ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Независимо от негативните тенденции в обществено-политическия и
икономически живот на страната през 2014г., максимално беше използван потенциалът
на всички структурни звена на областната дирекция на МВР-Пловдив за
противодействие на конвенционалната престъпност и гарантиране сигурността на
гражданите, като не бе допуснато дестабилизиране на обстановката и груби нарушения
на обществения ред.
Служителите на ОДМВР - Пловдив осигуриха спокойна и нормална
обстановка при подготовката и провеждането на изборите за представители в
Европейския парламент и народни представители в 43-то Народно събрание на
Република България.
В резултат от прилагането на цялостния комплекс от мерки за
противодействие на престъпността и опазването на обществения ред в областта, се
наблюдава траен стабилитет по отношение количествените и качествени показатели за
оценка на криминогенната обстановка, като:



На територията на Пловдивска област не са допуснати форми на
терористични прояви;
 По отношение регистрираната конвенционална престъпност е налице
намаление от 8 % на извършените престъпления през 2014г.
 С 6 пункта е повишена разкриваемостта през годината на общо
регистрираните престъпления .
 Системната работа по превенция и противодействие на престъпността
доведе до значително намаление на регистрираните закононарушения по линия
ПОМПС, грабежи и измами.
 Значително е увеличен броят на бързите и незабавни производства за
престъпления, за които през предходните години са били водени досъдебни
производства по общия ред, а именно дела свързани с притежание на наркотични
вещества, държане на акцизни стоки без бандерол и др.
 Съществено бе подобрена ефективността по планиране и отчет на
оперативно – издирвателната дейност.
 Активно се противодейства на престъпления в сферата на икономиката –
незаконна търговия с акцизни стоки, злоупотреби с ДДС, източване на средства от
републиканския бюджет и еврофондовете, и злоупотреби с разплащателни средства.
 Предприети бяха 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.
 Продължи успешното взаимодействие между отделните институции –
финансови, данъчни и митнически служби, следствие и прокуратура и др. в общата
работа по противодействие на конвенционалната престъпност.
*********

1/5

Относителният дял на документираната престъпност в Пловдивска област е
7 % от общо отчетената за страната.
През 2014г. са регистрирани 8 008 престъпления, като е налице спад на
извършените закононарушения с 8 на сто или в абсолютни стойности 697 бр. по-малко
в сравнение с отчетените през 2013г. – 8 705 броя. От началото на 2014 г. са разкрити
3638 престъпления, като 2 812 бр. от тях са от регистрираните през текущия период, а
826 бр. са от регистрираните прояви в предишни години. Разкриваемостта е в размер на
35 на сто, със 6 пункта по-висока в сравнение с отчетената през 2013 г.
Коефициентът на престъпност през 2014г. за ОДМВР-Пловдив е 1 192
престъпления на 100 хил. души, с 92 пункта по-нисък от този, отчетен през 2013г.
/1284 престъпления на 100 хил. души/, и с 333 единици под средния за страната, който е
1525. По разглеждания показател Пловдив се нарежда на 17 място сред останалите 28
областни дирекции на МВР и бележи относителен стабилитет през последните 5
години. В сравнение с големите областни дирекции на МВР в страната, Пловдив отчита
най-нисък коефициент на престъпност (СДВР – 2217, ОДМВР Бургас – 1988, ОДМВР
Варна – 1824).
Неравномерно е териториалното разпределение на регистрираната
конвенционална престъпност в град Пловдив и областта. На територията на областния
град са извършени повече от половината престъпни деяния, като традиционно найвисок е интензитетът им на територията обслужвана от РУП 02 Пловдив – 1184 бр. и
РУП 01 Пловдив - 1094 бр. В областта най-много престъпления са регистрирани в
региона обслужван от РУ Асеновград – 1131 бр.
Престъпленията против личността съставляват 4% от общо регистрираните
закононарушения. Извършени са 339 деяния от вида като техния брой е намалял с 29
броя спрямо предходния аналогичен период. Разкриваемостта им е 47 на сто, с 8 пункта
по-висока от отчетената през 2013 г.
Наблюдава се слабо увеличение при половите престъпления. В абсолютни
стойности са извършени 56 деяния от вида, което е с 11 повече от извършените през
2013 г. През 2014 г. са регистрирани 23 блудства (при 16 бр. за 2013 г.), а довършените
изнасилвания са 3 пъти по-малко от тези за предходния период (4 бр. за 2014 г. и 12 бр.
за 2013 г.).
Относителният дял на престъпленията против собствеността съставлява 63 %
от общо регистрираните престъпления през периода, като те остават структуроопределящи за криминогенната обстановка в региона. Извършени са 5056 деяния от
вида. Констатира се намаление от 10 на сто спрямо 2013 г., когато са извършени 5614
броя. Процентната разкриваемост е с 4 пункта по-висока от тази отчетена през 2013 г. и
е в размер на 21 на сто.
Положителен момент в работата по линия престъпления против собствеността
е намаляването броя на регистрираните грабежи и същевременно нарастването на
разкриваемостта на документираните прояви. В абсолютни стойности тяхното
изражение е 226 регистрирани грабежа, при 254 за миналата година, т.е. отчитаме
намаление от 11% . С 57 на сто са намалели въоръжените грабежи.
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В структурата на криминалната престъпност кражбите на имущество
обхващат 77% от престъпленията против собствеността. Техният брой е 3885 при 4384
през 2013 г. /с 499 по-малко/. Нивото на разкриваемост е традиционно ниско и остава
същото от 2013 г.- в размер на 19 на сто.
Положително е отчетеното 21% -тно намаление на домовите кражби спрямо
предходната година. Изражението им в абсолютни стойности е 499 престъпления помалко. Отчита се намаление с 19 на сто по отношение и на кражбите извършени с взлом
Приблизително 16 % е разкриваемостта при двете категории кражби. (домови и
взломни).
През изминалата година имаме регистрирани 606 кражби на вещи и части от
МПС при 889 за 2013 г. /намаление с 32%/.
Системната превантивна и оперативно-издирвателни работа по линия измами
доведе до намаляване делът на регистрираните прояви. През годината са извършени
274 престъпления от вида, с 21 по-малко от 2013 г.. Запазва се процентът на
разкриваемост, който е в размер на 20 на сто.
Повече от 50 на сто са намалели случаите на изнудване. Отчетени са 11
престъпления, при 25 за 2013 г.
Присвояванията са със 7 броя повече в сравнение с 2013 г. като в абсолютни
стойности са регистрирани 23 противоправни деяния по линията.
Регистрираните престъпления в сферата на икономиката съставляват 12% от
общо регистрираните за годината закононарушения. В абсолютни стойности
съставляват 940 престъпни деяния, с 6% по-малко спрямо 2013 г., когато са били
документирани 1005 престъпления.
Разглежданият период се характеризира с известна динамика на
регистрираните престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и
осигурителната система. Те съставляват 5 % от общо регистрираните престъпни деяния
през 2014 г. Регистрирани са 380 престъпления. Разкрити са 212 броя или 55% от тях.
По отношение на престъпленията в сферата на данъчната и осигурителната
система, през 2014 г. не се наблюдават изменения в начините и способите, използвани
при избягването, установяването и плащането на данъчни задължения.
Положителен факт е намалението от 26% на документните престъпленията,
извършени през 2014 г. спрямо регистрираните такива през 2013г. / 169 бр. за 2014 г.,
при 228 бр. за 2013 г./
Относителен стабилитет през годината се отчита по отношение на
общоопасните престъпления, съставляващи 18% от общо регистрираните
конвенционални престъпления. В сравнение с 2013г., отчитаме незначително
намаление на този вид деяния в размер на 3%. В абсолютни стойности от началото на
годината са извършени 1436 общоопасни престъпления, при 1486 за 2013г. При тях с
най-високо разпространение са случаите на престъпленията по транспорта /834
престъпления/, следвани от престъпленията, свързани с наркотици /277 бр./ и
посегателствата спрямо МПС /104 бр./
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Процентът разкриваемост при тази група престъпления е в размер на 69 на сто.
Като положителна можем да оценим работата по линия „противозаконно
отнемане на МПС”, отбелязвайки факта, че сравнявайки статистическите данни за 2014
г. на големите дирекции в страната (СДВР, Бургас, Варна), единствено в ОДМВР –
Пловдив имаме значително намаление в извършването на този вид престъпления (-47%
или 63 пррестъпления по-малко) и същевременно най–голяма разкриваемост -18%.
Оптимистичен факт статистиката отчита по отношение и на регистрираните
през годината палежи. С 29 на сто /-45 броя/ са намалели палежите и за годината те
са 110 бр., при 155 за същия период на 2013г.
През отчетния период са разкрити 276 престъпления, свързани с наркотични
вещества, от тях 251 са регистрирани в периода. Процентът на разкриваемост е в
размер на 91 на сто, с 3 пункта по-висок от този, отчетен през 2013 г. От проведените
процесуално - следствени действия са открити и иззети, следните количества
наркотици:
 марихуана с общо нето тегло – 40659,714 грама;
 амфетамин с общо нето тегло – 5212,677 грама;
 кокаин с общо нето тегло – 55,163 грама;
 хероин с общо нето тегло – 1448,3045 грама;
 хашиш с общо нето тегло – 11,474 грама;
 и други наркотични вещества и прекурсори, както и общо 2103 растения
марихуана в различен стадий на растеж
Иззетите количества наркотични вещества за 2014 г. възлизат на сумата от
501 373,76 лв. по цени на съдебната система. Продажбата на същите сред
потребителите на улично ниво, би довела до реализирането на поне двойна печалба.
За периода на територията на ОДМВР Пловдив са задържани общо 363 лица за
престъпления по чл.354а, чл.354б и чл.354в от НК, със 129 повече от задържаните през
предходната година.
През 2014 годината като извършители на конвенционални престъпления са
установени 3798 лица, от които 2764 са извършили закононарушения през отчетния
период, а 1034 са действали в предишни периоди
*********
Проведени са 9 бр. специализирани полицейски операции по линия на
TISPOL, с насоченост контрол на МПС, извършващи обществен превоз на пътници и
товари, използване на колани, каски и обезопасителни системи от водачи и пътници,
движение с превишена скорост и управление на МПС след употреба на алкохол,
наркотични или упойващи вещества.
През годината на територията на област Пловдив са регистрирани 942
пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 75 от участниците в тях, а
други 1180 са с различни наранявания. Сравнението със същия период на 2013 год.
отчита намаление в броя на тежките ПТП с 39, на ранените със 116, но увеличение в
броя на загиналите с 15 лица. През 2014 год. на територията на Пловдивска област при
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пътнотранспортни инциденти са пострадали 130 /29 по-малко в сравнение с 2013г./
лица под 18 години, 4 от които са загинали.
През отчетния период служителите от отдел ОП при ОДМВР-Пловдив са
констатирали общо 25248 нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) като
са съставили 7927 АУАН и 9069 глоби по фиш.
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 ОДМВР-Пловдив.
Пловдивската дирекция дейно участва в организираните от Фондация
„Джендър алтернативи” инициативи за обмяна на опит по приложението на Закона за
защита от домашно насилие. При провеждане на същите се повишава компетентността
и уменията на ангажираните в изпълнението на закона лица, което намира изражение
във факта, че през 2014 г. на служителите от Дирекцията е възложен контролът по
изпълнение на мерките наложени със заповеди за защита от домашно насилие.
Оказва се съдействие и полицейска охрана на приемните помещения на
Дирекция “Социално подпомагане”, в районите с преобладаващо ромско население.
Във връзка превенция на факторите способстващи извършването на
престъпления и правонарушения, през 2014 година са изготвени 387 предложения за
осигуряване безопасността на движението, което е 11,8 % повече спрямо 2013 г. и 291
предложения за подобряване опазването на обществения ред, което е 12 % намаление
спрямо 2013 г.
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