
годината, като на територията на региона не беше допуснато извършването на
престъпления и груби нарушения на обществения ред.
През годината на територията на област Пловдив са регистрирани 981
пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 60 от участниците в
тях, а други 1296 са с различни наранявания. Сравнението със същия период на
2012 год. отчита увеличение в броя на тежките катастрофи с 88, на ранените със
194, но намаление в броя на загиналите с 12.
През 2013 год. на територията на Пловдивска област при
пътнотранспортни инциденти са пострадали 159 лица под 18 години увеличение с 18 спрямо 2012 г. Всичките са с различни наранявания, загинали
няма.
През изминалата 2013 г. бе активизиране дейността на полицейските
структури по места, с оглед подобряване достъпа до полицейските услуги чрез
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адекватна обратна връзка с гражданите и повишаване на доверието им в
полицията. Предприети бяха необходимите мерки от нормативен и
организационен характер за укрепване на общественото доверие към
полицейските служители, при спазване правата на човека и етническата
толерантност в региона.
След проведено обучение на служителите от териториална полиция по
подобряване взаимодействието с местното самоуправление и местната
администрация по модела “Полицията в близост до обществото” се отчете ръст
на разработени и реализирани работни карти с близо 85%. През 2013 година
дейността на служителите от ТП по тази линия на работа запази тези добри
темпове, като от началото на годината са отчетени 94 участия в изготвянето на
работни карти при прилагане на проблемно ориентирания подход.
По искане на служителите от охранителния състав и след съгласуване с
директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” и директора на
Дирекция ”Социално подпомагане” – Пловдив, периодично се предоставят
списъци на самотно живущи възрастни хора на територията на гр. Пловдив и
областта, разпределени по административни райони и общини. Същите са
сведени до знанието на ПИ и мл. ПИ, предвид териториалната им
компетентност за изпълнение на функционалните им задължения, съгласно чл.
8, от Инструкция Із-2295/2012 г. В тази връзка от началото на 2013г. са
проведени общо 695 броя, мероприятия и изготвени програми за работа с
рискови социални групи, жертви на престъпления, етнически малцинства и
други, като този показател в дейността на ТП е с 25,83% по-слаб от същия за
2012 г. - 937 броя.
Въз основа на подписано споразумение за обществен ред и сигурност
между ОД МВР - Пловдив и Община Пловдив се планират и изпълняват
съвместни дейности по:
Превенция по опазване на обществения ред и сигурност;
Превенция чрез видеонаблюдение и технически средства;
Превенция на специфични рискови социални групи и лица;
Превенция чрез гражданско образование;
Превенция чрез младежки дейности и програми;
Превенция чрез контрол на законови и подзаконови нормативни
актове;
Резултатите от тези дейности се обобщават във формата на публични
отчети, като се представят пред общинския съвет и публикуват на интернет
страниците на общината и ОД МВР. От началото на годината има изготвени три
такива публични отчети.
ОДМВР - Пловдив взима дейно участие в организираните от Фондация
„Джендър алтернативи”, инициативи за обмяна на опит по приложението на
Закона за защита от домашно насилие. Статистическите данни показват, че в гр.
Пловдив се водят най-много по брой дела за домашно насилие в страната.
Активно се прилагаше мултидисциплинарен подход в сътрудничество
между териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и
Агенцията по заетостта и Районните управления “Полиция” за предприемането
на навременни и адекватни мерки по постъпили сигнали за лица в риск.
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Оказваше се съдействие и полицейска охрана на приемните помещения
на Дирекция “Социално подпомагане”, в районите с преобладаващо ромско
население.
Проведени бяха обучения във връзка с модела «Полицията в близост до
обществото». Изготвени са 341 предложения за осигуряване безопасността на
движението, което е 1,76% увеличение спрямо 2012 г. и 331 предложения за
подобряване опазването на обществения ред, което е 14.5% увеличение спрямо
2012 г.
За 2013 г. са допуснати 29 произшествия, в т.ч. 1 нещастен случай, с
участието на 36 служители. За 8 от произшествията са образувани
дисциплинарни производства, като 6 от тях са приключени и са наложени
дисциплинарни наказания – уволнения. В 16 от произшествията е установено, че
служителите нямат вина.
За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задачи
през 2013 г. са наградени 522 служители - 72 от министъра на вътрешните
работи, от Главния секретар на МВР - 26 и 424 от ръководството на ОДМВР Пловдив.
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