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АНАЛИЗ
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През 2016 година продължи динамичната промяна в средата за сигурност,
вследствие на глобализацията, демографските процеси и изострянето на
междуетническите и междурелигиозните отношения в световен мащаб. Заплахите от
осъществяване на терористична дейност се очертаха като основен риск за
международната и националната сигурност. Независимо от предприетите мерки за
противодействие на тероризма, зоната му се разшири и обхвана територията на Европа.
Показателни за това са поредицата кървави атаки в Ница, Брюксел, Берлин, както и в
съседна Турция, които взеха стотици невинни жертви. В същото време потокът от
бежанци и мигранти от Близкия Изток и Северна Африка към Европа продължи да
нараства. Това доведе до огромен миграционен натиск върху границите на България, а
от друга страна способства за разрастване на организираната престъпна дейност,
свързана с канали за трафик на хора към държавите от Централна и Западна Европа.
Без промени остава и процесът на концентрация на население в големите
градове и обезлюдяване на малките населени места, в резултат на неравномерното
икономическо развитие на регионите. Устойчиво висок се запазва и броят на децата и
младежите от уязвимите социални групи, които отпадат от образователната система и
не завършват основно и средно образование. Трайното обособяване на компактни
маргинализирани групи представлява рисков фактор за възникване на социално и
етническо напрежение и криминализиране на все по-широк кръг лица. Липсата на
интегрираност в обществото на такива групи е подходяща среда за развитие и на
радикални идеи.
Неминуемо тези фактори наложиха да бъдат разширени мерките за сигурност
от страна на правоохранителните органи, в това число и Министерството на
вътрешните работи, като обезпечаването им изиска отделяне на значителни финансови,

човешки и технически ресурси.
Цялостната дейност на ОДМВР - Пловдив през 2016 година бе организирана и
насочена към повишаване ефективността на противодействие срещу всички форми на
престъпни посегателства и активно използване на полицейските правомощия за
разследване на престъпления, установяване на извършителите им и предаването им на
съд. Усъвършенстването формите на превенция и утвърждаването им като основен
инструмент за противодействие на престъпността, продължи да бъде приоритет в
работата на ОДМВР - Пловдив, като дейността бе ориентирана в следните направления:
доближаване на полицейската дейност до населението, подобряване на организацията и
контрола върху дейността на всички служители, активизиране взаимодействието с
органите на местното самоуправление, неправителствени организации и други
структури на гражданското общество.
В резултат на предприетите мерки и предварителната подготовка бе осигурено
нормалното протичане на изборите за президент и вицепрезидент и национален
референдум на 06.11.2016 г. и проведения балотаж на 13.11.2016 г. На територията на
ОД на МВР - Пловдив не бяха допуснати груби нарушения на обществения ред и
престъпни посегателства върху сигурността на гражданите. Създадена бе 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 оперативноиздирвателни мероприятия за противодействие на купуването на гласове.
Работата на служителите бе с акцент и върху осигуряване безопасността на
движението на територията на областта.
В резултат на системната целенасочена работа на служителите от ОДМВР Пловдив за противодействие на конвенционалната престъпност и опазване сигурността
на гражданите, 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 9 % на извършените престъпления през 2016 г. спрямо предходната
година.
 През годината с 19 пункта е повишена разкриваемостта на общо
регистрираните престъпления в ОДМВР – Пловдив в сравнение с 2015 г. Повишаването
на разкриваемостта е тенденция с траен характер, отчетена през последните 5 години.
 Системната работа по превенция и противодействие на престъпността
доведе до значително намаление на регистрираните закононарушения по линия
престъпления против собствеността с 10 %.
 Реализирани бяха редица успешни акции с широк обществен отзвук, а
именно:
- разкрити бяха всички регистрирани умишлени убийства, извършени на
територията на областната дирекция;
- при проведени Специализирани полицейски операции от отдел ИП и РУ са

иззети общо 2 597 118 (два милиона петстотин деветдесет и седем хиляди сто и
осемнадесет) къса цигари без български акцизен бандерол, както и 7 496 (седем хиляди
четиристотин деветдесет и шест) кг. ситно нарязан тютюн за пушене.
- съвместно със служители от ГДНП, ОДМВР - Велико Търново, Плевен и
Ловеч и др. бяха заловени извършителите на 6 телефонни измами, като извършителите
са задържани;
 Увеличен е броят на бързите полицейски производства.
 Активно се противодейства на престъпленията в сферата на стопанството,
финансовата, данъчната и осигурителна система и престъпленията против
интелектуалната собственост
 Ефективна е дейността по ограничаване на миграционния натиск на
територията, обслужвана от ОДМВР – Пловдив, по 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.
Показател за цялостната дейност и постигнати добри резултати в работата на
служителите, е позицията на ОДМВР - Пловдив по изготвената от МВР методика за
отчитане на ефективността от работата на ОДМВР. Създадената организация за
отчитане и контрол на дейността, доведе до трайно позициониране на дирекцията в
челните три места на класацията по тримесечия. За сравнение през 2015 г. ОДМВР Пловдив се движеше в параметрите от 20-то до 17-то място.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2016 г. на територията обслужвана от ОДМВР - Пловдив са
регистрирани 7 360
престъпления, като е налице спад на извършените
закононарушения с 9 на сто или в абсолютни стойности 699 по-малко в сравнение с
отчетените през 2015 г. – 8 059 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 2016 г. на 100 хил. души от населението, за ОДМВР - Пловдив е
1016 единици, с 97 пункта по-нисък отчетения през 2015 г. -1113 престъпления на 100
хил. души, и с 323 единици под средния за страната, който е 1339. По разглеждания
показател ОДМВР - Пловдив показва най-добър резултат през последните 10 години. В
сравнение с останалите 28 областни дирекции на МВР в страната, ОДМВР - Пловдив
заема 6-то място, изкачвайки се с 3 пункта нагоре от заеманата позиция през 2015г.

Едва 5 областни дирекции регистрират по-нисък коефициент на престъпност. Спрямо
големите ОДМВР в страната, Пловдив отчита най-нисък брой престъпления на 100 хил.
души. (СДВР – 1694, ОДМВР Бургас – 1897, ОДМВР Варна – 1489, ОДМВР
Благоевград - 1052).
Неравномерно е териториалното разпределение на регистрираната
конвенционална престъпност в град Пловдив и областта. Традиционно град Пловдив е
с най-висока 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 02 РУ Пловдив и 01 РУ Пловдив. В областта най-много
престъпления са регистрирани в региона на РУ Асеновград и РУ Карлово. Следва
графика Динамика на регистрираните престъпления през 2015 г. и 2016
г.(Приложение № 2)
Статистическите данни за динамиката на престъпност по районни
управления показват, че най-много закононарушения са регистрирани на територията
на РУ Асеновград – 1011, 02 РУ Пловдив – 780 бр. и 01 РУ Пловдив – 735 бр.
Намаление спрямо 2016 г. се отчита в почти всички РУ на МВР Пловдив, като
най-голям спад е регистриран в обслужваната територия от 01 РУ Пловдив /-161 бр./,
05 РУ Пловдив /-154бр/, РУ Раковски /-89бр./. Минимално намаление се наблюдава на
територията обслужвана от 02 РУ, 03 РУ и РУ Стамболийски и РУ Хисар.
Увеличение на регистрираната конвенционалната престъпност се наблюдава
само в РУ 06 Пловдив /+89 бр./, РУ Асеновград /+49бр./ и РУ Карлово /+103бр./.
Структурата на регистрираната конвенционална престъпност остава
непроменена през разглеждания период спрямо предходната година. Следва графика
Структура на конвинционалната престъпност.(Приложение № 1)
Престъпленията против личността съставляват 5 % от общо регистрираните
закононарушения. Извършени са 355 деяния от вида като техния брой намалял с 43
броя спрямо предходния аналогичен период. Регистрирани са 5 умишлени убийства, с 2
по-малко от 2015г . Регистрирани са 9 опита за извършване на умишлено убийство, от
които 5 са разкрити.
Намалял е броя на извършените полови престъпления. В абсолютни стойности
са извършени 42 деяния от вида, с 12 по-малко от 2015г г.
През 2016 г. са регистрирани 15 блудства /при 19 бр. за 2015 г./, а довършените
изнасилвания са 5 при 9 бр. за предходния период .
Регистрирани са 5 случая на противозаконно лишаване от свобода /чл.142,
чл.142а от НК/ като техния брой е аналогичен с извършените през предходния период.
Структурно определящи за криминогенната обстановка в региона остават
престъпленията против собствеността. Относителният им дял от общо регистрираната
престъпност съставлява 46 %, като за анализираният период той е намалял с 10% в
сравнение с предходната година. Регистрирани са 3353 деяния от вида. Констатира се
намаление от 25 на сто спрямо 2015 г. или 1112 престъпления по-малко.
Положителен момент в работата по линия престъпления против собствеността
е намаляването броя на регистрираните грабежи. В абсолютни стойности тяхното
изражение е 140, при 158 за миналата година, т.е. отчитаме намаление от 11% (-18

броя). С два са намалели въоръжените грабежи, т.е. извършени са 11 бр. през 2016г.
при 13 броя през 2015 г. През годината са извършени 6 грабежа, при които е използвано
огнестрелно оръжие при 8 броя за 2015 г. Разглеждания вид закононарушения се
извършват предимно на улици и обществени места, като 110 броя от всички грабежи
през годината и 4 от въоръжените грабежи са осъществени на упоменатия тип място.
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 34% от всички регистрирани посегателства (9% по-малко от 2015г) и 75% от
престъпленията против собствеността. Техният брой през 2016 г. е 2508 при 3449 през
2015 г. /с 941 по-малко/.
Броят на извършените домовите кражби е 676, което е в размер на 21 % помалко спрямо предходната година. Изразено в абсолютни стойности, намалението е от
180 престъпления по-малко.
Отчита се намаление от 32 пункта по отношение на кражбите извършени с
взлом – 579 бр. за 2016 г., при 846 взломявания през 2015 г. (-267 взломни кражби)
Намаление се отчита и при регистрираните джебчийски кражби. През
отчетния период са регистрирани 98 кражби, при 150 през 2015 г. Характерно за този
вид престъпление е, че се извършват предимно в централната част на град Пловдив.
Регистрирани са 33 кражби от офиси, с 13 по-малко от 2015 г., 338 кражби
от магазини - с 28 по-малко от 2015 г.
Според предмета - обект на посегателство, за изминалата година имаме
регистрирани 347 кражби на вещи и части от МПС при 606 за 2015 г. Системната
оперативно-издирвателна и превантивна работа по линията доведе до намаляване на
този вид закононарушения с 43 на сто спрямо предходната година. Динамиката на
кражбите на оръжие и боеприпаси остава почти с постоянен характер – 6 броя за 2016
г., при 10 броя за 2015 г. През последните 3 години се наблюдава плавна тенденция на
спад при тези престъпления. С 40% са намалели извършените кражби на селско
стопанска продукция , домашни животни и птици като техния брой през годината е
143 при 237 бр. за 2015 г.
Системната превантивна и оперативно-издирвателни работа по линия измами
доведе до намаляване делът на регистрираните прояви. През годината са извършени
211 престъпления от вида, с 43 по-малко от документираните през 2015 г. 254 измами,
извършени на територията на Пловдивска област.
Регистрираните случаи на изнудване през 2016 г. са намалели наполовина и са
7 бр., спрямо 14 престъпления от вида за 2015 г.
Извършени са 26 бр. присвоявания, с 20 бр. по-малко от 2015 година, когато са
били 46 броя.
Налице е намаление при обсебванията, като за 2016 г. те са 39 бр., с 9 бр. помалко в сравнение с предходната година.
Регистрираните престъпления в сферата на икономиката съставляват 14% от
общо регистрираните за годината закононарушения. В абсолютни стойности са

заведени 1039 престъпни деяния по линията, с 13% повече спрямо 2015 г., когато са
били документирани 916 престъпления.
Разглежданият период се характеризира с известна динамика на
регистрираните престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и
осигурителната система. Те съставляват 8 % от общо регистрираните престъпни деяния
през 2016 г. Регистрирани са 609 деяния от вида, при 388 бр. за 2015 г. От тях:

престъпленията против кредиторите са 17 бр. /при 32 бр. за 2015 г./

престъпленията против паричната и кредитната система са 108 бр. /при
117 бр. за 2015 г./

престъпления против данъчната система са 21 бр. /при 52 бр. за 2015 г./

престъпленията против горското стопанството са 57 бр. /при 51 бр. за
2015 г./
При разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол
съществена промяна бележат начините и организацията при извършване на съответните
престъпления. Количествата на държаните акцизни стоки без бандерол намаляват
обратно пропорционално на честотата на доставките. Зачестяват случаите, при които са
заловени и иззети по-малко на брой предмети в резултат на осъществяваната престъпна
дейност. Широко популярни стават и високотехнологичните начини за комуникация
между съучастниците при извършване на престъпленията, както и допълнителното
осигуряване
на
безопасност
при
производството,
транспортирането
и
разпространението на акцизни стоки без бандерол, като лицата, осъществяващи
престъпна дейност не пестят сили и средства в тази насока.
По линия противодействие на престъпленията в паричната и кредитната
система, предвид силния емиграционен натиск към страната, се наблюдава
преориентиране на контингента по линия на фалшификати от изготвянето на
неистински парични знаци в изготвянето на неистински документи за самоличност и
преправянето на истински такива.
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 2016 г. не се наблюдават изменения в начините и способите, използвани
при избягването, установяването и плащането на данъчни задължения.
През 2016 г. са регистрирани 188 документни престъпления , с 31 бр. по-малко
от предходната година.
През изминалата година са регистрирани 6 престъпления със средства от
еврофондовете, отпуснати по европейски програми и засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз. През предходния аналогичен период техният брой е седем.
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 2015 г. са били 10 на брой.
Относителен стабилитет през годината се отчита по отношение на
общоопасните престъпления, съставляващи 27% от общо регистрираните

конвенционални престъпления. Техния дял в общата престъпност е нараснал с 3 на сто.
В сравнение с 2015 г., увеличението на този вид деяния е в размер на 18%. В абсолютни
стойности от началото на годината са извършени 1972 общоопасни престъпления, при
1666 за 2015 г. При тях с най-високо разпространение са случаите на престъпленията
по транспорта /1122 престъпления/, следвани от престъпленията, свързани с
наркотици /510 бр./ и посегателствата спрямо МПС /137 бр./
През годината престъпленията по транспорта са се увеличили с 14%.
Посегателствата спрямо МПС за 2016 г. отчитат намаление с 5 бр. (137 за 2016г, при
142 за 2015г). Престъпленията, свързани с наркотични вещества и прекурсори,
регистрирани през отчетния период са нараснали с 49%, т.е. 510 закононарушения през
2016г. при 342 през 2015г. През годината не са извършени взривявания.
Оптимистичен факт статистиката отчита по отношение на регистрираните през
годината палежи. През последните три години се наблюдава тенденция на равномерен
спад в извършването им. С 22 бр. са намалели палежите и за годината те са 72 бр., при
94 за същия период на 2015 г.
Постоянен остава броя на престъпленията, свързани с културно-исторически
ценности. За 2016 г. са регистрирани 3 деяния от вида, (от които 1 разкрито) при 7 бр.
за 2015 г.
От началото на 2016 г. в ОДМВР – Пловдив са разкрити 4706 бр.
престъпления, като 3834 бр. от тях са от регистрираните през текущия период, а 872
бр. са от регистрираните прояви в предишни години. Разкриваемостта е в размер на 52
на сто, с 19 пункта по-висока в сравнение с отчетената през 2015 г.
Динамиката на разкритите престъпления по районни управления при
ОДМВР - Пловдив е видна от следващата графика. (Приложение № 3)
Най-много престъпления (в т.ч. и регистрирани в минали периоди) са разкрити
в РУ Асеновград– 480 бр., 02 РУ Пловдив – 452 бр. и РУ Карлово – 420 бр. За
отбелязване е факта, че спрямо 2015 г. е увеличен броят на общо разкритите
престъпления във всички РУ в ОД на МВР – Пловдив, като най-осезаемо то е в РУ
Карлово /+171 бр./, следвано от 02 РУ Пловдив /+168 бр./., 01 РУ /+165 бр./, 03 РУ
Пловдив /+103 бр./.
Следва графика Разпределение на разкритите престъпления по видове.
(Приложение № 4)
При престъпленията против личността разкриваемостта е 66 на сто през 2016
г., с 23 пункта по-висока от отчетената през 2015 г. Като при умишлените убийства тя е
на сто процента (разкрити са и петте извършени умишлени убийства през годината)
Процентната разкриваемост при престъпленията против собствеността през
2016 г. е с 10 пункта по-висока от тази отчетена през 2015 г. и е в размер на 31 на сто.
През 2016 г. с 31 пункта е повишен показателя разкриваемост по линия
грабежи. Разкрити от регистрираните са 103 грабежа, което определя процент на
разкриваемост в размер на 76 на сто. При въоръжените грабежи разкриваемостта е 55
на сто, със 17 пункта по-висока от тази отчетена през 2015 г.
Нивото на разкриваемост при кражбите е традиционно ниско, като през
анализирания период бележи ръст от 9% и е в размер на 29 на сто. През 2016 г. най-

добра е разкриваемостта при кражбите от магазини и офиси – 45 % и при джебчийските
кражби - 38 на сто. Разкриваемостта при домовите е 20 % като е нараснала с 8 пункта
спрямо миналия аналогичен период, а при взломните кражби е 29 % и бележи
нарастване от 10 пункта.
Увеличен е процентът на разкриваемост и при измамите - с 11 пункта. За
разглеждания период е в размер на 27 на сто. Разкрити от регистрираните през 2016 г.
са 58 деяния от вида и 71 измами от минал период.
Основен проблем при разкриването на телефонни измами е факта, че
извършителите са лица от криминалния контингент, регистрирани и живущи на
територията на други областни дирекции на МВР. Нямат пряк контакт с потърпевшите
и често сменят телефоните и местоположението си, както и използват посредници при
осъществяване на престъпната си дейност.
През 2016 г. е разкрито едно престъпление свързано с културно-исторически
ценности.
При престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и
осигурителната система отчитаме увеличение на разкриваемостта с 30 пункта. Разкрити
са 380 от регистрираните в периода, или 62 % от престъпленията. През 2016 година са
разкрити и 50 престъпления по линията от регистрираните в предишни години.
Процентната разкриваемост при престъпленията против интелектуалната
собственост е с 29 пункта по-висока от тази, отчетена през 2015 г. и е в размер на 39
на сто.
Разкрити са всички от регистрираните 11 подкупа през 2016 г., или 100 %
разкриваемост.
През анализирания период разкриваемостта на общоопасните престъпления
бележи увеличение. За отчетния период са разкрити 1817 общоопасни престъпления (в
т.ч. регистрирани в минали периоди), при 1245 за същия период на 2015 г. Процентът
разкриваемост е в размер на 82 на сто, за сравнение - през 2015 г. са разкрити 64 % от
регистрираните закононарушения от вида.
През 2015 г. са разкрити 27 от извършените посегателствата спрямо МПС ,
както и 2 бр. от предходни години. Процентът на разкриваемост бележи устойчивост и
е в размер на 20%.
През отчетния период са разкрити 477 престъпления, свързани с наркотични
вещества. Процентът на разкриваемост е в размер на 94 на сто, с 16 пункта по-висок от
този, отчетен през 2015 г. Разкрити са още 42 престъпления, извършени в предходни
години, по които са установени 55 лица. От проведените процесуално - следствени
действия са открити и иззети следните видове наркотични вещества. Следва графика
Наркотични вещества по видове. (Приложение № 5)
През 2016 годината като извършители на конвенционални престъпления са
установени 4527 лица, от които 3480 са извършили закононарушения през отчетния
период, а 1047 лица са действали в предишни периоди. За същия период на 2015 г. са
регистрирани 3321 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. В подкрепа на тази теза е и фактът, че
коефициентът на криминогенна активност на населението (брой извършители на
100 хил. души от наказателно отговорното население) на територията, обслужвана от
ОДМВР - Пловдив се е повишил с 22 пункта спрямо 2015 г. и за одитирания период е
481 единици. Въпреки този факт, в област Пловдив се установява една от най-ниските
стойности на коефициент на криминогенна активност на населението за страната - 23
място спрямо останалите областни дирекции на МВР.
През 2016 г. в съучастие са извършени 470 от общо разкритите 4706
престъпления, т.е. в 10% от случаите извършителите са действали в група. Техният
брой за 2015 г. е 408 престъпления. В нетрезво състояние са действали 593 лица, които
са извършили общо 648 престъпления, а под наркотично влияние - 167 лица, които са
осъществили 212 закононарушения. Горните факти сочат, че лицата попаднали под
различни зависимости са склонни към извършване на рецидиви. Броят на лицата,
извършили престъпления под наркотично влияние през 2016 г. е 167 лица, докато през
2015 г. е бил 68 лица. Броят на тези задържани лица е нараснал толкова благодарение и
на завишения пътен контрол.
През 2016 г. от общо установените извършители на противоправни деяния 43
лица са с чуждо гражданство.
Запазва се тенденцията извършителите на престъпления от общ характер да са
предимно мъже – 3900 лица спрямо 627 жени. През 2015 г. жените, установени
извършители са били 406 лица, т.е. наблюдава се нарастване от 54%.
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 36 %.
За периода на територията на ОДМВР – Пловдив по чл. 72, ал.1,т.1 от ЗМВР са
задържани общо 668 лица за престъпления по чл.354а, чл.354б и чл.354в от НК, при 480
през предходната година. Установени са 490 извършители на този вид престъпление,
със 219 лица или 81% повече от предходната година. Броят на задържаните лица,
извършили този вид закононарушения нараства през последните четири години.
Обезпокоителен е фактът, че двойно се е увеличил броят на жените, употребяващи
и/или разпространяващи наркотични вещества. През разглеждания период те са 42
лица, докато през 2015г. са били 21 лица. Особено тревожна е тенденцията за
увеличаване броя на непълнолетните лица, извършващи престъпления свързани с
наркотици - 29 лица.
През последната година интензитетът на детската престъпност е нараснал с
33% на сто спрямо 2015 г. Престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни
лица, през 2016 г. са 404 бр., докато през 2015 г. са били 304 бр.
Установени са 100 малолетни и 213 непълнолетни лица, уличени в
извършването на противоправни деяния, т.е. 7% от извършителите са под 18 години.
Техния брой през 2016 г. е 313 лица, с 50 повече от установените през 2015 година.
Особено негативен е фактът, че броят на нарушителите под 14 години е нараснал
значително (100 лица за 2016 г. при 63 лица за 2015 г. - увеличение с 59%, при 47 лица
за 2014г. - увеличение с 18% спрямо 2014г). Повишаващата се с все по-големи темпове

криминогенна активност на малолетните лица, е тенденция наблюдавана през
последните три години, която изисква спешни мерки по превенция и работа с децата от
рискови групи. Престъпленията, които малолетните лица най-често извършват са
против собствеността - кражби и унищожаване/повреждане на чуждо имущество.
Докато непълнолетните най-често престъпват закона извършвайки кражби,
престъпления с наркотични вещества, грабежи и телесни повреди. Броят на момичетата
- извършители е намалял с 12 (33 бр. за 2016г., при 45 лица за 2015г), като
същевременно са се увеличили престъпленията, извършени от тях - 71 престъпления за
2016г., при 40 за 2015г. Следва графика Разпределение на извършителите на
разкрити престъпления за 2016 г . (Приложение № 6)
През годината от експертите при сектор БНТЛ са посетени 4249
местопроизшествия за извършване на оглед, събиране на доказателствени материали и
изследването им, както и изготвяне на справки и експертни заключения и защита им в
съда. За сравнение през 2015 г. техният брой е 4903. При огледите са снети 524
дактилоскопни следи и 265 механоскопни, 799 следи от химикобиологически произход
и 1122 други веществени доказателства. Служителите от сектор БНТЛ Пловдив са
изготвили 3871 експертизи и експертни справки. По автоматизираната дактилоскопна
система AFIS са проверени общи 960 следи и 275 отпечатъци.
През годината служителите от ОДМВР - Пловдив работиха по разкриването на
следните по-характерни случаи с широк обществен отзвук:
1. На 04.01.2016 г. в 11.15 часа в 01 РУ Пловдив е получен сигнал, че са
открити трите трупа на сем. Сапунджиеви в квартирата им, в апартамент № 2, ет. 2, на
адрес гр. Пловдив, ул. ”Асен Христофоров” № 21А.
По случая в 01 РУ Пловдив е образувано ДП № 5/2016 г. водено срещу НИ, за
извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 115 от НК. При
извършения оглед са намерени телата на Благой Тодоров Сапунджиев с ЕГН:
8003224565, съпругата му Йорданка Тодорова Сапунджиева с ЕГН: 8612014619, и
дъщеря им Петя Благоева Сапунджиева с ЕГН: 1049174473, всичките от гр. Пловдив.
От проведените ОИМ и ПСД е установено, че Благой Сапунджиев е убил съпругата си
и детето си с незаконно притежавано оръжие, след което се е самоубил.
2. На 17.05.2016 г. в 16.30 часа в ОДЧ на 02 РУ Пловдив е получено съобщение
чрез тел. 112, от Анка Рангелова Петкова от гр. Пловдив, за това, че на 17.05.2016 г.
около 16.15 часа в гр. Пловдив, на ул. ”София” № 68А е намерила труповете на
съпрузите Цветан Николов Караджов с ЕГН: 4204105004 и Божура Димитрова
Караджова с ЕГН: 4712314696, живеещи на същия адрес.
По случая е образувано ДП № 362/17.05.2016 г., по описа на 02 РУ Пловдив,
водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 115 от НК. С
постановление на наблюдаващия делото прокурор същото е преобразувано с
следствено дело № 100/2016 г. по описа на ОСО при ОП Пловдив. В хода на
проведените ОИМ и ПСД е установено, че извършител на деянието е синът на убитите
Венцислав Цветанов Караджов с ЕГН: 7107044584, служител на ОД на МВР - Пловдив.
На същия е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 116 от НК, като

му е взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
3. На 28.12.2016 г., в 23.55 часа, чрез ЕЕН 112 в ОДЧ на РУ Стамболийски, е
получено съобщение от Димитър Жеков Димитров на 40 години от с. Куртово Конаре,
за това, че е намерил Милена Кръстева Динова с ЕГН: 9006284370, живееща в с.
Куртово Конаре, обл. Пловдивска, в безпомощно състояние на ул. “32-ра” пред № 15, в
същото село.
На място незабавно е изпратен автопатрул на районното управление. Пристига
и екип на ЦСНМП гр. Стамболийски, които констатират смъртта на лицето.
Извършен е оглед, при който се установява, че причината за смъртта на
Милена Кръстева Динова е една прободно – порезна рана в областта на гърдите, като
други травматични увреждания не са констатирани. По случая е образувано ДП №
427/2016 г., по описа на РУ Стамбалийски, водено срещу неизвестен извършител, за
престъпление по чл.115 от НК.
В следствие на проведените множество ОИМ и процесуално следствени
действия, като огледи, претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, експертизи и
проведен следствен експеримент по безспорен начин е установено, че автор на
деянието е Илиян Иванов Рангелов с ЕГН: 8905094484, от с. Куртово Конаре, приятел
на Милена Кръстева Динова, с когото двамата са живеели на съпружески начала.
4. Допълнително е разкрито и убийството на самотноживущата Диана Гатева
Андонова с ЕГН: 2408204396, от с. Първенец, обл. Пловдивска, ул. “В. Левски” № 97,
убита на 19.02.2009 г. в дома си.
От проведените ОИМ и ПСД се установява, че извършител на деянието е Васил
Атанасов Петров с ЕГН: 8705224404, от с. Първенец, ул. “Васил Левски” № 27.
Събрани са доказателства, че в нощта срещу 19.02.2009 г. той нападнал в дома й и
изнасилил своя 85-годишна самотно живуща съседка, след което я умъртвил по
особено жесток начин. В процеса на работата през 2009 г. са проведени множество
оперативно-издирвателни действия, проверени са над 60 лица за съпричастност по
случая, иззет е биологичен материал, изготвен е психологически профил на
евентуалния извършител. Въпреки това усилията на разследващите не дали резултат и
делото било спирано и възобновявано няколко пъти. На 01.09.2016 година в полицията
постъпил сигнал за блудство с друга възрастна жителка на село Първенец, на 87
години. След анализ на начина на извършване и събраните до момента факти около
предишния случай разследващите влезли в дирите на 29-годишния мъж и той бил
задържан. Направеният му ДНК-тест потвърдил, че той е автор на убийството от 2009
година. Окръжна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение на Васил Петров по
чл. 116 от НК и му е взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
5. На 28.06.2016 г. в 03.15 часа в ОДЧ на 01 РУ Пловдив е получен сигнал за
извършен въоръжен грабеж в денонощен супермаркет на “Амаро трейд” ЕООД,
находящ се на ул. “Коматевско шосе” № 33. От извършените първоначални
оперативно- издирвателни действия се установява, че около 03.00 часа в магазина
влизат три маскирани лица, които чрез заплаха с пистолет към продавача – Кемал
Исметов Маслев с ЕГН: 9605063566 отнемат оборота в магазина - сумата от около 80
лева.По случая е образувано ДП № 470/2016 г. срещу НИ за извършено престъпление

по чл. 198 ал. 1 от НК.
От проведените ОИМ, съвместно от служители на сектор КП при 01 РУ
Пловдив и сектор ПОП към ОКП, са установени извършителите на престъплението Теодор Тянков Неделчев с ЕГН: 9506254429, Петко Костадинов Демирев с ЕГН:
9608144506, Дейн Викторов Петров с ЕГН: 9608114482 и Йонко Красимиров Колев с
ЕГН: 9507087901, и четиримата от гр. Пловдив. От допълнително проведени ОИМ се
установява че Теодор Тянков Неделчев, Петко Костадинов Демирев, Йонко
Красимиров Колев, в съучастие с лицето Мариян Николаев Георгиев с ЕГН:
9210294380 са извършили и друг въоръжен грабеж на 28.02.2016 г. - чрез заплаха с
пистолет отнемат оборота от 400 лева от денонощен магазин за продажба на алкохол и
цигари на фирма “Вип-Пелтеков и Чемишанов” ООД, находящ се в гр. Пловдив бул.
”Хр. Ботев” № 117.
6. На 11.07.2016 г. около 04.30 часа в ОДЧ на РУ Стамболийски е получен
сигнал от служители на “Алфа Сот” за извършен въоръжен грабеж в казино “Атлас –ес
Кей”, находящо се в гр. Стамболийски на ул. ”Иван Вазов” № 8А. От извършените
първоначални оперативно-издирвателни действия се установява, че около 04.16 часа в
игралната зала влизат две маскирани лица, които чрез заплаха с пистолет отнемат от
крупието Мария Неделчева Стоянова с ЕГН: 9010234471 от гр. Стамболийски сива
чанта с намиращите се в нея сумата от около 700 лева, един брой мобилен телефон и
връзка с ключове за игралните автомати и метална каса. По случая е образувано ДП №
208/2016 г. срещу НИ за извършено престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК.
В резултат на усилията на служителите на РУ Стамболийски и група
“Грабежи” сектор ПОП се установява, че извършители на инкриминираното
деяние са лицата Владимир Веселинов Стоянов с ЕГН: 8902244600 от гр.
Стамболийски, Ивайло Иванов Карачанов с ЕГН: 9610184460 от гр. Пловдив и
Мирослав Костадинов Минев с ЕГН: 9702014469 от гр. Пловдив, и тримата без
криминални прояви. Същите са осъдени с влязла в сила присъда за извършеното от
тях престъпление.
7. Във връзка с работата по досъдебно производство № 84/16г. по описа на
отдел КП, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 209,
ал. 1 от НК, касаещо „телефонна измама” и на база получената информация от
оперативно – технически мероприятия по смисъла на ЗСРС на 28.07.2016 г. е проведена
специализирана полицейска операция от служители на ОД на МВР - Пловдив, ОД на
МВР - Плевен и ГДНП на територията на област Плевен. В резултат на извършените
действия са установени и задържани лицата Георги Иванов Серафимов с ЕГН:
7202181567, Димитър Иванов Серафимов с ЕГН: 6904151480 и Серафим Димитров
Серафимов с ЕГН: 6403151480, тримата от гр. Левски, област Плевен. Установени са и
лицата Господин Паскалев Господинов с ЕГН: 8807274007 и Галя Николова Паскалева
с ЕГН: 9007164110, двамата от село Градище, област Плевен, които са съпричастни към
извършеното престъпление по ДП № 84/2016 г. по описа на ОКП Пловдив.
8. През 2016 година на територията на ОД на МВР – Пловдив са регистрирани
няколко престъпления по линия КИЦ на територията на РУ Асеновград, Първомай и
Хисар. Един от тези случаи е:

На 06.11.2016 г. на територията на РУ Хисаря е проведена СПО по линия КИЦ
съвместно от служители на ГДНП, РУ Хисаря и ОКП към ОД на МВР - Пловдив в
землището на с. Красново. На могила находяща се в Средна гора в местността "Кабаик"
в момент на извършване на теренни археологически разкопки са задържани четири
лицата: Георги Велев Георгиев на 46 г. от гр. Хисаря, Валентин Георгиев Георгиев на
20 г. от гр. Хисаря, Георги Георгиев Вълчев на 22 г. от гр. Пловдив и Иван Генов
Загорчев 33 г. от гр. Раковски. В близост до могилата като ВД е намерен и иззет лек
автомобил "Сузуки Витара" с ДК № РВ5678МХ, както и намиращите се в него
предмети - метал детектор, мобилен апарат, таблет, оловни пломби и връзки с 31 бр.
ключове за табла тип "ЕВН". Във връзка с доказване и документиране на престъпната
дейност на лицата е извършено и претърсване и изземване на адреси в гр. Хисаря,
Пловдив и Раковски. Образувано е ДП № 259/2016 г. по описа на РУ Хисаря за
престъпление по чл. 277а, ал. 3 от НК.
9. В периода 08.01.2016 г. - 20.04.2016 г. във връзка с проведените оперативно
- издирвателните мероприятия по ДП № 4/2016 г. по описа на ОКП при ОД на МВР –
Пловдив, касаещо престъпления свързани с МПС са задържани лицата: Александър
Василев Любенов, Теодора Димитрова Янева и Иван Петров Спасов, като са събрани
доказателства за разнородна и огромна като обем престъпна дейност. Същите са
привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл.
194, ал. 1 от НК, по чл. 215, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 2 от НК. В хода на
работата по случая са разкрити и доказани три кражби на МПС извършени от
посочените лица, събрани са данни за извършено вещно укривателство по отношение
на седем МПС, като са били издирени и иззети седем противозаконно отнети МПС с
подменени идентификационни белези.
10. На 10.04.2016 г. служителите на ОКП са участвали при провеждането на
оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия по
дознание № 32/2016 г., за престъпление по чл.354а, ал. 1 от НК (доставка и
разпространение на хероин на територията на гр. Пловдив). Задържани са лицата:
Гюнай Мюмюн Али с ЕГН: 8206084660 от гр. Куклен, Гюл Кая с ЛНЧ: 1000452679,
роден на 20.09.1976 г. в Р Турция и Бейтула Мехмедалиев Юсуфов с ЕГН: 6705172502
от с.Черноочене.
От проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети общо:
хероин с тегло – 1649,21 гр. и 1 бр. електронна везна със следи от хероин. Срещу
лицата е повдигнато обвинение по чл. 354а, ал. 1 от НК.
11. На 19/20.03.2016 г. служители на ОКП Пловдив, съвместно със служители
на сектор КП при 01 РУ Пловдив, са участвали при провеждането на СПО по линия
“наркотици” при която са проведени оперативно-издирвателни мероприятия и
процесуално-следствени действия по ДП № 202/2016 г. по описа на 01 Пловдив, за
престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК (доставка и последващо разпространение на
марихуана на територията на гр. Пловдив). Задържани са лицата: Константин
Костадинов Атанасов с ЕГН: 9205284449 от гр. Пловдив, Смаил Тодоров Илиев с ЕГН:
9509264380 от гр. Пловдив, Ивайло Васков Алексиев с ЕГН: 8109264487 от гр.
Пловдив, Васил Атанасов Терзиев с ЕГН: 7710174482 от с. Браниполе и Божидар

Петров Желев с ЕГН: 7701014687 от с. Браниполе.
При задържането лицата правят опит да прегазят служителите на МВР.
Атанасов се опитва да избяга през отворена врата на МПС, а всички возещи се в колата
оказват яростна съпротива на органите на реда и това налага употребата на физическа
сила и помощни средства. Извършен е оглед, претърсване и са иззети множество
мобилни телефони, 1 бр пистолет, ведно с пълнител 10 патрона и един брой револвер.
От проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети общо:
марихуана с общо нето тегло – 1419,52 гр.; електронна везна със следи от марихуана;
мобилни телефони. Срещу лицата е повдигнато обвинение по чл. 354а, ал. 1 от НК.
12. През 2016 г. при проведени Специализирани полицейски операции от отдел
ИП и РУ при ОД на МВР - Пловдив са иззети общо 2 597 118 (два милиона пет стотин
деветдесет и седем хиляди сто и осемнадесет) къса цигари без български акцизен
бандерол, както и 7 496 (седем хиляди четиристотин деветдесет и шест) кг. ситно
нарязан тютюн за пушене.
13. На 02.03.2016 г. служители на 03 РУ извършват проверка в постройка с
дворно място на ул. ”Рогошко шосе”, където са установени лицата Неджатин
Селятинов Арифов “Соми” с ЕГН: 7107164640 - ползвател на имота, и работници –
Себахтин Селятин Ариф с ЕГН: 8306304726, Славчо Стефанов Рангелов с ЕГН:
6901214802, Кирчо Борисов Върбанов с ЕГН: 8009184460, Георги Янков Минчев с
ЕГН: 8003184502, Сергей Янков Георгиев с ЕГН: 9511124420 и Красимир Стефанов
Данаилов с ЕГН: 9208214424 – от кв. “Шекер махала”. Установен е син микробус
“Форд Транзит” с рег. № РВ9516АВ и миниван “Форд Галакси” с рег. № РВ8500МА.
На място са установени 300 кг. нарязан тютюн и 1200 кг. ненарязан тютюн, 3 броя
машини за рязане на тютюн. Образувано е ДП № 112/2016 г. срещу лицата Неджатин
Арифов и Славчо Рангелов по чл. 234, ал. 1 от НК.
14. В следствие на водена разработка в сектор ПМР, отдел ИП при ОД на МВР
- Пловдив на 08.04.2016 г., е получена информация, за това че лицето Георги Тодоров
Георгиев с ЕГН: 6609284528, държи в управлявания от него товарен автомобил марка
“Фиат”, модел “Скудо” с ДК № СТ0782ВА голямо количество акцизни стоки без
български бандерол – цигари.
Общо иззето количество цигари без български акцизен бандерол е 25 002 кутии
(500 040 къса).
Образуваното е БПП № 189/2016 г. по описа на отдел ИП при ОД на МВР Пловдив за престъпление по смисъла на чл. 234 от НК. Повдигнато е обвинение от РП
Пловдив на Георги Тодоров Георгиев, като РС Пловдив налага на същия осъдителна
присъда ефективно лишаване от свобода за срок от 2 години и 8 месеца.
15. В Отдел ИП е образувано ДП срещу НИ във връзка с извършено
престъпление по чл. 252, ал. 2, вр. ал. 1 от НК - затова че лице, свързано с
ръководството и управлението на КСК “Дупнишка популярна каса” Кооперация, в
периода 01.01.2007- май 2016 г. в гр. Дупница, обл. Кюстендил, без съответните
разрешителни е извършил по занятие банкови или други финансови сделки, за които се
изисква такова разрешение, като от тази дейност са причинени другиму значителни
вреди и са получени значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2

вр. ал. 1 от НК. Също така се извършва и разследване за евентуално извършени
престъпления по реда на чл. 203, чл. 253 и чл. 255 от НК.В хода на воденото ДП са
разпитани първоначално над 50 лица - вложили парите си в КСК Дупнишка популярна
каса.
На 03 и 04.10.2016 г. на база одобрен план от Директора на ГДНП е проведена
СПО на територията на гр. Дупница - разпити и претърсване и изземване на обекти. От
извършените ПСД на адресите са иззети три броя лаптопа и три броя компютри.
Лицата Георги Близнаков, Ивона Близнакова и Сотир Близнаков са задържани
за 24 часа по ЗМВР. На лицата Георги Близнаков и Ивона Близнакова са повдигнати
обвинения по чл. 255 ал. 3 от НК. Задържани са за 72 часа с постановление на
прокурор, а в последствие и с постоянна мярка на компетентния съд. Установените
щети са в размер на около 1 000 000 лева.

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ОПАЗВАНЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността
Периода се характеризира с изключително голямо натоварване на
охранителния състав, който освен с изпълнение на ежедневните си служебни
задължения, бе ангажиран допълнително в опазване на ООР и безопасността на
движението (БД) при провеждане на множество масови мероприятия и протестни
действия, предизборни кампании и др.
През 2016 г. бе гарантирана сигурността и опазването на обществения ред по
време на подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на
Република България и национален референдум - 06.11.2016 г. и проведения балотаж на
13.11.2016 г.
Силите от ОДМВР – Пловдив обезпечиха сигурността и охраната на реда при
провеждането на съвместни българо-американски летателни тренировки “Тракийска
буря 2016“ и „Тракийски орел 2016”, много масови и спортни мероприятия, църковни
празници, рокерски събори, протести организирани от таксиметровите шофьори в гр.
Пловдив, съюза на международните превозвачи и на гражданите провокирани от
станалите тежки пътни инциденти и напрегнатата политическа обстановка в страната.
На 14.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе и 12-та среща на държавните глави
на страните членки на групата Арайолуш под патронажа на българския президент, г-н
Росен Плевнелиев, в която взеха участие общо 13 президенти на европейски държави.
През 2016 г. съставът от охранителна полиция е участвал в охраната на общо
1348 масови мероприятия. Проведени са общо 6662 специализирани полицейски
операции с участие на служителите от охранителна полиция.
Благодарение на професионалната и адекватна реакция по време на протестите
и масовите мероприятия не се допусна ескалиране на напрежението и груби нарушения
на обществения ред, както и тежки инциденти.
И през изминалата година продължи командироването на служители от

охранителна полиция и сектор СПС в РДГП Елхово във връзка с миграционния натиск
на границата, както и в бежанския разпределителен център Елхово и РПЦ – Харманли.
Осигуряване на безопасността на движението по пътищата
През 2016 г. са проведени 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 2016 г. на територията на ОДМВР - Пловдив са регистрирани 1048 тежки
ПТП, с 73 загинали и 1308 ранени участници в движението. В сравнение със същия
период на 2015 г., броят на тежките ПТП е намалял със 35, на убитите с 9 , а на
ранените с 110 лица. Следва графика Регистрирани ПТП. (Приложение № 7)
Броят на убитите през 2016 г. е по-висок от средната стойност на показателя за
последните 10 години, до средната стойност за последните 5 години, но е по-нисък в
сравнение на стойностите през изключително тежкия период 2007 - 2009 и 2015 г.
Състоянието на детския пътно-транспортен травматизъм на територията,
обслужвана от ОДМВР - Пловдив е следното:
През 2016 г. на територията на Пловдивска област при пътнотранспортни
инциденти са пострадали 167 лица под 18 години /-18 в сравнение с 2015 г./, 3 от които
са загинали. Три от загиналите деца и 94 от ранените са като пътници в МПС, 40 са
ранени като пешеходци, 27 са ранени като водачи. Следват графики Пътен
травматизъм (Приложение № 8) и Разпределение на ПТП по РУ (Приложшение №
9).
Административно-наказателна дейност.
През отчетния период служителите на отдел ОП-Пловдив са констатирали
общо 52069 нарушения на ЗДвП, като са съставили 11182 АУАН и 35499 глоби по фиш.
При сравнение на тези данни с отчетеното през 2015 година - констатирани
28689 нарушения на ЗДвП, съставени 9597 АУАН и 15090 глоби по фиш, се отчита
увеличаване в административно - наказателната дейност на служителите по всички
основни показатели.
През 2016 г. са установени 584 водачи, управляващи МПС след употреба на
алкохол, от които 253 случая са с концентрация над 1,2 промила, за което са образувани
ДП.
В периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. са констатирани 18 случая на управление
на МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества.
Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия
През отчетния период се изпълняват стриктно ЗОБВВПИ, настъпилите в него
и други закони промени уреждащи дейностите с ООС, както и съпътстващите ги
подзаконови актове. Отчита се изпълнението на заложените задачи и на създадената
организация за работа и контрол. Постигнати са добри резултати по прилагането на

принудителните административни мерки и административно наказателна дейност.
Необходимо е подобряване на планово-отчетната дейност и подобряване качеството на
извършвания контрол в обектите.
През 2016 г. са регистрирани общо 14 бр. престъпления и злополуки с
огнестрелно оръжие, като от тях със законно са 5 самоубийства и 1 ранено лице, а с
незаконно притежавано 4 убийства и 4 самоубийства. За 2015 г. общата бройка е 8, като
по този показател се отчита повишение. Откраднати са 9 броя оръжие, като по този
показател отчитаме положително спад с около 55 % с предходния отчетен период.
Тенденцията на оперативно издирвателната дейност по изземване на незаконно
притежавано оръжие, взривни вещества и боеприпаси, регистрира сериозно
увеличение, като за 2016 г. са иззети 56 бр. цеви, при 24 бр. за 2015 г. През 2016 г. не са
регистрирани инциденти с взривни вещества.
Отчита се намаление в показателя за дейността в прилагането на
принудителните административни мерки по отнемане на разрешения и изземване на
оръжие от лица, при които са налице обстоятелствата по чл. 58 от ЗОБВВПИ – найчесто започнало наказателно производство или отпаднала необходимост. През
календарната 2016 г. са иззети 121 бр. оръжия от 114 лица по горната причина, докато
през 2015 г. са иззети 142 бр. оръжие от 142 лица. Броят на лицата, за които е направен
първоначален отказ за придобиване на оръжие, са 34 бр. през 2016 г. при 30 за 2015 г.,
като тенденцията като цяло е запазена. Забелязва се намаляване на дейността по
отношение на отнемане в полза на държавата на оръжие, за което са налични
обстоятелствата определени по закона. За 2016 г. са образувани 69 производства,
докато за същия период на 2015 г. са приключени 83 такива.
По административно наказателната дейност се отчита сериозно увеличение
на броя на съставените актове, като за календарната 2016 г. са съставени общо 132 бр.
при 62 бр. съставени акта през 2015 г.,
Контролната дейност в обектите с ООС се осъществява чрез извършването на
проверки – планови, по сигнал или внезапни. За 2015 г. са извършени общо 1592 бр.
проверки, а за 2016 г. те са 29670 бр., за които в по-голямата си част са издадени и
констативни протоколи. Причината за изключително подобреният показател е, че освен
извършваните задължителните проверки наложени по инструкции и окръжни, през
периода се извърши проверка по разпореждане на ВАП София на лица с разрешения за
дейности по ЗОБВВПИ. Поради увеличения документоборот по текущи преписки и
недостатъчния човешки ресурс, в проверките беше ангажиран и състава от охранителна
полиция в съответната структурна единица.
Въвеждането в експлоатация на ЕАР КОС значително подобри качеството на
предлаганата административна услуга и едновременно с това опрости документирането
на процеса. Заложено е захранването му с данни да се осъществи до 20.02.2017 г., и
неговата пълна функционалност да сработи. Обслужването на автоматизираната
система е основен приоритет по дейността по КОС, което налага обучителния процес
да продължи и през новия отчетен период. През 2016 г. се въведоха и получиха
електронни подписи на служителите работещи по линия КОС, с цел по-добро и
качествено административно обслужване на гражданите. Друга посока, по която следва

да се акцентира през новия период е качеството и обема на осъществявания контрол.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
Разследващите полицаи са обособени в самостоятелно звено - Отдел
“Разследване”, като щатния брой за разследващи полицаи е 137. Към настоящия
момент, в отдела работят 120 разследващи полицаи.
Със Заповед на Директор ОДМВР - Пловдив са определени работните места
на разследващите и са указани 15 поделения на Областната дирекция (13 РУП, 2
Отдела - КП, ИП), в които разследващите изпълняват вменените им функционални
задължения, а именно провеждане на разследване по възложените им досъдебни
производства.
Разследващите се ръководят в дейността си от императивната разпоредба на
чл.15, ал.3 от ЗМВР, според която при осъществяване на правомощията си, вземат
решенията си според вътрешното си убеждение, основано на обективно, всестранно и
пълно изясняване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона и
писмените указания на прокурора.
Регулярно се изготвят месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни отчети
по окръжно-писмо № УТ – 67/2012 г. съобразно установените параметри в Инструкция
Із-1643/22.12.2008 г. за обмен на информация между МВР и Прокуратурата за работата
и натовареността на разследващите в ОДМВР - Пловдив, обобщавайки предоставените
данни от старшите по поделения.
На специален отчет от главен разследващ полицай са разследваните в
дирекцията досъдебни производства, както следва :
 ДП, по които обвиняемите са с наложени МНО “Задържане под стража”, в
изпълнение на УТ-69/10 г.,
 ДП, образувани и водени срещу лица с по три и повече досъдебни
производства, в изпълнение разпоредбите на Инструкция № Із–219/09.02.2010 г. за
взаимодействието между Прокуратурата на Р България и МВР при разследване на две и
повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и също лице и на
окръжно УТ 1869/2011 г.
 ДП, образувани и разследвани за корупционни престъпления,
 ДП, образувани преди 2015 г.
По посочените категории дела се изготвят ежемесечни справки, отразяващи
реалното състояние на делата и се предприемат необходимите мерки с оглед срочното
им и качествено приключване.
С оглед повишаване на ефективността в работата на разследващите полицаи,
са изготвени предложения за организиране на дейността по разследването, свързани с
определяне на групи от разследващи полицаи, на които да бъдат възлагани ДП по
отделните видове престъпления по НК.
През 2016 година разследващите полицаи при ОДМВР - Пловдив са
разследвали общо 11468 досъдебни производства (ДП), при 11013 ДП през 2015 г., от

които новообразувани дела 9206 и 2262 от минал период. Новозапочнатите дела се
разпределят по видове:

незабавни производства (НПП) – 145 броя (спрямо 144 бр. за 2015 г.)

бързи производства (БПП) – 1529 броя (спрямо 1074 бр. за 2015 г.)

ДП по общия ред (ДПОР) – 9794 броя (спрямо 9795 бр. за 2015 г.)
Количествените показатели сочат нарастване на броя водени БПП с 455 и
запазване на стойностите на НПП и ДПОР.
Увеличеният брой на разследваните досъдебни производства и частност на
бързите полицейски производасва, 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.
Общият брой приключени досъдебни производства, изпратени в
прокуратурата, е съгласно следващата графика. (Приложение № 10)
ПРОБЛЕМИ И НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ
 Основен проблем и през 2016 г. за ОДМВР - Пловдив остава недостига 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 2016 г. в ОДМВР - Пловдив не е получен нито един нов автомобил.
 Липса на арестни помещения в някои от РУ на МВР, особено РУ извън
град Пловдив, което води до трудности свързани с транспортирането на задържани
лица до арестни помещения на територията на град Пловдив.
 Неодстатъчният брой компютърни конфигурации, печатащи устройства,
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.
 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 и незаети щатове допълнително затруднява
нормалното функциониране на РУ при ОДМВР - Пловдив. Постоянно нарастващия
брой граждани на територията на някои РУ и изграждащите се нови жилищни
комплекси и обекти на икономиката, пораждат тенденция на нарастване
посегателствата спрямо имуществото, а полицейския състав на поделенията не е
достатъчен, за да отговори на тези тенденции.
 Основен проблем е липсата на щатни полицейски служители, обслужващи
малките населени места. Често срещани случаи са един мл. ПИ да обслужва 2, 3 и до 7

населени места, отдалечени на голямо разстояние, като същото, комбинирано с
цитирания по-горе проблем с недостатъчното осигуряване с щатни МПС и гориво,
повишава опасността от повишаване битовата престъпност и кражбите в малките и
отдалечени населени меса. Необходимо е да се извърши разчет на силите, като се
предвидят допълнителни щатни бройки с цел, всяко от отдалечените и слабонаселени
места да има по един обслужващ ПИ или мл. ПИ.
 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. Последното е основен недостатък и сериозна пречка за
безпроблемното осигуряване охраната на обществения ред по време на масови
мероприятия (протести, митинги и др.).
 През посочения период се наблюдава занижена дейност с лица
представляващи оперативен интерес, в следствие на което качеството и количеството
на оперативната информация не са на необходимото ниво.
 Срещат се проблеми при определяне на вещни лица във връзка с
назначавани експертизи по досъдебните производства, което произхожда от това, че в
много случаи възнагражденията им не се изплащат в цял размер или изобщо. Същият
проблем възниква и при назначаването на преводачи, тълковници и съдебни лекари,
които отказват да посещават местопроизшествията.
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:
 Добра комуникация между ОДМВР - Пловдив и ЗЖУ - Пловдив за
противодействие на престъпността в малките населени места. Използваха се
придадените сили за сформиране на съвместни наряди, за опазване на обществения ред
и противодействие на престъпността в малките населени места и такива с недостиг на
полицейски служители на територията на ОДМВР - Пловдив
 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”, в районите с преобладаващо ромско население,
както и за всеки конкретен случай на възникнала необходимост при работата на
социалните работници в тези райони.
 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.

 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 /включващи ОР, ПИ, ППД/, с оглед
целенасочени действия по осигуряване на обществения ред, противодействие на
престъпността, наблюдение и разработване на КК.
 По отношение на престъпленията по линия наркотици е въведена практика
за образуване и приключване на БП и НП 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, отдалечени и трудно достъпни
населени места населени места и лица от различни уязвими групи. 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.
 През 2016 г. активно се разработи програма „Детско полицейско
управление" на територията на РУ в ОДМВР – Пловдив. Извърши се обучение на деца
по темите залегнали в “Методическо пособие за работа на полицейски служители по
Програма „Детско полицейско управление”, като паралелно с теоретичното обучение
се проведоха и подбрани практически упражнения и демонстрации на учениците и
деца от детски градини от предварително обучени служители по съответната програма.
 Нулева толерантност към корупционни практики.
 Продължи активното използванe на внедрената система за видео
наблюдение. Голяма част от заявените сигнали за инциденти, са решени посредством
прегледа на кадрите. Тази мярка оказва положително влияние на превенцията по
предотвратяване на престъпления.
 Извършен е опис на видео наблюдението на общините от Пловдивска
област (извън гр. Пловдив), като са картографирани и описани всички видеокамери.
 Подобряване контрола върху лицата, осъществяващи охрана при
транспортиране на ценни пратки и товари. Провеждане на регулярни срещи с
представители на ЧОФ и ЗСО за обмен на информация, набелязване съвместни
мероприятия за обезпечаване сигурността в охраняемите обекти, взаимодействие при
установяване извършители на престъпни посегателства или нарушители на
обществения ред, включване на наличните сили за извършване на заградителни
мероприятия. Ежемесечно се провеждат обучения с охранители по въпроси касаещи
действия при запазване на МП, тактика на действия при задържани на
правонарушители и др.
 Работещите НПО на територията на област Пловдив, като Фондация
“Джендър алтернативи”, Социална фондация „Инди – Рома 97“ и други са надежден
партньор на ОДМВР - Пловдив в превенцията на насилието и подкрепа на лица
пострадали от домашно насилие. В резултат на съвместното партньорство изразяващо

се 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.
ИЗВОДИ И УСТАНОВЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИИ
От анализа на средата за сигурност в Пловдивска област през 2016 г., могат да
се направят следните изводи:
 Оптимално бяха използвани наличните ресурси за противодействие на
конвенционалната престъпност, охрана на обществения ред и сигурност 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 9
пункта в сравнение с предходния период.
 Прилагането на комплексен и системен подход за противодействие на
конвенционалната престъпност в региона през 2016 г., определи ръст на
разкриваемостта на регистрираните закононарушения в размер от 19 на сто. Тенденция
с траен характер през последните 5 години.
 Отчита се намаление на престъпленията против собствеността с 10 пункта,
а същевременно разкриваемостта на най-тежкото от тях - грабежът, е увеличена с 30
единици и е 74 на сто. Намалял е броят на регистрираните кражби на ВЧМПС с 43%.
 С 5 пункта е нараснал броя на извършените общоопасни престъпления,
като разкриваемостта им е увеличена с 20 на сто.
 Използването на екипен принцип на работа по делата на производство,
увеличи броят на бързите 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 на лицата под 18 години, извършили престъпление, както и броя на
извършените от тези лица престъпления. Особено обезпокоителен е фактът, че
драстично се е увеличил броя на малолетните извършители - трайна тенденция през
последните 3 години.
 Увеличен е делът на жените, извършители на закононарушения с 54%
спрямо предходната година. Двойно е нараснал броят на лицата от женски пол,
извършващи престъпления с наркотични вещества.
 Увеличен е броя на регистрираните престъпления против стопанството,
финансовата, данъчната и осигурителна система с 57%, а на разкриваемостта им с 30%.
 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.
 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.
 Показател за цялостната дейност и постигнати добри резултати в работата
на служителите, е позицията на ОДМВР - Пловдив по изготвената от МВР методика за
отчитане на ефективността от работата на ОДМВР. Създадената организация за
отчитане и контрол на дейността, доведе до трайно позициониране на дирекцията в
челните три места на класацията по тримесечия. За сравнение през 2015 г. ОДМВР Пловдив се движеше в параметрите от 20-то до 17-то място. Следват графики
Резултати от оценяване на дейността на ОДМВР - Пловдив за 2016 г.
(Приложение № 11, 12 и 13).
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, с основна насоченост към
повишаване общественото доверие към институцията и концентриране вниманието
към:
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 е акцент върху
разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване правилата за
движение по пътищата.
9. Максимално използване възможностите на негласния апарат за
проникване в средите на криминалния контингент по линии на работа и получаване на
оперативно значима изпреварваща информация за дейността им.
10. Превенция на престъпленията и мониторинг на рисковите групи при
малолетни и непълнолетни лица.
11. 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.
12. 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.
13. Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и
управлението на МВР и подобряване на административния капацитет.
14. Повишаване на професионалната подготовка на служителите е
ефективността на оперативно-издирвателната дейност.

