
 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ-РАЗГРАД 

 
ОТЧЕТ - АНАЛИЗ 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДВР-РАЗГРАД ПРЕЗ 2002 ГОДИНА  

ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
                                                 
През 2002г. дейността на РДВР-гр.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. 

 
Противодействие на криминалната престъпност 
 
Общият брой на извършените престъпления през 2002г. е 2206 престъпления, а през 2001г. те са били 2510, т.е. има 

намаление с 304 престъпления.  
Намалението на извършените чисто криминални престъпления се дължи предимно на намаления брой взломни 

кражби (с 140), на ПЗО на МПС (с 27), на части и вещи от МПС (с 53). Намаление бележат умишлените убийства, като за 
периода те са 5, а през 2001г. те са били 8. 

За региона коефициента на престъпност през 2002г. е 1448 престъпления на сто хиляди жители, а за 2001г. той е бил 
1497, т.е. забелязва се намаление с 49 пункта. За сравнение може да се посочи, че коефициента на престъпност за 
страната за 2002г. е 1710 престъпления на сто хиляди жители. От общо извършените 2206 престъпления са разкрити 1639 
или 74,30%, а през 2001г. разкриваемостта е била 65,30%.  

Анализът на структурата на престъпността показва отново, че най-разпространени са престъпленията против 
собствеността (кражбите), които представляват 62% от общо извършените престъпления, като през 2001г. процента на 
този вид престъпления е бил 69%. Извършени са общо 1376 кражби на имущество, като са разкрити 974. Взломните 
кражби са 188 (84 разкрити), домовите са 440 (263 разкрити), кражбите на вещи и части от МПС са 124 (88 разкрити), 
джебчийски 35 (18 разкрити) и други. Противозаконните отнемания на МПС са 55 (20 разкрити), като за 2001г. те са били 
82, т.е. бележи се намаление с 27 броя. За изминалия период съвместно с РДВР-Шумен беше задържана организирана 
група автокрадци от гр.Шумен и гр.Варна, извършваща кражби на МПС на територията на Североизточна България.  

Престъпленията против личността заемат незначителен дял от криминалната престъпност. Извършени са 5 убийства, 
от които всичките са разкрити, докато за 2001г. те са били 8. Всички убийства са извършени на битова основа. 
Изнасилванията извършени на територията на РДВР за отчетния период са 17, като за изминалата година са били също 17. 
Авторите на всички изнасилвания са разкрити.    

От извършените 29 грабежа са разкрити 23 т.е. 79%. За сравнение със същия период на 2001г. процента на 
разкриваемост на този вид престъпления е бил 45%.  

Преобладават така наречените улични грабежи - 23 (17 разкрити), които през 2001г. са били 29. Предмет на 
посегателства са най-често пари, златни накити и мобилни апарати. През периода са извършени 2 въоръжени грабежа, 
като извършителите и на двата са заловени. Също така са извършени и 2 грабежа, при които обект на посегателство са 
домашни животни. В резултат на проведените издирвателни мероприятия бе доказано, че групата, извършила грабежите е 
от гр.Преслав. Същата бе задържана в РДВР-гр.Шумен. Заловена е и групата извършила грабеж в мандрата на с.Самуил, 
където бяха нанесени щети на обща стойност около 30 000 лева. Доказано бе, че извършителите са лица от рецидивния 
контингент на гр.Търговище, извършители на множество сходни грабежи в Североизточна България, както и на кражби на 
проводници от далекопроводи.  

Общоопасните престъпления също представляват незначителен дял от общия брой извършени престъпления. 
Извършени са 7 палежа, от които 2 разкрити, като през 2001г. те са били 31, т.е. забелязва се намаление и при тях. 
Регистрирани са 19 случая на незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, като през 2001г. те са били 25.  

През отчетния период на територията на региона са обявени за издирване на различни основания 181 лица, от които 
са издирени 117.   

През 2002г. в региона от непълнолетни са извършени 189 престъпления и противообществени прояви, докато през 
2001г. от непълнолетни лица са били извършени 317 престъпления или налице е намаление броя на извършените 
престъпления. Малолетните и непълнолетни извършители през 2002г. са 146, а през 2001г. са били 225, като и по този 
показател се бележи намаление. 

През периода са разкрити 5 случая на незаконно притежаване на наркотици (марихуана), като 4 от тях са в РПУ-
Разград и 1 в РПУ-Исперих. По всички има образувани предварителни производства при ОСС-Разград.   

През периода по криминална линия са заведени 983 полицейски дознания и 133 бързи полицейски производства, а за 
2001г. са били заведени 1374 полицейски дознания и 62 бързи полицейски производства. 

Общият брой на изпратените в прокуратурата дела е 1061. 
 
Противодействие на икономическата престъпност 
 
През 2002г. в сектор “ИП” са регистрирани 290 икономически престъпления. От общо регистрираните са разкрити 

245, плюс 26 от минал период. Прекратени са 44 заявителски материали заведени по жалби на граждани, при които 
липсват данни за извършени престъпления.   

През 2001г. са били регистрирани 286 икономически престъпления. От тях са били разкрити 246, плюс 51 от минал 
период. Прекратени са били 65. 

Разкриваемостта на база регистрираните икономически престъпления през 2002г. е 84,48%. 
Високата обществена опасност на икономическите престъпления се определя главно от огромните щети, които те 

нанасят на националното стопанство. Нанесените щети през 2002г. са в размер на 17 619 976 лева, от които 59 972 лева 
са възстановени. Обезпечени са 2 828 056 лева. 

През 2002г. Икономическа полиция е установила 313 лица, извършители на икономически престъпления срещу 334 
лица през 2001г.. Сред установените извършители преобладават тези със средно и висше образование.  

 
През отчетния период на 2002г. най-разпространени са били: 
 
 
 



Видове престъпления регистрирани разкрити
1. Документи престъпления 104 78 
2. Престъпления по служба 64 49 
3. Измами и изнудване  62 45 
4. Присвоявания и обсебвания 37 28 

  
През отчетния период на 2001г. структурата на икономическата престъпност е била следната: 
 

Видове престъпления регистрирани разкрити
1. Документи престъпления 103 78 
2. Измами и изнудвания 63 46 
3. Престъпления по служба 56 39 
4. Присвоявания и обсебвания 50 38 

 
През периода по икономическа линия са заведени 64 полицейски дознания и 1 бързо полицейско производство, а за 

2001г. са били заведени 61 полицейски дознания и 3 бързи полицейски производства. 
Общият брой на изпратените в прокуратурата дела е 49. 

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

опазване на обществения ред. 
На основата на анализа на дейността от миналата година и предстоящите задачи през настоящата година от РДВР и 

РПУ бяха предприети организационни мерки за подобряване на работата на “Охранителна полиция” и пълноценното й 
участие в изпълнението на приоритетните задачи на МВР. 

При актуализираната разстановка на силите на “Охранителна полиция” бе отделено особено внимание на засилване 
на полицейското присъствие в районите около училищата и други. 

През 2002г.  бяха проведени 284 полицейски операции с различна тематична насоченост.   
Основните задачи, изпълнявани при операциите бяха насочени към пресичането на престъпления и нарушения на 

обществения ред. По време на полицейските операции са разкрити 84 криминални престъпления, проверени са 1526 лица, 
иззети са 9 бр. незаконно оръжие. Констатирани са 1285 административни нарушения, като са съставени 670 акта и са 
наложени 615 глоби с фиш. Проверени са 4610 МПС, като 52 от тях са спрени от движение. 

Общият брой на съставените актове е 4660.  
Охраната на обществения ред при провеждането на масови мероприятия също беше една от основните задачи, които 

изпълняваше “Охранителна полиция” през отчетния период.  
Общо охраняваните мероприятия бяха 242. 
Служителите от “Охранителна полиция” извършиха конвоиране на 2590 лица. 
През отчетния период са извършени проверки на лица, на които са издадени разрешителни за носене на лично и 

служебно огнестрелно оръжие. Проверени бяха 653 притежатели на ловно оръжие и 567 на късо оръжие.  
При тези проверки бяха иззети незаконно притежавани 7 бр. ловни пушки, 4 бр. пистолети, 8 бр. самоделно 

направено оръжие и 207 бр. боеприпаси. Доброволно са предадени 9 оръжия, от които 7 ловно, собственост на починали 
ловци, 1 пистолет, 1 бр. самоделно оръжие и 22 бр. боеприпаси. 

 
Дейност на група “Документи за самоличност и чужденци” 
 
За 2002г. са изготвени 15 639 лични карти, 11 023 паспорти и 9 120 свидетелства за управление на МПС. 
От началото на процеса по издаването на новите документи за самоличност до момента са изготвени: 
 
Лична карта  - 148 580 
Паспорт        - 64 193  
СУМПС          - 40 880 
Общо            - 253 653 

 
Динамика на регистрираните ПТП. 
 
През 2002г. регистрираните ПТП са 476, от които 122 тежки, с 15 убити и 155 ранени граждани. За 2001г. ПТП са 

били 483, от които 115 тежки, с 15 убити и 156 ранени. 
Най-много са ПТП на територията на РПУ-Разград: ПТП-256, тежки-58, убити-6, ранени-71. Следва РПУ-Исперих: 

ПТП-93, тежки-26, убити-5, ранени-43; РПУ-Кубрат: ПТП-80, тежки-27, убити-3, ранени-28; РПУ-Лозница: ПТП-47, тежки-
11, убит-1, ранени-14. 

Преобладават ПТП от вида сблъскване между МПС (ПТП-238, тежки-41, убити-6, ранени-59), следвани от блъскане в 
препятствие на пътя или около него (ПТП-98, тежки-26, убити-3, ранени-36) и преобръщане на МПС (ПТП-52, тежки-19, 
убити-2, ранени-23). 

Основна причина за ПТП се явяват нарушенията на водачите. По този показател са станали 453 ПТП, от които 118 са 
тежки, с 15 убити и 151 ранени; поради техническа неизправност на МПС са станали 6 ПТП, от които 2 тежки, с 2 ранени; 
по вина на пешеходци са станали 5 ПТП, без тежки последици. 

Делът на ПТП станали поради движение с несъобразена скорост е 31,3% от общия брой; поради отнемане на 
предимство-17,44%; и след употреба на алкохол-9,45%.  

През годината са констатирани общо 12 437 нарушения по ЗДвП. 
Имайки предвид общия брой на констатираните нарушения-12 437, делът на нарушенията за скорост е 51,12%, за 

неспазване на предимство е 2,05% и за употреба на алкохол-1,74%. 
През периода по линия на  КАТ са образувани 44 полицейски дознания и 64 бързи полицейски производства (53 за 

управление на МПС след употреба на алкохол, с концентрация над 1,2 промила и 11 за управление на МПС без 
свидетелство за управление). 

 
 
Дейност на РЗПАБ 
 
През отчетния период пожарната обстановка на територията на Разградски регион бе сравнително спокойна. 

Поделенията  на РСПАБ са участвали в ликвидирането на 411 произшествия, срещу 809 за същия период на 2001г., от 



които 108 пожара с нанесени материални щети (174 бр. за 2001г.). Пожарите без нанесени материални щети  са 163 бр., 
(срещу 545 за 2001г.). РСПАБ са оказали помощ в 88 случая, 38 са дежурствата на пожароопасни работи. През периода са 
регистрирани 14 лъжливи повиквания. Загинали са 2 граждани и пострадали 2. Вследствие на пожарите са унищожени 
2764 м2 покривни конструкции, 12 тона фураж, 13 дка фураж-окосен, 90 дка жито, 28 бр. домашни животни и 3696 бали 
фураж. От възникнали пожари в реколтата, са унищожени 90 дка посеви (срещу 586 дка посеви и 3 зърнокомбайна за 
2001 г.). 

Най-голям е относителният дял на пожарите в отрасъл “жилищно-комунално и битово обслужване”-72, следват 
“транспорт”-20, “селско стопанство”-6, “промишленост”-5, “търговия”-4, “образование”-2, “горско стопанство”-1, 
“здравеопазване и соц. осигуряване”-1. Основни причини за възникналите през периода пожари са късо ел. съединение, 
небрежност при боравене с открит огън и  неправилно ползване на отоплителни уреди. 

 
Положителен е факта, че и през настоящата година няма възникнали крупни производствени аварии, няма пожари в 

сгради за масово посещение и пребиваване на граждани, а така също и в обекти от национално и животоосигуряващо 
значение. По тази причина няма и частично или цялостно прекратяване на дейността в такива обекти.  

През годината бяха организирани и извършени редица контролни проверки съвместно с представители на РДНСК, 
ХЕИ, ТДД, РИТ на: компютърни зали; увеселителни заведения и дискотеки; спортни зали и обекти за масово събиране на 
хора; обекти за търговия и съхраняване на бензин и петролни продукти. В периода юли-октомври служители от РЗПАБ, 
съвместно с част от горецитираните инстанции и представители на ДЛ при РУГ-Русе извършиха проверки за пожарната 
безопасност на обекти, с предмет на дейност дървообработвене и търговия с дървен материал. През отчетния период са 
извършени 74 комплексни, 1688 контролни и  1619 тематични проверки, или общо 3381  проверки, с 239 бр. по-малко в 
сравнение с 2001 г. (3620). Това намаление се дължи най-вече на сравнително спокойното протичане на жътвената 
кампания впредвид благоприятните в пожарно отношение метеорологични условия. Връчени са 74 протокола от 
комплексни проверки, 329 противопожарни разпореждания, 17 разпоредителни писма. Приложените принудителни 
административни мерки по чл.278 от ЗМВР са 50 бр., с 14 по малко в сравнение с 2001 г. Съставени са 79 акта за 
установяване на административни нарушения, с 6 по-малко от предходната година.  

Освен разпоредителната и административно-наказателна дейност, органите за ДПК прилагаха и сигналната функция, 
като за периода са изпратени 201 сигнални писма и са връчени 107 предупредителни протокола. През отчетния период са 
изготвени 482 становища за противопожарна осигуреност на строежи по чл.143 от ЗУТ. Изготвени са становища за 
противопожарно състояние на обекти и е взето участие в работата на 270 бр. приемателни комисии. Извършени са 122 
сертификационни проверки и са издадени 122 сертификата на обекти за съответствие с нормативните изисквания за 
пожарна безопасност. Подобряването на работата с подрастващите за повишаване на противопожарната култура на 
децата и учащите и създаването у тях на умения за предпазване при запалвания и пожари бе другата основна насока в 
дейността ни през годината. През отчетния период съвместно с РИМОН-Разград бе активизирана дейността по 
учредяването и обучението на Младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”. Към момента в региона има 
изградени 13 отряда. Кулминацията в практическата подготовка се материализира с проведените Общински, Областни, 
Зонални и Републикански състезания с отрядите. Въпреки обновеният състав отборът на ОУ “Хр.Смирненски” гр.Кубрат за 
трети пореден път бе победител в Областните състезания. Той доказа своите възможности на Зоналните състезания в 
гр.Русе, като завоюва първо място. На проведеното Републиканско състезание през м.юни в Кранево, отборът завоюва 
призът за най-млад и перспективен отряд.  

 
 
14.01.2003г. 
гр.Разград 
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