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АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
През 2015 г. ОДМВР – Пловдив осъществяваше дейността си в условията на
динамично променящи се външни и вътрешни фактори, дали отражение върху процесите в
страната ни и влияещи върху средата за сигурност.
Като показател с негативен аспект към криминогенната обстановка се отчита
засиленият миграционен натиск, който доведе до активизиране на тясно свързаните с
организирани престъпни групи канали за трафик на хора през България към страните от
Централна и Западна Европа. В същото време отделянето на значителен човешки ресурс за
охрана на държавната граница затрудни функционалността на структурите на МВР и намали
капацитета за противодействие на престъпността не само на регионално ниво, но и на
територията на цялата страна.
Общественият натиск по отношение на конвенционалните престъпления остава
висок. Сред факторите, обуславящи състоянието на престъпността в страната, са все още
високите нива на безработица, както и концентрацията на многобройно население в големите
градове и трайното обезлюдяване на малките и отдалечените населени места.
През последните години се забелязва преструктуриране на нелегалните пазари в
страната. Все по-голям дял от участниците в организираната престъпност се ориентират към
различни форми на икономически и данъчни престъпления, контрабанда, злоупотреби с
ДДС, престъпления с акцизни стоки и други, чието осъществяване в голяма степен зависи от
прилагането на корупционни практики. От друга страна значителните средства, придобивани
от този вид престъпна дейност, са генератор на други видове престъпления.
Независимо от негативните тенденции през годината служителите от всички
структурни звена на Областната дирекция на МВР в Пловдив положиха максимални усилия
за противодействие на конвенционалната престъпност, гарантиране сигурността на
гражданите и недопускане на груби нарушения на обществения ред.
Осигурена бе спокойна обстановка при подготовката и провеждането на Местните
избори за кметове, общински съветници и районни кметове и Национален референдум, чрез
създадена адекватна логистика и добра координация между структурите на ОДМВР –
Пловдив и органите на съдебната власт в периода на подготовката и при провеждането на
самите избори. В тази насока бяха планирани и реализирани редица превантивни
оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на купуването на гласове.

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 7 % на извършените престъпления през 2015 г.
 През годината с 8 пункта е повишена разкриваемостта на общо регистрираните
престъпления в ОДМВР – Пловдив в сравнение с 2014 г. Повишаването на разкриваемостта е
тенденция с траен характер, отчетена през последните 3 години.
 Системната работа по превенция и противодействие на престъпността доведе до
значително намаление на регистрираните закононарушения по линия кражби и грабежи.
 Реализирани бяха редица успешни акции с широк обществен отзвук, а именно:
- неутрализиране бе нелегална печатница за фалшиви документи;
- пресечен бе международен канал за контрабандни цигари, при който бяха
предотвратени щети на държавния бюджет за близо 16 млн. лева;
- неутрализирана бе престъпна група, съпричастна към организирането и
подготовката на убийство, нанасяне на телесни повреди, палежи и др. престъпления;
- съвместно с колеги от ОДМВР – София, Хасково, Стара Загора, Смолян,
Габрово и Велико Търново бяха заловени извършителите на телефонна измама в особено
големи размери;
- задържана бе група за разпространение на наркотични вещества. При акцията
са иззети над 6 кг. хашиш, незаконно притежавано оръжие и боеприпаси.
 Значително е увеличен броят на бързите 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.
 Активно се противодейства на престъпленията в сферата на икономиката –
търговия с акцизни стоки, източване на средства от републиканския бюджет и еврофондове,
злоупотреби с разплащателни средства, корупция и злоупотреба с власт.
 Ефективна е дейността по ограничаване на миграционния натиск на територията,
обслужвана от ОДМВР – Пловдив и противодействие на нелегалната миграция и
незаконното превеждане на хора през граница.
 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.
Оптимизирана бе дейността по управление и разпределението на човешките ресурси.
Отличен показател в това отношение, въпреки съществуващия кадрови недостиг, е позицията
на ОДМВР - Пловдив по изготвената от МВР нова методика за отчитане на ефективността от
работата на СДВР и ОДМВР. По данни от последното оценяване за периода 01.07.20152

30.11.2015 г. ОДМВР - Пловдив се нарежда на 9-то място сред останалите областни
дирекции, за сравнение - през предходния оценяван период областната дирекция е класирана
на 26-то място, т.е. налице е възход със 17 позиции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2015 г. са регистрирани 7 563 престъпления, като е налице спад на
извършените закононарушения с 7 на сто или в абсолютни стойности 581 по-малко в
сравнение с отчетените през 2014 г. – 8 144 броя.
Относителният дял на документираната конвенционална престъпност в
Пловдивска област е 7 % от общо регистрираната за страната и запазва стойностите си от
предходната година, като бележи стабилитет през последните пет години.
Коефициентът на престъпност, отразяващ броя на регистрираните престъпления
през 2015 г. на 100 хил. души от населението, за ОДМВР - Пловдив е 1151 единици, с 50
пункта по-нисък отчетения през 2014 г. (1201 престъпления на 100 хил. души), и с 337
единици под средния за страната, който е 1488. По разглеждания показател ОДМВР Пловдив показва най-добър резултат през последните 10 години и заема 9-то място сред
останалите 28 областни дирекции на МВР. В сравнение с големите ОДМВР в страната,
Пловдив отчита най-нисък коефициент на престъпност (СДВР – 2016, ОДМВР Бургас – 2048,
ОДМВР Варна – 1670, ОДМВР Благоевград - 1172).
Неравномерно
е
териториалното
разпределение
на
регистрираната
конвенционална престъпност в град Пловдив и областта. Традиционно град Пловдив е с найвисока наситеност на закононарушения. На територията на областния град са извършени
повече от половината престъпни деяния, като най-висок е интензитетът им на територията,
обслужвана от РУ 02 Пловдив и РУ 01 Пловдив. В областта най-много престъпления са
регистрирани в региона на РУ Асеновград и РУ Карлово.
Статистическите данни за динамиката на престъпност по районни управления
показват, че в най-много закононарушения са регистрирани на територията на РУ
Асеновград – 947, РУ 02 Пловдив – 777 бр.и РУ 01 Пловдив – 760 бр.
Намаление спрямо 2014 г. се отчита в почти всички РУ на МВР Пловдив - РУ 01
Пловдив /-225 бр./, РУ 02 Пловдив /-295 бр./, РУ 05 Пловдив /-100бр/.
Увеличение на регистрираната конвенционалната престъпност се наблюдава в РУ
Асеновград /+90бр./ и РУ Първомай /+76бр./.
Почти непроменен е броят на регистрираните престъпления на територията
обслужвана от РУ 04, РУ 06 и РУ Хисар.
Престъпленията против личността съставляват 5 % от общо регистрираните
закононарушения. Извършени са 371 деяния от вида като техния брой се е увеличил с 36
броя спрямо предходния аналогичен период. Регистрирани са 10 умишлени убийства,
колкото са били и през 2014 г.. Регистриран е един опит за извършване на умишлено
убийство, който е разкрит.
Запазва се броя на извършените полови престъпления. В абсолютни стойности са
извършени 53 деяния от вида, толкова колкото са били и през 2014 г.
През 2015 г. са регистрирани 19 блудства /при 24 бр. за 2014 г./, а довършените
изнасилвания са 2 пъти повече от тези за предходния период /9 бр. за 2015 г. и 4 бр. за 2014
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г./.
Регистрирани са 6 случая на противозаконно лишаване от свобода /чл.142, чл.142а
от НК/ при 8 броя за 2014 г.
Относителният дял на престъпленията против собствеността съставлява 56 % от
общо регистрирате престъпления през периода, като те остават структурно определящи за
криминогенната обстановка в региона. Регистрирани са 4330 деяния от вида. Констатира се
намаление от 16 на сто спрямо 2014 г., когато са извършени 5128 броя.
Положителен момент в работата по линия престъпления против собствеността е
намаляването броя на регистрираните грабежи. В абсолютни стойности тяхното изражение е
155, при 229 за миналата година, т.е. отчитаме намаление от 32% / -74 броя/. С 35 на сто са
намалели въоръжените грабежи, т.е. в абсолютни стойности са извършени 13 броя при 20
бр. за 2014 г. През годината са извършени 8 грабежа, при които е използвано огнестрелно
оръжие при 5 броя за 2014 г.
Не са регистрирани грабежи по главните пътища и автомагистрали, минаващи
през територията обслужвана от ОДМВР – Пловдив.
В структурата на криминалната престъпност кражбите на имущество обхващат
45% от всички регистрираните посегателства и 78% от престъпленията против
собствеността. Техният брой през 2015 г. е 3375 при 3914 през 2014 г. /с 538 по-малко/.
Броят на извършените домовите кражби е 858, което е в размер на 2% повече
спрямо предходната година.
Отчита се намаление на с 16 на сто по отношение на кражбите извършени с взлом –
837 бр. за 2015 г., при 995 взломявания през 2014 г.
Намаление се отчита и при регистрираните джебчийски кражби. През отчетния
период са регистрирани 144 кражби, при 222 през 2014 г. Характерно за този вид
престъпление, че се извършват предимно в централната част на град Пловдив.
Регистрирани са 43 кражби от офиси, с 20 повече от 2014 г., 362 кражби от
магазини - с 130 по-малко от 2014 г.
Според предмета - обект на посегателство, за изминалата година имаме
регистрирани 604 кражби на вещи и части от МПС при 610 за 2014 г. /намаление със 6 бр./.
Динамиката на кражбите на оръжие и боеприпаси остава почти с постоянен характер – 10
броя за 2015 г., при 14 броя за 2014 г. Извършени са 231 кражби на селско стопанска
продукция , домашни животни и птици при 296 за 2014 г.
Системната превантивна и оперативно-издирвателни работа по линия измами
доведе до намаляване делът на регистрираните прояви. През годината са извършени 235
престъпления от вида, с 60 по-малко от документираните през 2014 г. 295 измами,
извършени на територията на Пловдивска област.
Регистрираните случаи на изнудване през 2015 г. са 14 бр., спрямо 11 престъпления
от вида за 2014 г.
Извършени са 40 бр. присвоявания като за изминалата 2014 година са били същия
брой.
Налице е намаление при обсебванията, като за 2015 г. те са 42 бр., с 6 бр. по-малко
в сравнение с предходната година.
Регистрираните престъпления в сферата на икономиката съставляват 11% от общо
регистрираните за годината закононарушения. В абсолютни стойности са заведени 841
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престъпни деяния по линията, с 18% по-малко спрямо 2014 г., когато са били документирани
1028 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 2015 г. Регистрирани са 361
деяния от вида, при 403 бр. за 2014 г. От тях:
•
престъпленията против кредиторите са 29 бр. /при 25 бр. за 2014 г./
•
престъпленията против паричната и кредитната система са 108 бр. /при 89 бр.
за 2014 г./
•
престъпления против данъчната система са 38 /при 25 бр. за 2014 г.
•
престъпленията против горското стопанството са 51 бр. /при 42 бр. за 2014 г./
Наблюдава се увеличение на престъпленията, извършвани с използването на чужди
платежни инструменти, както и на престъпленията извършвани в интернет пространството.
По отношение на престъпленията в сферата на данъчната и осигурителната система,
през 2015 г. не се наблюдават изменения в начините и способите, използвани при
избягването, установяването и плащането на данъчни задължения.
През 2015 г. са регистрирани 199 документни престъпления , с 12 бр. повече от
предходната година.
През изминалата година са регистрирани 3 престъпления със средства от
еврофондовете, отпуснати по европейски програми и засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз.
Приоритет в дейността на дирекцията през годината бе противодействието на
корупцията във всички нейни изражения. Регистрираните подкупи като основна форма на
корупция за годината са 11 бр. Същите през 2014 г. са били 6 на брой.
Относителен стабилитет през годината се отчита по отношение на общоопасните
престъпления, съставляващи 22% от общо регистрираните конвенционални престъпления. В
сравнение с 2014 г., увеличение на този вид деяния е в размер на 13%. В абсолютни
стойности от началото на годината са извършени 1638 общоопасни престъпления, при 1419
за 2014 г. При тях с най-високо разпространение са случаите на престъпленията по
транспорта /961 престъпления/, следвани от престъпленията, свързани с наркотици /338
бр./ и посегателствата спрямо МПС /142 бр./
През годината престъпленията по транспорта са се увеличили с 13%,
посегателствата спрямо МПС за 2015 г. отчитат увеличение с 36 бр., в абсолютни стойности
са 142 бр, при 106 бр. за 2014 г., а престъпленията, свързани с наркотици са нараснали с 21%
или са извършени 60 престъпления повече от предходната 2014 г., когато са били 278 бр.
По отношение на извършените през годината взривявания, се забелязва увеличение в
интензитета им. За разглеждани период те за 10 бр., при 3 броя за предходната година.
Оптимистичен факт статистиката отчита по отношение на регистрираните през
годината палежи. С 20 бр. са намалели палежите и за годината те са 92 бр., при 112 за същия
период на 2014 г.
Постоянен остава броят на престъпленията, свързани с културно-исторически
ценности. За 2015 г. са регистрирани 7 деяния от вида, при 6 бр. за 2014 г.
От началото на 2015 г. в ОДМВР – Пловдив са разкрити 3773 бр. престъпления,
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като 3005 бр. от тях са от регистрираните през текущия период, а 768 бр. са от
регистрираните прояви в предишни години. Разкриваемостта е в размер на 40 на сто, с 8
пункта по-висока в сравнение с отчетената през 2014 г.
Най-много престъпления /в т.ч. и регистрирани в минали периоди/ са разкрити в РУ
Асеновград, РУ 01 Пловдив, РУ 02 Пловдив и РУ Карлово. Спрямо 2014 г. намален е броят
на общо разкритите престъпления в РУП 03 Пловдив и РУ 05 Пловдив. Във всички останали
районни управления статистическите данни отчитат увеличение на общо разкритите
престъпления.
При престъпленията против личността разкриваемостта е 55 на сто през 2015 г., с 8
пункта по-висока от отчетената през 2014 г. Като при умишлените убийства тя е 60 на
сто /разкрити са 6 от регистрираните 10 умишлени убийства, като неразкрити остават 3
убийства с широк обществен отзвук/.
Процентната разкриваемост при престъпленията против собствеността през 2015 г. е
с 4 пункта по-висока от тази отчетена през 2014 г. и е в размер на 24 на сто.
През 2015 г. с 15 пункта е повишен показателят разкриваемост по линия грабежи.
Разкрити от регистрираните са 82 грабежа, което определя процент на разкриваемост в
размер на 53 на сто. При въоръжените грабежи разкриваемостта е 54 на сто, със 19 пункта
по-висока от тази отчетена през 2014 г.
Нивото на разкриваемост при кражбите е традиционно ниско - в размер на 22 на
сто. През 2015 г. най-добра е разкриваемостта при кражбите от магазини и офиси – 35 % и
при кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици – 36%.
Разкриваемостта при домовите е 15 % и при взломните кражби – 22 %.
Запазва се процентът на разкриваемост при измамите, който е в размер на около 22
на сто. Разкрити от регистрираните през 2015 г. са 53 деяния от вида и 51 измами от минал
период.
През 2015 г. е разкрито едно престъпление свързано с културно-исторически
ценности.
При престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и
осигурителната система отчитаме увеличение с 8 пункта на разкриваемост. Разкрити са 144
от регистрираните в периода, или 39 % от тях. През 2015 година са разкрити и 46
престъпления по линията от регистрираните в предишни години.
Процентната разкриваемост при престъпленията против интелектуалната
собственост е с 4 пункта по-висока от тази, отчетена през 2014 г. и е в размер на 19 на сто.
Разкрити са 9 от регистрираните 11 подкупа през 2015 г., или 82 % разкриваемост.
Относително стабилна се запазва разкриваемостта на общоопасните престъпления.
За отчетния период са разкрити 1327 общоопасни престъпления /в т.ч. регистрирани в
минали периоди/, при 1419 за същия период на 2014 г. Процентът разкриваемост е в размер
на 70 на сто, за сравнение - през 2014 г. са разкрити 69 % от регистрираните
закононарушения от вида.
През 2015 г. са разкрити 28 от извършените посегателствата спрямо МПС , както и
11 бр. от предходни години. Процентът на разкриваемост бележи ръст в размер на 6 пункта
по-висок спрямо 2014 г. – 20%.
През отчетния период са разкрити 327 престъпления, свързани с наркотични
вещества. Процентът на разкриваемост е в размер на 90 на сто, с 4 пункта по-висок от този,
отчетен през 2014 г. От проведените процесуално - следствени действия са открити и иззети,
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както следва:
 марихуана с общо нето тегло – 110934,927 грама;
 амфетамин с общо нето тегло – 1756,548 грама;
 кокаин с общо нето тегло – 39,755 грама;
 хероин с общо нето тегло – 2256,494 грама;
 хашиш с общо нето тегло – 6306,26 грама;
През 2015 г. са задържани още: 234 бр. таблетки “барбитурати” с общо нето тегло –
35,398 гр.; метадон – 105,5 мл.; ефедрин – 55 бр. с тегло 55 гр.; дизайнерски наркотици
(бонзай) – 0,297 гр.; морфинов сулфат – 3 бр.; халюциногенни гъби с тегло 0,490 гр. и общо
2772 бр. растения с марихуана в различен стадий на растеж.
Иззетите количества наркотични вещества за 2015 г. от служителите на ОДМВР Пловдив възлизат на сумата от 1 140 881,60 лв. по цени на съдебната система. Продажбата на
същите количества наркотици сред потребителите на улично ниво би довела до
реализирането на поне двойна печалба.
През 2015 годината като извършители на конвенционални престъпления са
установени 3910 лица, от които 2898 са извършили закононарушения през отчетния период,
а 1012 лица са действали в предишни периоди. За същия период на 2014 г. са регистрирани
3338 лица извършители на противоправни деяния. Извършителите на престъпления се
увеличават с по-високи темпове от тези, с които нарастват разкритите правонарушения. В
този факт се съдържа симптоматика за повишаваща се криминогенна активност на
населението. Въпреки този факт, на територията, обслужвана от ОДМВР – Пловдив се
установява една от най-ниските стойности на коефициент на криминогенна активност на
населението спрямо останалите областни дирекции на МВР – 427 единици.
През 2015 г. в съучастие са извършени 466 от общо разкритите 3773 престъпления,
т.е в 12 % от случаите извършителите са действали в група. Техният брой за 2014 г. е 423
престъпления..
През 2015 г. от общо установените извършители на противоправни деяния 42 лица
са с чуждо гражданство.
Традиционно групата на 18-30 годишните лица е с най-висока криминогенна
активност. Относителният дял на тази възрастова група в установените правонарушители за
годината е 39 %.
За периода на територията на ОДМВР – Пловдив са задържани общо 480 лица за
престъпления по чл.354а, чл.354б и чл.354в от НК, със 117 лица или 32% повече от
задържаните през предходната година. Броят на задържаните лица, извършили този вид
закононарушения нараства през последните три години.
През последната година интензитетът на детската престъпност е нараснал с 18 на
сто спрямо 2014 г. Броят на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица,
през 2015 г. е 324 с 50 престъпления повече от извършените през 2014 г. (277 броя).
През годината служителите от ОДМВР - Пловдив са работили по разкриването на
следните по-характерни случаи с широк обществен отзвук:
1. На 03.02.2015год. е проведена полицейска операция, при която в Пловдив са
задържани трима молдовски граждани, единият от които постоянно пребиваващ в РБ,
непосредствено след като същата вечер са направили два опита за взломяване на АТМустройства в селата Устина и Ръжево Конаре. По случая е образувано досъдебно
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производство, на двама от извършителите е взета мярка за неотклонение “задържане под
стража”, а на третия - “парична гаранция”.
2. На 25.07.2015 г. е предотвратен опит за взломна кражба от частен адрес в
Асеновград. По случая са задържани двама мъже, на 30 и 51 години. При процесуални
следствени действия в жилището на по-възрастния са открити и иззети множество вещи,
предмет на престъпления по чл. 195 от НК.
3. На 08.09.2015 е получен сигнал за извършена телефонна измама в размер на около
300000 /триста хиляди евро/, 40000 /четиридесет хиляди долара/ и 1.5 килограма златни
накити. От проведените незабавни оперативно издирвателни и заградителни мероприятия по
установяването местонахождението на лицето, което физически е отнело сумата от
пострадалата, последният е задържан в близост до град Велико Търново. В него е намерена
инкриминираната сума. Установени са съучастниците му, които са извършили телефонната
измама На 09.09.2015 година е задържан единият от тях, а останалите са обявени за
издирване. На лицата са взети мерки за неотклонение “задържане под стража”, а по случая е
образувано досъдебно производство в РУ- Първомай.
4. На 20/21.09.2015 г., при проведена специализирана полицейска операция са
задържани петима мъже от София, извършили кражби на цигари от търговски обекти от
веригата „Лафка” на територията на Пловдивска област и страната. Същата вечер те
откраднали тютюневи изделия от магазин в квартал “Запад” в Асеновград, като ползвали лек
автомобил „Ауди”, отнет преди това от адрес в село Брестник. По случая са образувани
досъдебни производства, а на лицата е взета мярка за неотклонение “задържане под стража”
5. На 11.01.2015 г. е задържан 31-годишен извършител на четири противозаконни
отнемания на МПС на територията на ОДМВР – Пловдив, предимно остарели модели от
марките “Ауди” и “Фолксваген”.
6. На 28.01.2015 г. са задържани двама мъже от Пазарджик, на 47 и 31 години,
заподозрени за серия противозаконни отнемания на товарни автомобили от марката
“Мерцедес Спринтер“ в края на 2013 и 2014 г. в Пловдив и Пазарджик. Установен е и 42годишен мъж от Враца, с помощта на когото автомобилите били отчуждавани. Събрани са
доказателства за общо 4 противозаконни отнемания. Повдигнати са обвинения на 47годишният пазарджиклия и 42-годишния врачанин, на които е постановена с постоянна
мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случаите продължава.
7. През месец септември е разкрита престъпна схема за създаване на нова
самоличност и отчуждаване на противозаконно отнети МПС от България и чужбина. В хода
на работата са установени и иззети 13 противозаконно отнети МПС /в перфектно
функционално състояния/ с подправени идентификационни знаци на обща стойност
400 000лв. По случая са привлечени като обвиняеми трима мъже за извършени престъпления
по чл.215 НК. Спрямо тях е постановена постоянна мярка за неотклонение “задържане под
стража“
8. На 24.05.2015 г. на територията на ОДМВР - Пловдив и ОДМВР - Плевен е
неутрализирана организирана престъпна група, осъществяваща дейност по отглеждането на
марихуана в индустриални количества на закрито в бивш птицекомбинат в с. Бохот, обл.
Плевен. Задържани са 6 лица. При проведените процесуални и следствени действия са
открити и иззети 593 растения марихуана в различен стадий на растеж, включително и
разсад. По случая е образувано досъдебно производство в отдел “Криминална полиция” за
престъпление по чл. 321 вр. чл. 354а от НК, което е докладвано на Специализирана
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прокуратура - София.
9. На 05.08.2015 г. на територията на ОДМВР - Пазарджик от служители на ОДМВР
– Пловдив са задържани двама пловдивчани, на 28 и 43 години, 43-годишен столичанин и 33
–годишен мъж от Долна Баня. При проведените процесуални и следствени действия са
открити и иззети 12 броя еднотипни пресовки, съдържащи хашиш с общо нето тегло 6300
грама. Иззето е и незаконно притежавано огнестрелно оръжие (малокалибрена флоберкова
пушка) и 461 боеприпаси за нея, приблизително 12 грама амфетамин и сумата от 4000 лева.
По случая е образувано досъдебно производство и на лицата е взета мярка за неотклонение
“задържане под стража”.
10. На 17.10.2015 г. при проведени оперативно-издирвателни мероприятия са
установени и задържани група лица, участващи в канал за трафик на хероин от РТурция до
РБългария. Съпричастни към престъпната дейност са 52-годишен мъж от Силистра, 57годишен мъж от Свиленград и 62-годишна пловдивчанка. При последвалите процесуалноследствени действия са открити и иззети 3 броя пресовки хероин с общо тегло близо 1490
грама. По случая е образувано досъдебно производство в отдел “Криминална полиция” за
престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, а лицата – задържани за срок до 24 часа.
11. На 05.01.2015 г. от служители на отдел “Икономическа полиция” - Пловдив е
установено, че в района на складовите бази на ул. “Брезовско шосе” в града се съхранява с
цел продажба голямо количество нарязан тютюн. При последвала проверка в паркиран
товарен автомобил “Пежо” са открити общо 25 полиетиленови чувала, съдържащи около 500
килограма кафеникава нарязана листна маса с мирис на тютюн. Като съпричастен по случая
е установен 56-годишен мъж с адресна регистрация в София. Образувано е бързо
производство за престъпление по чл. 234 от НК.
12. На 29.03.2015 г. при разтоварване на цигари без акцизен български бандерол са
задържани седем лица. При извършената проверка в товарното отделение на камиона са
открити 1 420 кашона /14 200 000 къса/ с цигари без български акцизен бандерол от марката
“Jin Ling” на обща стойност 7 983 950 лева. По случая я образувано досъдебно производство
в отдел “Икономическа полиция” - Пловдив за престъпление по чл. 234, ал. 2 от НК.
В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установен втори
товарен автомобил с турска регистрация, превозващ контрабандни цигари, който е преминал
през ГКПП “Капитан Андреево” и е влязъл на територията на Република България. При
извършено претърсване и изземване в него са открити и иззети общо 14450 кашона
/14 500 000 къса/ цигари без поставен на тях български акцизен бандерол, на обща стойност
8 152 625, както и други документи с отношения към случая. В следствие на оперативно
издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия по досъдебното
производство и предприетите действия по пресичане на осъществяваната престъпна дейност
са задържани 28 700 000 къса цигари без български акцизен бандерол, на обща стойност
16 136 575 лева. С оглед доказване на престъпната дейност са извършени процесуално
следствени действия на територията на град Пловдив, ГКПП “Капитан Андреево”, ГКПП
“Калотина”, град София, град Хасково, град Свиленград, град Харманли и град
Димитровград. Повдигнати са обвинения на 32 лица, трима от които са служители на МВР и
осем - служители на Агенция Митници. Обвинения са повдигнати и на турски граждани
имащи отношение към престъпна дейност. Обявени за издирване с Европейска заповед за
арест са 10 лица. По случая за 24 часа по ЗМВР са задържани 78 лица.
13. В отдел “Икономическа полиция” - Пловдив е придобита информация за
9

таксиметрова компания, която реализира приходи от развиваната дейност и избягва
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, като се потвърждават
неистини в подадени годишни данъчни декларации пред на ТД на НАП- Пловдив за
финансовите 2013 и 2014 години. Фирмата, в качеството си на данъчно задължено лице, в
различен период от време има вписани над 60 броя лицензии от страна на Община Пловдив,
16 от които са издадени през 2013 година. Образувано е досъдебно производство по чл. 255,
ал. 3, вр. ал. 1. Като обвиняеми по случая са привлечени трима мъже, на 47, 48 и 50 години.
14. През 2015 г. в отдел “Икономическа полиция” - Пловдив е разкрита медицинска
лаборатория в областния град, извършваща и отчитаща фиктивни лабораторни изследвания,
за които са били издадени неистински направления от лични лекари на територията на
цялата страна. Под наблюдението и ръководството на Районна прокуратура – Пловдив са
извършени множество процесуални и следствени действия, различни по вид експертизи,
разпити на свидетели. Образувано е досъдебно производство. С мярка за 24 часа, а в
последствие и за 72 часа, са били задържани собственичката и управителката на
лабораторията. Към настоящият момент на двете са повдигнати обвинения по чл. 212 от НК.
15. В отдел “Икономическа полиция” - Пловдив е постъпила информация, според
която доктор по дентална медицина извършва фиктивни прегледи на пациенти, като ги
отчита пред РЗОК – Пловдив, която от своя страна изплаща полагащото се за прегледите по
представените фактури. Под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив по случая е
образувано досъдебно производство по чл. 212, ал. 1 вр. чл. 26 от НК срещу лицето 53годишна жена.
16. На 26.03.2015 г. е извършена проверка на магазин на ул. “Загреб” в град
Пловдив, при която са иззети общо 267 артикула - аксесоари, дрехи и спортни комплекти,
носещи логото на известни търговски марки без разрешение на притежателя на патентното
право. Образувано е досъдебно производство в отдел “Икономическа полиция”.
17. На 20.05.2015 г. е извършена проверка на магазин на ул. “Перущица” в град
Пловдив, при която са иззети общо 396 мъжки костюма, панталони, сака, вратовръзки и
колани, с логото на известна търговска марка без разрешение на притежателя на патентното
право. Образувано е досъдебно производство в отдел “Икономическа полиция”.
18. На 27.05.2015 г. е извършена проверка на магазин на ул. “Христо Г. Данов” в
Пловдив, от където са иззети общо 436 артикула – мъжки дрехи, бельо, спортни комплекти и
аксесоари, с логото на няколко търговски марки без разрешение на притежателя на
патентното право. Образувано е досъдебно производство в отдел “Икономическа полиция”.

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността
Периодът се характеризира с изключително голямо натоварване на охранителния
състав, който освен за изпълнение на ежедневните си служебни задължения бе ангажиран
допълнително по опазване на обществения ред и безопасността на движението при
провеждане на множество масови мероприятия и протестни действия, предизборни кампании
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и др.
През 2015 г. е гарантирана сигурността и опазването на обществения ред по време
на подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и кметове, и на
национален референдум на 25.10.2015 г. и проведения балотаж на 01.11.2015 г.
Силите от ОДМВР – Пловдив обезпечиха сигурността и охраната на реда при
провеждането на съвместни българо-американски летателни тренировки “Тракийски орел 1 и
2”, “Тракийска звезда” и “Тракийско лято”, много масови и спортни мероприятия, църковни
празници, рокерски събори, граждански протести и др.
През 2015 г. съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо 1850
масови мероприятия. Проведени са общо 4056 специализирани полицейски операции с
участие на служителите от охранителна полиция.
Осигуряване на безопасността на движението по пътищата
През 2015 г. на територията на ОДМВР - Пловдив са регистрирани 1082 тежки
ПТП, с 82 загинали и 1416 ранени участници в движението. В сравнение със същия период
на 2014 г., броят на тежките ПТП е увеличен със 138, на убитите със 7, а на ранените с 234.

Броят на убитите през 2015 г. е по-висок от средната стойност на показателя за
последните 5 или 10 години, но е по-нисък в сравнение на стойностите през изключително
тежкия период от 2006 до 2009 г.
Състоянието на детския пътно-транспортен травматизъм на територията,
обслужвана от ОДМВР - Пловдив е следното:
През 2015 г. на територията на Пловдивска област при пътнотранспортни
инциденти са пострадали 185 лица под 18 години /+55 в сравнение с 2014 г./, 5 от които са
загинали. Три от загиналите деца и 95 от ранените са като пътници в МПС, две деца са
загинали и 63 са ранени като пешеходци, 22 ранени като водачи.
Административно-наказателна дейност.
През отчетния период служителите от група “ОДПКПД” са констатирали общо
общо 25987 нарушения на ЗДвП, като са съставили 7721 АУАН и 11698 глоби по фиш.
При сравнение на тези данни с отчетеното през 2014 г.- констатирани 25248
нарушения на ЗДвП, съставени 7927 АУАН и 9069 глоби по фиш. Забелязва се увеличение в
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административно-наказателната дейност на служителите от звеното.
През 2015 г. са установени 477 водачи, управляващи МПС след употреба на
алкохол, от които 203 случая са с концентрация над 1,2 промила, за което са образувани ДП.
В периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. не са констатирани случаи на управление на
МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, поради липса на необходимите
тестове.
Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия
От началото на 2015 г. на територията на областта са възникнали общо 5 инцидента
с взривни материали и пиротехнически изделия, за което незабавно е уведомен сектор „КОС
И ЧОД“ при ГДНП. Същите са както следва:
- На 21.03.2015 г. възниква пожар и взрив в складово помещение в база „Иганово“
към „ВМЗ“ АД – Сопот. В резултат напълно е разрушен складът, нанесени са материални
щети на съседни помещения и около базата са разпръснати множество осколки от изделия и
части от съхраняваните боеприпаси, съдържащи взривни вещества. Няма загинали и ранени
лица. В РУ – Карлово е образувано досъдебно производтво срещу неизвестен извършител за
извършено престъпление по чл. 338, ал.3, във вр. с ал.1 от НК.
- На 14.04.2015 г. възниква пожар и взрив в производствен цех в база “Иганово” към
ВМЗ АД – Сопот. В резултат е унищожена югозападната част на помещението, засегнати са
съедни сладове и производствени халета. Няма загинали и ранени лица. В РУ Карлово е
започнато ново досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл. 333 във вр. чл. 330, ал. 1 от НК и впоследствие двете производства са обединени.
- На 06.06.2015 г. при планови експериментални стрелби с гранатомет на полигон
във ВМЗ АД -Сопот е възникнал инцидент, при който е загина мъж, а други четирима са
ренени, като единият – с опасност за живота. Разследването се води от Окръжна
прокуратура - Пловдив.
- На 30.04.2015 година при извършени планирани взривни действия в шахта
Говедарци на рудник „Дружба“, в близост до село Джурково, е загинала служителка на
мината. Започнато е разследване за причиняване на смърт поради незнание и немарливо
изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена
опасност. Уведомена е Инспекция по труда.
- На 29.06.2015 г. оторизирана фирма е извършвала взривяване на земна маса в
кариера за добиване на инертни материали в местността “Старите колиби” в землището на
село Мулдава, общ. Асеновград. При един от взривовете е ранена в главата от камък 42годишна жена с установени травми на лицев череп. В РУ – Асеновград е образувано
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по член 338, ал. 3
във връзка с ал. 1 от НК.
ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
През 2015 година разследващите полицаи при ОДМВР - Пловдив са разследвали
общо 11 646 досъдебни производства (ДП), при 11 440 ДП през 2014 г., от които
новозапочнати дела – 8 868 и 2 778 от минал период. Новозапочнатите дела се разпределят
по видове:

незабавни производства (НП) – 142 броя (спрямо 133 бр. за 2014 г.)

бързи производства (БП) – 1027 броя (спрямо 872 бр. за 2014 г.)
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ДП по общия ред (ДПОР) – 6747 броя (спрямо 6725 бр. за 2014 г.)
Количествените показатели сочат нарастване на броя водени досъдебни
производства - НП ( +9) и БП (+155) и ДПОР с 22 броя.
Увеличеният брой на разследваните досъдебни производства е показател за
качеството на работа на служителите от ОДМВР – Пловдив. Този факт пряко кореспондира с
основният приоритет на МВР за създаване на една видима и осезаема среда за сигурност у
гражданите, а именно при извършване на престъплението, потърпевшият не само да вижда
незабавната, категорична и професионална реакция на полицията в залавянето на
извършителя, но и да получи моралното удовлетворение от налагането на неговото
наказание.
ОСЪЩЕСТВЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ ПЕРИОДА
През изминалата година дейността на областната дирекция продължи да бъде
организирана в съответствие с европейските практики и форми за доближаване на
полицейската дейност до обществото. В тази насока бяха реализирани редица положителни
практики, сред които:
 Използвани са възможностите за определяне гъвкаво работно време на състава от
ППД и екипния принцип на работа чрез обособяване на смесени наряди за изпълнение на
ППД, като се включат мл. автоконтрольори, мл. ПИ, ПИ.
 Затвърждава се ефективното взаимодействие между отделните РУ на МВР,
органите на местната власт, следствие, съд и прокуратура.
 Оказване на съдействие и полицейска охрана на приемните помещения на
Дирекция “Социално подпомагане” както и за всеки конкретен случай на възникнала
необходимост при работата на социалните работници.
 Осъществяват се ежемесечни срещи с представители на ЧОФ. При получаване на
сигнали за извършено престъпление, по което се работи “по горещи следи” се взаимодейства
и с ОДЧ на ЧОФ.
 Чрез използване възможностите на екипния принцип на работа са определени
действащи екипи по микрорайони с оглед целенасочени действия по осигуряване на
обществения ред и противодействие на престъпността.
 Създадена е организация за взаимодействие със ЗЖУ –Пловдив по осигуряване
охраната на стратегически важни обекти, недопускане на закононарушения по време на
масови мероприятия и осъществяване на съвместни наряди по патрулно-постовата дейност.
 Пример за добра практика е ефективната съвместна работа на полицейските
служители и разследващите полицаи, започналото реално и ефективно използване на
полицейския състав за работа по досъдебните производства. През 2015 г. продължи
установеното през годините ползотворно сътрудничество и взаимодействие между
разследващи полицаи, служители на отделите “Икономическата полиция” и „Криминална
полиция” и съответната компетентна прокуратура при разследването на икономически
престъпления, свързани с избягване плащането на данъчни задължения в големи размери;
лихварство; длъжностни престъпления от представители на местната власт, както при работа
по разпространението на наркотични вещества и лица извършващи “телефонни измами”. В
резултата на съвместната работа бяха реализирани множество специализирани полицейски
операции по горните линии.
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 По отношение на престъпленията по линия на наркотици е въведена практика за
образуване и приключване на бързи и незабавни производства, дори и за големи количества
наркотични вещества. Последното се дължи на осигурената възможност сектор БНТЛ да
изготвя своевременно ФХЕ.
 През годината бяха осъществени множество разяснителни беседи с възрастни
и самотно живущи хора, предимно в малките населени места. На обществени места
периодично се поставят съобщения и брошури за уведомяване на населението за
различните начини за въвеждане в заблуда при извършване на престъпления и основно
на телефонни измами.
 Фондация “Джендър алтернативи” е надежден партньор на ОДМВР - Пловдив в
превенцията на насилието и подкрепа на лица пострадали от домашно насилие. В резултат на
съвместното ни партньорство беше изготвена програма за работа по закона за защита от
домашно насилие през 2015 г. като в същата бяха посочени проблемите по прилагане на
ЗЗДН на всички участващи институции, мерките за тяхното отстраняване и предложения за
промяна на законови и подзаконови нормативни актове. Партньорството се изразяваше и в
сътрудничество при организиране и провеждане на превенционни и информационни
кампании. Участия в организирани съвместни обучения с оглед повишаване капацитета на
служителите от ОДМВР - Пловдив, при оказване на ефективна интердисциплинарна защита
на лица пострадали от домашно насилие.
 Продължи участието на полицейски служители в националната кампания
“Програма за провеждане на инициативи по превенция на престъпността сред децата и
младежите”.
ПРОБЛЕМИ И НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ
 Основен проблем и през 2015 г. за ОДМВР - Пловдив остава недостигът на
материално-техническо осигуряване – амортизиран автопарк, липса на резервни авточасти,
недостатъчен лимит на гориво. Служебните МПС остават за ремонт с месеци, което
затруднява изпълнението на служебните задължения на състава по превенция, пресичане и
разкриване на престъпления и опазване на обществения ред. През 2015 г. в ОДМВР Пловдив не е получен нито един нов автомобил.
 Липсата на компютърни конфигурации, печатащи устройства и консумативи за
тях и канцеларски материали, необходими в ежедневната дейност на служителите са една от
основните причини, поради които същите изпитват трудности в пълноценното изпълнение на
поставените им задачи. Тези елементарни от една страна затруднения водят до отслабване
авторитета на институцията, способстват за утежненото изпълнение на служебните
задължения и създават чувство за дискомфорт по време на работа и контакт с граждани.
 Намаленият брой служители, които изпълняват патрулно-постова дейност,
поради командироването им в РДГП Елхово за охрана на държавната граница, затруднява
изпълнението на дейността по линията.
 Недостига на кадри, незаети щатове и предсрочното пенсиониране на опитни
служители също допълнително затруднява нормалното функциониране на РУ.
 Недостиг на радиокомуникационни средства в РУ и сектори за осъществяване на
необходимата комуникация при изпълнение на служебните задължения. В по-голямата си
част наличните такива са или в неизправност или с повредени захранващи батерии.
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Последното е основен недостатък и сериозна пречка за безпроблемното осигуряване
охраната на обществения ред по време на масови мероприятия (протести, митинги и др.).
 Липсата на стационарни камери за видеонаблюдение и контрол по булеварди,
предразполага управление на МПС с превишена скорост, както и такива по кръстовища,
очертаващи се като места с концентрация на ПТП, води от една страна до занижен контрол
на скоростните режими, а от друга до увеличаване времето за разследване и отработване на
ПТП.
 Слабости в софтуера на използваната в настоящия момент ТАИС-АНД водят до
пропуски в обезпечаване на административно-наказателната работа и дейностите по линия на
отчета на водачите.
 През отчетния период възникнаха проблеми, водещи до забавяне обслужването
на гражданите или влошаване изпълнението на служебните задачи по регистрация на МПС –
липса на регистрационни табели, спиране работата на АИС.

ИЗВОДИ И УСТАНОВЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИИ
От анализа на средата за сигурност в Пловдивска област през 2015 г. могат да се
направят следните изводи:
 Оптимално са използвани наличните ресурси за а противодействие на
конвенционалната престъпност, охраната на обществения ред и сигурността в региона.
 Системната превантивна дейност, осъществена на различни нива и под различни
форми, и взаимодействието в оперативно-издирвателна дейност между различни структури в
МВР, доведе до намаление на регистрираната престъпност с 7 пункта в сравнение с
предходния период.
 Прилагането на комплексен и ситемен подход за противодействие на
конвенционалната престъпност в региона през 2015 г. определи ръст на разкриваемостта на
регистрираните закононарушения в размер от 8 на сто, което се отчита като тенденция с
траен характер през последните три години.
 Използването на екипен принцип на работа по делата на производство доведе до
увеличаване на броя бързи производства за престъпления, за които през предходните години
са били водени досъдебни производства по общия ред.
 Наблюдава се увеличение на детската престъпност. Забелязва се нарастване на
броя извършители на престъпления под 18 години, както и броя на извършените от тези лица
престъпления. Особено обезпокоителен е фактът, че драстично се е увеличил броя на
малолетните извършители.
 Отчита се намаление на регистрираните кражби и грабежи на територията,
обслужвана от ОДМВР – Пловдив.
 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.
 Идентифицирането на рисковете и заплахите във връзка с реорганизацията на
работните процеси в съответствие със средата за сигурност, е ключов момент за успех на
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дейностите и гаранция за работа в условия на прогнозиран риск.
 Изпълнението на задълженията в условията на финансови ограничения и
икономии изисква високо мотивирана и гъвкава организация с оглед постигане на
оптималност между разходи и ефект.
 Следва да продължи повишаването на професионалните знания и умения и
поддържане на устойчиво ниво на професионална квалификация на служителите в рамките
на заеманата длъжност чрез провеждане на редица курсове и обучения.
 Продължи ефективното взаимодействие между отделните институции –
финансови, данъчни и митнически служби, следствие и прокуратура и др. в общата работа по
противодействие на престъпленията в сферата на икономиката.
 Преодоляването на все още съществуващото недоверие към полицията изисква
нов подход и комуникация с гражданите, органите на местно самоуправление и кметовете на
общини, в търсене на широка обществена подкрепа и съвременни подходи за взаимодействие
и партньорство за атакуване на причините за извършване на престъпления, а не само за
реактивна реакция по констатирането и разследването им.
ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА
В дейността на ОДМВР - Пловдив през 2016 г. определящи ще бъдат приоритетите
на Министерството на вътрешните работи:
1. Намаляване на престъпленията срещу личността и собствеността на
гражданите.
2. Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията свързани с
разпространението на наркотични вещества.
3. Утвърждаване на превенцията като постоянна политика за противодействие на
престъпността.
4. Ограничаване на миграционния натиск върху Република България и
противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на хора през граница.
5. Повишаване на възможностите на МВР за противодействие на тероризма и
радикализацията
6. Повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност с
акцент върху трансграничния трафик на наркотични вещества, трафик на хора, културни
ценности, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства. Противодействие на кибер
престъпността.
7. Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки,
измами с ДДС, злоупотреби с евро фондове. Пресичане на опити за корупция и злоупотреба
с власт. Разкриване и предотвратяване на престъпления по линии на интелектуалната
собственост.
8. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване
обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване правилата за движение по
пътищата.
9. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по
пътищата и внедряване на технически системи за наблюдение и контрол с цел намаляване
броя на убитите и ранените при ПТП.
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10. Превенция на престъпленията и мониторинг на рисковите групи при малолетни
и непълнолетни лица.
11. Ефективно сътрудничество с гражданското общество и органите на местната
власт. Сътрудничество на органите на МВР с частните субекти в областта на охранителната
и застрахователната дейност.
12. Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и управлението
на МВР и подобряване на административния капацитет.
13. Повишаване на професионалната подготовка на служителите и ефективността
на оперативно-издирвателната дейност.
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