
 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДВР-РАЗГРАД ПРЕЗ 2001 ГОДИНА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
  
През отчетния период РДВР-Разград осъществяваше дейността си съгласно приоритетите в плана на МВР за 

изпълнение на Актуализираната програма “България 2001”, “Допълнителните мерки на МВР за противодействие на 
престъпността и охрана на обществения ред, актуализирания план за управленска дейност в РДВР-Разград и 
приоритетите в работата на РДВР, произтичащи от анализа на работата през 2000г. 

Едновременно с изпълнението на основните си задачи - противодействие срещу престъпността и охрана на 
обществения ред, през 2001г. приоритети в дейността на полицията бяха и качественото водене на полицейското 
производство, успешното завършване на процеса по издаването на новите документи за самоличност и осигуряването 
на обществения ред при подготовката и провеждането на парламентарните и президентските избори.. 
  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
През 2001г. на територията обслужвана от РДВР - Разград по заявителски материали са регистрирани общо 

3623 криминални престъпления, от които 1122 преписки са прекратени или изпратени в други поделения и са 
останали за работа 2501. За същия период на 2000г. са регистрирани общо 3377 заявителски материала, от които са 
останали за работа 2312 преписки. Тези данни говорят за относителна устойчивост на престъпността през 2001г. с 

тенденция към слабо нарастване. 
Коефициента на престъпност за 2001г. за региона е 1497 

престъпления на сто хиляди жители. За сравнение 
коефициента на престъпност за страната за 2001г. е 1701 
престъпления на сто хиляди жители. 

От общо извършените 2501 престъпления са разкрити 
1687 или 67,45%, при среден за страната 50,6%. За сравнение 
през предходната 2000г. от извършените 2 312 криминални 
престъпления са разкрити 1 476 или 63,84% разкриваемост 
т.е. налице е увеличение на процента на разкриваемост с 
3,61%. 

През 2001г. анализа показва отново, че най-
разпространени са ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА. Най-разпространени са кражбите, като обект 
на посегателство са предимно селскостопанска продукция, 
домашни животни, аудио-визуална техника, цветни метали, 
части и вещи от МПС. Делът на кражбите е 69% от общо 
извършените престъпления за 2001г., като през 2000г. 
процентът на този вид престъпления е бил 73%. 

Извършени са общо 1724 кражби на имущество. От тях 
взломни 328, домови-485, вещи и части от МПС-177, 
джебчийски 44 и други. 

Противозаконните отнемания и кражби на МПС са 82, 
като за 2000г. те са били 74, т.е. бележи се увеличение с 8 
броя. 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА заемат 
незначителен дял от криминалната престъпност - 1 %. 

При това: убийствата са 8, като за 2000г. те са 12. 
Изнасилванията за 2001г. са 17, а за >2000г. са били

 сочи, че в болшинството от извършените изнасилвания жертвата и извършителя се познават, и 
повеч

Я представляват 1,8% от общо извършените през периода. 
но притежаване на 

оръжи
тва бяха разкрити 6. По останалите работата продължава. 

ршените 8 умишлени телесни 
повре

 престъпност, организираност и специализация на престъпните структури. 
При и

я и противообществени прояви, което 
предс

 извършени 2 взривявания, като едно е на МПС.
и взривни устройства в сгради както следва: 

 18. Опити за изнасилване за 2001г. са 1, като за 2000г. 
също са били 1. Умишлените телесни повреди за 2001г. са 8, а за 2000 г. - 5. 

Практиката
ето от тях се извършват под въздействие на употребата на алкохол. Друга причина за извършването на 

изнасилвания е сриването на множество морални принципи и ценности сред младежта. Също така този вид 
престъпност има и скрит характер, тъй като част от жертвите не подават оплаквания в полицейските управления, 
поради специфичността на деянието. 

ОБЩООПАСНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИ
Извършени са 31 палежа, а през 2000г. те са 50. Регистрирани са 25 случая на незакон
е, а през 2000г. - 12. 
От 8 извършени убийс
От извършените 17 изнасилвания за 2001г. бяха разкрити всичките 17. От извъ
ди за 2001г. са разкрити 8. 
Тревожи устойчивостта на груповата
звършване на криминални престъпления се използват съвременни технически средства и прийоми. Мобилността 

на контингента постоянно се разширява, засилва се дързостта на престъпниците. Тези прийоми се отнасят най-вече 
за кражбите и противозаконните отнемания на МПС, грабежите, домовите кражби и престъпленията срещу личността. 
От разкритите 1687 престъпления, 417 са извършени групово. От тях 91 са в съучастие между непълнолетни и 
пълнолетни, непълнолетни и малолетни - 29 и само между непълнолетни - 31. 

През 2001г. в региона от непълнолетни са извършени 317 престъплени
тавлява 18,80%. В сравнение с предходната 2000г., престъпленията извършени от непълнолетни лица са били 

264 или 18,67%. Малолетните и непълнолетни извършители през 2001г. са 225, а през 2000г. са били 216. От 
данните е видно,че е налице, както увеличаване броя на извършените престъпления, така също и броя на 
извършителите им. 

През 2001г. са  
Регистрирани са 33 анонимни телефонни обаждания за поставен
-училища в региона - 26 бр.; 



-съдилища - 2 бр., от които 1 в ОС-Разград и 1 в РС-Кубрат;

лите на 5 анонимни телефонни обаждания за поставени СВУ в сградите на различни 
учили

ед съответните оперативно-
издир

ната бяха извършени множество проверки на обекти, съхраняващи и използавщи взривни вещества, 
оръжи

от които 12 ловни пушки, 1 карабина, 
1 пист

 икономическата престъпност през 2001г. запази 
основн

 общо 379 заявителски материала. От общо регистрираните са 
разкри

тъпления през 2001г. е 86,62% срещу 72,63% през 
2000г

 
-други сгради - 5 бр.. 
Разкрити са извършите
ща и 1 извършител на ЗАТО, съобщил за поставено СВУ в сградата на жилищен блок в гр.Разград. Тъй като 

разкритите извършители са малолетни и непълнолетни, те са заведени на отчет в ДПС. 
Регистрирани са 7 случая на откриване на прахообразно вещество, при които сл
вателни мероприятия и изследвания от компетентните органи се установи, че няма данни за общоопасни 

престъпления. 
През годи
я и боеприпаси, както и обекти със силно действащи отровни вещества. 
През годината от граждани са иззети 25 незаконно притежавани оръжия, 
олет, 11 самоделки, както и 98 патрона и доброволно са предадени 33 бр. оръжие. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
Оперативната обстановка в региона по линия на борбата с
ите си характеристики отчетени през 2000г. 
През 2001 г. в сектор “ИП” са регистрирани
ти 272, плюс 51 от минал период. Прекратени са 65 заявителски материала, поради липса на данни за 

извършени престъпления. Това са предимно жалби на граждани от гражданско - правен характер. През 2000г. са 
били регистрирани 353 икономически престъпления, от които са били разкрити 215, а 57 преписки са били 
прекратени, поради липса на данни за извършени престъпления. 

Разкриваемостта на база регистрираните икономически прес
..на икономическата престъпност през отчетния период. 
През 2001 г. най-разпространени са били: 
Видове престъпления регистрирани / разкрити
1.Документни престъпления - 103 / 78  
2.Престъпления по служба - 63 / 46  
3.Измами и изнудвания - 56 / 39  
4.Присвоявания и обсебвания - 50 / 38  

19
рестъпност е била следната: 

5.Престъпления п/в пар.кред. с-ма - 39 /  
През 2000г. структурата на икономическата п  
Видове престъпления регистрирани / разкрити
1.Документни престъпления - 81 / 56  
2.Присвоявания и обсебвания - 59 / 35 
3.Престъпления по служба - 58 / 34  
4.Измами и изнудвания - 50 / 27  
Високата обществена опасност на икономическата престъпност се определя главно от огромните щети, които тя 

нанася

а 
“Закон

ЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО  
ененията на НПК, продължи да бъде 

приор
кото дознание бяха постигнати следните резултати: 

лиция” бяха заведени 1438 полицейски производства, като 1375 от тях са дознания 
(Д) и 

 с мнение за:

); 

ата за доразследване - 0 (1).

ция” бяха заведени 80 полицейски производства, като 76 от тях са дознания и 4 
бързи

одства в прокуратурата са изпратени с мнение за: 

4);

турата за доразследване - 0 (1).

РАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
вения ред и критерий за престъпността изобщо за обикновения гражданин, 

са пре

олицейски операции. По време на 
полиц

 на националното стопанство. Нанесените щети през 2001г. от регистрираните икономически престъпления 
възлизат на 25 075 250 лева. През 2000г. щетите от регистрираните икономически престъпления са 3 781 625 лева. 

През годината съвместно с други държавни институции са проведени множество проверки по спозването н
а за акцизите”, “Закона за хазарта”, “Закона за защита на потребителя”, “Закона за авторско право”, “Закона 

за изкупуването и търговията с цветни и черни метали” и др. 
  
РЕ
Водене на досъдебно дело полицейско производство, съгласно изм
итет в работата на РДВР и през 2001 г. 
През годината по воденето на полицейс
А) По криминална линия: 
През 2001г. общо в РЗ “По
63 бързи производства (БП). За сравнение през 2000г. общо в РЗ “Полиция” бяха заведени 1426 полицейски 

производства, като 1373 от тях са дознания и 53 бързи производства.  
От всичко полицейски производства в прокуратурата са изпратени  
-повдигане на обвинение - 63БП и 453Д (51БП и 432Д за 2000г.); 
-преобразуване в предварително производство (следствие) - 50 (91
-прекратяване - 96 (94); 
-спиране - 696 (675); 
-върнати от прокуратур  
Б) По икономическа линия:  
През 2001г. общо в РЗ “Поли
 производства. За сравнение през 2000г. общо са били заведени 71 полицейски производства, като 70 от тях са 

дознания и 1 бързо производство. 
От всичко полицейски произв
-повдигане на обвинение - 4 БП и 44Д (1 БП и 46 Д за 2000г.) 
-преобразуване в предварително производство (следствие) - 1 (  
-прекратяване - 9 (3); 
-спиране - 14 (7); 
-върнати от прокура  
  
ОХ
Показател за състоянието на общест
стъпленията извършени на обществени места. През 2001 година престъпленията извършени на обществени 

места са 769 и съставляват 46% от общия брой регистрирани криминални престъпления. От общо регистрираните 769 
престъпления на обществени места са разкрити 503, което представлява 65,40%. 

През изминалата 2001 г. на територията на РДВР бяха проведени 249 п
ейските операции действията на служителите бяха насочени към пресичането и разкриването на престъпления, 



проверки в пунктовете за изкупуване на цветни метали, проверки на охранителните фирми и увеселителните 
заведения, съхранението и носенето на огнестрелното оръжие и др. 

През изминалата година полицейските служители имаха много задължения по охраната на масови мероприятия. 
За разлика от други години през 2001г. се проведоха избори за парламент и президент на страната, което доведе до 
допълнително натоварване на служителите. В резултат на правилната оценка на обстановката, мащабността на 
организираните прояви и доброто взаимодействие с техните организатори, създадената предварителна организация и 
мобилизацията на силите в периода на подготовката и провеждането на изборите в региона не бяха допуснати 
нарушения на обществения ред. 

През изминалата 2001г. дейността и организацията на работата на РДВР-Разград в значителна степен се 
определяше от изпълнението на “Допълнителните мерки на МВР за противодействие на престъпността и охраната на 
обществения ред”. 

На заседание на “Областния съвет за противодействие на престъпността” от Директора на РДВР бяха 
предложени конкретни мерки за засилване на полицейското присъствие в районите около училищата, както и 
самоохраната на същите. Проведе се и среща с Началника на регионалния инспекторат по образованието, като се 
набелязаха конкретни мерки за подобряване на пропускателния режим във всички училища и бяха разпоредени за 
изпълнение на директорите на училищата. Началниците на РПУ проведоха срещи с кметовете на общини с цел 
предприемане на практически действия по охраната на училищата, в резултат на което в общините Разград, Исперих 
и Кубрат в по-голяма част от учебните заведения е назначена охрана. За определен период беше създадена 
организация за засилено полицейско присъствие около училищата, в сутрешните и вечерните часове, както и по 
време между смените. В седмичните графици на Мл.РИ се планираха ежедневно часове за работа около училищата на 
селата. 

По изготвен график Инспекторите по ДПС и РИ проведоха по няколко беседи в часът на класа, обособени в 
цикъл “Час на полицая”, като се обхванаха почти всички училища. Извършени са и няколко съвместни проверки със 
служители на общинската администрация, с оглед спазването Наредбите на Общините относно недопускане 
малолетни и непълнолетни лица в питейните заведения след определеното време, както и несервирането на алкохол 
и предлагането на цигари на тази категория лица. 

В началото на годината във всички РПУ бяха изготвени графици за провеждане на срещите на РИ с 
обществеността и органите на местно управление. До края на м. март се проведоха 73 срещи в населени места, на 
които се направи отчет на работата на РИ и МлРИ пред населението и се набелязаха мерки за подобряване на 
работата с обществеността и органите на местната власт. 

  
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
През изтеклата 2001г. основната задача, която стоеше приоритетно в дейността на МВР бе подмяната на 

документите за самоличност на населението. 
По организацията на процеса на областно ниво с кметовете на общини и ръководството на РДВР бяха детайлно 

разработени мероприятия по фотографиране на населението, снабдяването му с удостоверения за постоянен адрес и 
ролята на кметствата, секретарите и службите “ГРАО” в този процес. Извършена бе значителна рекламна и 
агитационна работа чрез средствата за масово осведомяване. Проведе се среща с регионалното ръководство на 
просветата и образованието, на която присъстваха директорите на средните училища, които впоследствие 
подпомогнаха снабдяването с лична карта на учениците. Създадена бе организация полицейските органи да посетят 
отдалечени населени места, както болни и възрастни хора. С помощта на инспекторите от “ДПС” се изготвиха лични 
карти на деца-сираци, настанени в специализирани заведения. 

В края на законния срок в РДВР-Разград са изготвени 132 644 лични карти, което в процентно отношение прави 
85,80%. По броя на изготвените лични карти РДВР-Разград се нарежда на шесто място в страната. 

Паралелно с административното обслужване служителите на РДВР-Разград упражняваха и административен 
контрол.  

През годината служителите от РПУ и инспекторите по КОС извършиха масирани и целенасочени проверки на 
лицата, на които са издадени разрешителни за носене на лично и служебно огнестрелно оръжие, за спазването на 
законовите и подзаконовите изисквания за притежаване, съхранение и носене на огнестрелно оръжие. При 
проверките са констатирани 14 нарушения, като на нарушителите са съставени актове и на 7 лица са отнети 
разрешенията за носене на оръжие. В РДВР-Разград се водят на отчет 2 558 броя ловни пушки, собственост на 2 233 
ловци. Късото оръжие, собственост на юридически и физически лица за охрана и самоохрана в края на годината е 
737. 

През отчетния период в региона бяха установени общо нарушения на ЗДП, а през 2000г. установените 
нарушения са били 8 536 т.е. има тенденция към увеличаване броя на установените нарушения. 

Най-голям е делът на нарушенията от вида “превишена скорост”-5992, следва “неправилно спиране и 
паркиране”-1697; “без предпазни колани и защитни каски”-483; “управление на МПС с нередовни документи”-1199; 
“техническа неизправност”-624 и други. 

За “управление след употреба на алкохол” са установени 142 нарушения, като 32 от тях са с концентрация над 
1,2 промила. 

За годината са съставени общо 1428 акта, а глобите по фиш са 10 322. 
ДЕЙНОСТ НА РЗ ПАБ 
През отчетния период пожарната обстановка на територията на Разградски регион бе сравнително усложнена. 

Поделенията на РСПАБ са участвали в ликвидирането на общо 803 произшествия, срещу 923 за същия период през 
2000г., от които 173 пожара с нанесени материални щети (187 бр. за 2000 г.). Пожарите без нанесени материални 
щети са 543 бр., (срещу 603 за 2000 г.). Загинали са 2 граждани и пострадали 2. 

Вследствие на пожарите са унищожени 3892 м2покривни конструкции, 24,2 тона фураж, 78 дка фураж-окосен, 
17 тона зърно, 19 птици, 6 бр. домашни животни и 4576 бали фураж. В резултат на горските пожари (12бр.) са 
унищожени 78 дка иглолистна и 15 дка широколистна гори. От възикналите 12 пожара в реколтата, са унищожени 
586 дка посеви и 3 зърнокомбайна (срещу 350 дка посеви и 2 зърнокомбайна за 2000 г.). Най-голям е относителният 
дял на пожарите в отрасъл жилищно- комунално и битово обслужване-101 бр., следват селско стопанство - 26 бр., 
транспорт - 20 бр., горско стопанство - 12 и промишленост - 5 бр. В отраслите строителство, образование и култура 
пожарите са по 1 бр.. Основни причини за възникналите през периода произшествия са късо ел. съединение и неб-
режност при боравене с открит огън. 



Положителен е факта, че и през настоящата година няма възникнали крупни производствени аварии, няма 
пожари в сгради с масово посещение и пребиваване на граждани, а така също и в обекти с национално и 
животоосигуряващо значение. По тази причина няма и частично или цялостно прекратяване на дейността в такива 
обекти. 

През отчетния период на територията на региона са извършени 94 комплексни, 1625 контролни и 1901 
тематични проверки, или общо 3620 проверки. Общият брой на връчените документи е 1125, от които 94 протокола 
от комплексни проверки, 366 противопожарни разпореждания, 58 разпоредителни писма, 142 предупредителните 
протоколи, 317 сигнални писма. Съставени са 85 акта за установяване на административни нарушения.  

  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И С ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ И 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Ръководството на РДВР-Разград участва в редица областни и общински комисии и съвместни проекти с други 

държавни и местни институции. Такива са: “Областен съвет за противодействие на престъпността”, “Областен съвет 
по етническите и демографски въпроси”, “Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни”, проект “Заедно решаваме”, изготвен съвместно с Центъра за неправителствени организации-
гр.Разград и др. Основните проблеми, които се решават на редовните заседания на тези органи, са свързани с 
превенция на престъпността, с цел недопускане извършването на престъпления и нарушения на обществения ред. 
Изградено е добро взаимодействие с териториалните служби на съседните региони. Опитът показва, че членовете на 
престъпни групи, извършващи редица престъпления, обикновено са от няколко съседни региона. Само с добро 
взаимодействие между териториалните служби може да се противостои на тези групи и да се докаже цялостната 
престъпна дейност на извършителите. 

Чувствително се е подобрило и взаимодействието на РДВР със съда, прокуратурата и следствието. По всички 
възникнали въпроси и проблеми се провеждат работни съвещания за решаването им. 

В приемните на районните инспектори се провеждат ежедневни срещи, на които гражданите могат да споделят 
проблемите си и да получат консултация по интересуващи ги проблеми. Организират се срещи по населени места 
между ръководството и органите на местно самоуправление. В районите на обслужване са проведени отчети за 
дейността на полицейските служители пред обществеността, което оказва положително влияние, както върху 
качеството на работа на самите служители, така и в посока на усилване на обществения контрол. При възникнали 
проблеми в отделни населени места се разкриват временни приемни за граждани. 

През годината служители на РДВР участваха в изнасяне на лекции по училищата по теми, касаещи превенцията 
на престъпността, работа с децата от клуб “Зорко око” при ЦРД – Разград, провеждане на общински и регионални 
състезания с клубовете “Млад огнеборец” по пожароприложен спорт, организиране и провеждане на общински 
конкурс за най-оригинално послание на тема “Живот без дрога”, участия в кръгли маси и дискусии, срещи с различни 
младежки организации по проблеми, свързани с противодействието на младежката престъпност и др. 

Ръководството на РДВР участва редовно в организираните пресконференции, срещи, форуми и други 
инициативи. Все по-пълно се задоволява нарастналия интерес към работата на полицията. Дейността на органите на 
реда става все по-прозрачна и обществено контролируема. 

  
  

24.01.2002 . г
гр.Разград 

  
 


