
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” - РАЗГРАД 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДП-РАЗГРАД ПРЕЗ 2006 ГОДИНА 

 
Дейността на ОДП-Разград бе насочена приоритетно към подобряване организацията на работа и 

координацията между всички звена в дирекцията, активизиране на оперативно-издирвателната работа и 
по-ефективно използване на силите и средствата, ангажирани в охраната на обществения ред и 
противодействието на престъпността. През 2006г. се извърши преструктурирането на дирекцията съгласно 
изискванията в новия ЗМВР. 

Оперативната обстановка на територията на област Разград през 2006г. се характеризираше със 
стабилност и устойчивост, като не бяха допуснати действия и прояви съдържащи рискове и заплахи за 
националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския, социалния и етническия мир 
в региона. 

 
1. Противодействие срещу криминалната престъпност. 
 
През 2006г. на територията, обслужвана от ОДП-Разград по криминална линия са регистрирани общо 

2573 заявителски материала, като броят на останалите за работа през годината престъпления е 1905. 
През 2005г. са били регистрирани общо 2384 заявителски материала, а останалите за работа престъпления 
са били 1746.  

През 2006г. с неизвестен извършител са регистрирани 1396 престъпления, спрямо 1184 за 2005г. 
т.е. увеличение с 212. Делът на регистрираните престъпления с неизвестен извършител спрямо общия брой 
на регистрираните престъпления е 73,28%. 

За региона коефициентът на престъпност през 2006г. е 1315 престъпления на сто хиляди души, като 
средния за страната е 1542. През 2005г. коефициентът на престъпност е бил 1206.  

РАЗКРИВАЕМОСТ 
През 2006г. от общо извършените 1905 престъпления са разкрити 1461 или 76,69%. По този 

показател ОДП-Разград се намира на трето място в страната. За сравнение през 2005г. процентът на 
разкриваемост на общо извършените престъпления е бил 73,31% т.е. съществува увеличение с 3,38%.  

През отчетния период от общо извършените 1396 престъпления с неизвестен извършител са 
разкрити 966 т.е. процента на разкриваемост е 69,20%, като по този показател дирекцията се нарежда на 
второ място. За сравнение през 2005г. този процент е бил 61,74% или съществува увеличение с 7,46%. 

През отчетният период като извършители на престъпления са установени 1388 лица, а през 2005г. 
техния брой е бил 1281.  

По възраст извършителите се разпределят както следва: под 14 години - 72 лица; от 14 до 17 години 
- 174 лица; от 18 до 30 години - 480 лица; от 31 до 40 години - 332 лица; над 40 години - 330 лица. Най-
активна е групата на извършителите от 18 до 30 годишна възраст. 

От общо 1388 извършители през отчетния период, 785 са безработни. 
Престъпленията против личността през 2006 г. са 7% от общия брой регистрирани престъпления, 

като през 2005г. този процент е бил 9%. Извършени са 5 убийства, от които 4 са разкрити, докато през 
2005г. са били извършени 5 убийства, от които 5 разкрити. През годината бе разкрито убийството на 
директора на Държавна дивечовъдна станция “Сеслав”-гр.Кубрат, който бе в неизвестност от 
31.05.2006г. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия бе намерен 
опожарен автомобила му и открито тялото на потърпевшия. Установени бяха извършителите и 
мотивите на престъплението-неуредени бизнес отношения с убития.   

През годината са извършени 7 блудства, като всички са разкрити, а през 2005г. са били 6. 
Изнасилванията извършени на територията на ОДП са 17, като през 2005г. са били 9. От извършените 17 
изнасилвания са разкрити 15. Разкрит е и един случай на склоняване към проституция. Нанесените телесни 
повреди през 2006г. са 85, а през 2005г. техния брой е бил 91. По статистически данни от 140 
регистрирани престъпления против личността са разкрити 132, или процента на разкриваемост е 94,29%. 

Престъпленията против собствеността са 66,21% от общия брой регистрирани престъпления 
през 2006г., като в сравнение с 2005г. този процент е бил 64,39%. Делът на кражбите е 58,37% от общо 
извършените престъпления, като през 2005г. процентът на този вид престъпления е бил 54,47%. 
Извършени са общо 1112 кражби на имущество. От тях взломни-110, домови-187, вещи и части от МПС-28, 
джебчийски-22, от магазини-91, на селскостопанска продукция-164 и други. За сравнение през 2005г. са 
били извършени общо 950 кражби на имущество. От тях взломни-88, домови-173, вещи и части от МПС-48, 
джебчийски-28, от магазини-81, на селскостопанска продукция-132 и други. През отчетният период са 
извършени 22 грабежа, от които са разкрити 16. През 2005г. са били извършени 15 грабежа, от които са 
били разкрити 11. От общо регистрираните 1264 престъпления против собствеността са разкрити 876 или 
процента на разкриваемост е 69,30%.  

За няколко часа криминалисти от РПУ-Разград разкриха и заловиха извършител на 
грабеж, станал в Разград на 24.10.2006 г. около 05.00 часа. По данни на потърпевшия – 77-
годишен мъж, неизвестно лице, с черна маска на главата, нахлуло в дома му и след като 
използвало физическа сила му отнело сумата от 2000 лева. Веднага са предприети оперативно-
издирвателни мероприятия. След няколко часа работа, в ОЗ "Следствени арести" гр.Разград, е 
задържан 38-годишният Ц.Ж. от гр. Разград, криминално проявен, осъждан. 

Общоопасните престъпления са 21,12% от общия брой регистрирани престъпления през 2006г., 
като в сравнение с 2005г. този процент е бил 19,38%.  

Извършени са 30 палежа, от които 16 разкрити или 53,33% разкриваемост, като през 2005г. 
палежите са били 19 и са били разкрити 7 или 36,84% разкриваемост. Регистрирани са 7 случая на 
незаконно притежаване на оръжие, като през 2005г. те са били 13. 

            



                                                                                                 
Противозаконните отнемания и кражби на МПС са 33, като за 2005г. те са били 20. През отчетния 

период бе получен сигнал за лице извършващо кражби на МПС. При съвместна операция с ГД 
“ППООРП” – София, ОДП – Бургас и ОДП-Шумен бе задържано лице, участвувало в организирана 
група за кражби на МПС. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия бяха 
разкрити кражби на 35 автомобила, от които 6 са извършени на територията на ОДП – Разград. 

По данни на полицейска статистика от извършените 33 ПЗО и кражби на МПС са разкрити 17, което 
представлява 51,52% разкриваемост на този вид престъпления.  

През 2006г. са разкрити 14 случая на пласиране на наркотици.  
        На 10 март, около 16 часа в Разград, при полицейска проверка на лек автомобил “Ауди”, 
служители от ОДП-Разград са намерили около 500 броя таблетки, които при направения полеви 
наркотест са реагирали положително на метаамфетамин. Шофьорът на автомобила С.Я. /35г./ и 
неговият спътник М.П. /32г./ са задържани. По случая е образувано дознание. На 07 юни, т.г. 
Окръжен съд Разград им е наложил наказание – 3 г. условно, при 5 г. изпитателен срок. 

През 2006 г., месец декември, в гр.Кубрат са задържани трима кубратчани с голямо 
количество наркотици. Иззети са общо 1356 таблетки амфетамин и 3 цигари марихуана.  

През периода по криминална линия са заведени 994 дознания и 277 бързи производства, или общо 
1273 досъдебни производства, а през 2005г. са били заведени 728 дознания и 358 бързи производства, или 
общо 1086. 
Противодействие срещу икономическата престъпност. 

 
През 2006г. са регистрирани 379 заявителски материала, от които са прекратени 56 и са останали за 

разследване 323. 
През 2005г. са били регистрирани 319 заявителски материала за извършени икономически 

престъпления, от които са били прекратени 72 и са останали за разследване 247.  
През отчетния период е приключена работата по 221 икономически престъпления, както и по 36 

престъпления, регистрирани в минал период. 
 
През 2006г. структурата на икономическата престъпност е следната: 

 
Видове престъпления регистрирани приключени 
1. измами и изнудване  131  57 
2. документни престъпления 89 58 
3. други  56 40 
4. присвоявания и обсебвания 44 25 
5. престъпления п/в пар.кред. с-ма 24 18 

 
През 2005г. най-разпространени са били: 

 
Видове престъпления регистрирани приключени 
1.документни престъпления 101 62 
2. измами и изнудване  66 42 
3. други  47 34 
4. присвоявания и обсебвания 37 27 
5. престъпления по служба 18 13 
                  

През периода по икономическа линия са заведени 184 досъдебни производства, от които 175 
дознания и 9 бързи производства, а през 2005г. са били заведени 130 досъдебни производства, от които 
127 дознания и 3 бързи производства.   

 
Някои от случаите са: 
 
- При извършена проверка от сектор “ИП” бе установено, че чрез изготвяне на декларации 

по ЗДДС с невярно съдържание, фирма от гр.Разград е ползвала неправомерно данъчен кредит 
по смисъла на ЗДДС в размер на 9039 лв. Чрез изготвяне на данъчни декларации с невярно 
съдържание е укрит корпоративен данък за 2003г. и 2004г. в размер на 118488 лв. Материалите 
от извършената проверка са изпратени в РП-Разград за образуване на досъдебно производство 
по чл.212, ал.5 от НК срещу гражданин на Република Турция. 

-  Установени са гастролиращи извършители на измами с машинни части. Извършителите и 
потърпевшите в по-голямата си част са лица живеещи извън територията, обслужвана от ОДП-
Разград. През 2006г. при проведени 6 специализирани полицейски операции са задържани на 
местопрестъплението общо 11 извършители на измами с машинни части. От проведените през 
отчетния период оперативно-издирвателни мероприятия са разкрити още 19 случая на измами с 
машинни части, като са установени 21 извършители. 

- През 2006г. при проведени специализирани полицейски операции в 9 търговски обекта са 
намерени и иззети общо 1431 стека цигари и 27 бутилки алкохол без бандерол на 
приблизителна стойност около 30 000 лева. Образувани са 5 досъдебни производства срещу 5 
лица. До момента на 2 от тях, мъж и жена от Цар Калоян, им е наложено наказание, глоба, по  
500 лв. всеки.  

  
Охрана на обществения ред 
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Дейността на “Охранителна полиция” като цяло бе насочена към ефективно противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред. Акцентувано бе върху засилване на полицейското 
присъствие с цел осъществяване на по-ефективна превенция. 

През 2006 г. на територията на ОДП-Разград бяха проведени  261 полицейски операции с различна 
тематична насоченост. По време на полицейските операции действията на служителите бяха насочени към 
пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред, проверки на увеселителните 
заведения, съхранение и носене на огнестрелно оръжие.  

В резултат от полицейските операции са разкрити 104 престъпления, проверени са 1933 
лица и 1490 обекта, задържани или предупредени са 405. Иззето е 3 броя незаконно 
притежавано оръжие и боеприпаси, открити са 4 МПС, обявени за издирване. 

Административно-наказателната дейност, осъществявана от охранителната полиция имаше за 
цел предотвратяване на престъпления и нарушения на обществения ред и осигуряване на безопасността на 
пътното движение. Общо съставените актове за установени административни нарушения през 2006 
г.  са 8082. По ЗДвП са съставени 4967 акта, като от тях за управление на МПС след употреба на алкохол 
са съставени 502 акта. Глобите по фиш са 14 543. Актовете по ЗКВВООБ са 115, актовете по УБДХ са 136, 
актовете по ЗБДС са 1341, актовете по чл.218б от НК са 245, актовете по наредбите на общините са 736 и 
др.. 

Приоритет в работата по КОС през 2006г. бе контрола върху огнестрелните оръжия и боеприпасите. 
На отчет е заведено 3751 бр. огнестрелно оръжие, собственост на 2953 лица. 

На 7 лица е иззето огнестрелното оръжие поради започнати срещу тях наказателни преследвания за 
умишлени престъпления от общ характер. На 2 лица е отказан достъпа до огнестрелно оръжие поради 
недоказана необходимост, а на 2 лица поради отпаднала необходимост е иззето оръжието. През 2006 г. са 
иззети 8 броя незаконно притежавано оръжие.  

В областта има шест магазина развиващи търговска дейност - продажба на огнестрелни оръжия и 
боеприпаси, които са обект на периодични проверки, като нарушения при продажбата не са констатирани. 
 
Осигуряване безопасност на движението по пътищата. 
 
        През 2006 година пътната обстановка не се отличаваше съществено от тази през 2005 година. На 
територията на Разградска област през 2006г. са регистрирани 660 ПТП от които 145 тежки, с 15 убити и 
191 ранени  граждани. В сравнение с 2005 г. ПТП са в повече с 49, тежките с 15, убитите с 5 и ранените с 
25. Основни причини за пътнотранспортните произшествия са несъобразената скорост, отнемане на 
предимство и употреба на алкохол. 

Основна цел в работата на полицията по осигуряване на безопасността на движението и през 2006 г. 
беше намаляване на жертвите от пътно-транспортни произшествия.  
        През 2006 г. от пътните полицаи на територията на областта са установени 19 510 нарушения, като са 
съставени 4967 акта и 14 543 фиша. В сравнение с 2005 г. броят на актовете по ЗДвП е нараснал с 560 
броя, а на фишовете с 2 232. Чувствително е завишена активността на контрола по ползването на 
предпазни колани и каски. 
 
Дейност по реализирането на стратегията на МВР “Полицията в близост до обществото” 
 

 През изтеклата 2006г. стратегическия модел “Полицията в близост до обществото” придоби 
практическо измерение. Полицейската дейност в ОДП беше насочена към  решаването на конкретните 
проблеми на гражданите и в съответствие с обществените потребности. С установяването на отношения на 
партньорство и сътрудничество с държавните и местните органи, обществените институции и гражданите, 
полицията показа готовността си за работа в условията на прозрачност, отчетност и зачитането на правата 
и достойнството на хората. Служителите от ОДП продължиха работата в местните Комисии за обществен 
ред и сигурност (КОРС) по утвърждаването на отношенията на партньорство, доверие и взаимопомощ, като 
основен инструмент на полицейската дейност при работа с гражданите. През годината продължи 
започнатата през 2004г. практика на организиране на изнесени приемни на началниците на РПУ в 
населените места. 

По съгласувани с общините графици в началото на годината във всички населени места на областта 
се проведоха срещите с обществеността, органите на местно самоуправление и местната администрация, 
като част от Стратегията за работа на полицията в близост до обществото. На тези срещи полицейските 
служители информираха гражданите на съответното населено място за работата си през миналата година, 
по осигуряването на обществения ред и борбата с престъпността. На срещите в общинските центрове 
участие взеха кметовете на общини и началниците на РПУ.  

През м.август на 2006 г. се проведе 5 дневен теоретико-практически курс за  обучение на служители 
от РПУ на тема: “Работа на полицията с етническите малцинства”. За провеждането на теоретичните 
занятия бяха осигурени външни лектори и обучението протече на много добро ниво. По време на  курса 
бяха организирани и се проведоха в гр.Кубрат, с.Каменар и с.Стражец срещи на полицейските служители с 
представители на ромските общности и местната власт. По време на тези срещи бяха дискутирани въпроси 
за взаимодействието на местната власт и полицията в решаването на проблемите на ромските общности и 
пълноценното им интегриране в обществото. 

Превантивната работата на служителите от ОДП и РПУ  в училищата беше насочена към 
практическото реализиране на “Програмата на МВР за провеждане на инициативи по превенция на 
престъпността сред децата и младежите”. Мероприятията по изпълнението на Програмата започнаха през 
м.февруари и продължиха до юни, като бяха обхванати всички училища. Полицейските служителите 
проведоха теоретически и практически занятия във училищата, като децата бяха запознати с полицейската 
професия, начините за предпазване от престъпление, правилата за безопасно движение и др. В повечето 
училища беше показана полицейска техника и оръжие, като в 12 от тях се  направиха демонстрации по 
залавяне на нарушители с помощта на полицейско куче. През цялата учебна година в училищата се 
провеждаше “Час на полицая”, като се провеждаха беседи с учениците по различни теми, касаещи 
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превенция на престъпността и опазването на живота и здравето на децата. Програмата за превенция на 
престъпността сред децата и младежите беше изпълнявана съвместно с МОН и обхвана 73 училища и 15 
детски градини. 

По инициатива на ОДП-Разград за седма поредна година се проведе областен конкурс “Живот без 
дрога”. Основната цел на инициативата е превенция на разпространението и употребата на наркотици от 
младите хора. На всички участници бяха раздадени фланелки с логото на конкурса. Издаден е CD с песните 
от миналогодишният конкурс и на участниците бяха раздадени много награди.  

През лятото в основните училища на гр. Разград с учениците от 3 и 4 клас се проведе традиционната 
“Лятна академия по безопасност”. Чрез видеофилми, беседи и дискусии на децата се даваха по подходящ 
начин съвети за тяхната безопасност, като им бяха раздадени брошури с правила и съвети за безопасност. 
Тази инициатива на ОДП беше реализирана с Дирекция “Образование”-Разград, ЦУТНТ, БЧК, РИОКОЗ и ГЗ.    
 
26.01.2007 г.  
Разград      
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