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ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДВР-РАЗГРАД ПРЕЗ 2003 ГОДИНА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
През 2003г. дейността на РДВР-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 отчетният период РДВР-Разград осъществяваше дейността си съгласно приоритетите на МВР за 2003г. и 
Националната стратегия за борба срещу престъпността. 
 

Противодействие срещу масовата престъпност. 
През 2003г. на територията, обслужвана от РДВР-Разград са регистрирани общо 2867 заявителски материала, от 

които 808 преписки са прекратени или изпратени на други поделения, като останалите за работа криминални 
престъпления са 2059. През 2002г. са регистрирани общо 3238 заявителски материала, от които са останали за работа 
2210 криминални престъпления. Сравнителният анализ на посочените данни показва, че има намаление на общия брой 
регистрирани заявителски материали с 371, както и на останалите за работа криминални престъпления с 151.  

За региона коефициента на престъпност през 2003г. е 1349 престъпления на сто хиляди жители, а за 2002г. той е 
бил 1448, т.е. забелязва се намаление с 99 пункта. За сравнение може да се посочи, че коефициента на престъпност за 
страната през 2003г. е 1664 престъпления на сто хиляди жители. От общо извършените 2059 престъпления са разкрити 
1605 или 75,52%, а през 2002г. разкриваемостта е била 72,62%.  

Продължава тенденцията на снижаване нивото на структуроопределящите престъпления - тези против 
собствеността (кражбите). Делът на кражбите е 58% от общо извършените престъпления за 2003г., като през 2002г. 
процента на този вид престъпления е бил 62%.  

Извършени са общо 1195 кражби на имущество. От тях взломни-154, домови-464, на вещи и части от МПС - 69, 
джебчийски - 30 и други. В РДВР-Разград намалението на броя на регистрираните престъпления се дължи на намаления 
брой домови кражби и най-вече на кражбите на вещи и части от МПС. 

Противозаконните отнемания и кражби на МПС са 37, като за 2002г. те са били 55, т.е. бележи се намаление с 18 
броя. От общия брой кражби на МПС, 6 са на мотопеди. Около 30% от извършените престъпления са кражби на 
автомобили, руско производство, като същите са намирани изоставени с извършени кражби на части от тях (гуми, 
акумулатори и др.). Нямаме доказани кражби на МПС, с цел откуп. От извършените през годината 37 ПЗО на МПС са 
разкрити 16, което представлява 43,24% разкриваемост, като се има впредвид, че за страната този процент е 10-12%.  

Престъпленията против личността заемат незначителен дял от криминалната престъпност - 1%. Извършени са 4 
убийства, от които 3 разкрити, докато за 2002г. те са били 5. Все още се води неразкрито убийството в с.Сеслав, 
общ.Кубрат. Най-характерно през годината бе разкритото двойно убийство на двама чужди граждани в района на с.Голям 
извор, общ.Самуил. Изнасилванията извършени на територията на РДВР за отчетния период са 15, като за изминалата 
година са били 17. Авторите на всички изнасилвания са разкрити. Практиката сочи, че в болшинството от извършените 
изнасилвания жертвата и извършителя се познават, и повечето от тях се извършват под въздействието на алкохол. Също 
така през годината са извършени 7 блудства, като през 2002г. те са били 10. Авторите на всички блудства са разкрити. 
Видно от статистиката, е че и при този вид престъпления има намаление. 

Общоопасните престъпления също представляват незначителен дял от общия брой извършени престъпления. 
Извършени са 29 палежа, от които 8 разкрити, като през 2002г. те са били 22 и са били разкрити 9. Регистрирани са 15 
случая на незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, като през 2002г. те са били 19. 

През годината са разкрити 3 случая на пласиране на наркотици, като два случая са в РПУ-Разград и 1 в РПУ-
Кубрат. По тях има образувани предварителни производства в ОСС-Разград.  

През периода по различни поводи за издирване са обявени 164 лица,  като от тях са установени и задържани 154 
(т.е. 94% намираемост). 

През отчетния период са установени общо 1583 извършители на престъпления, а през 2002г. те са били 1572.  
Установените извършители по възраст, са както следва: под 14 години - 72 лица, като тази категория лица 

извършват предимно кражби на имущество; от 14 до 17 години - 171 лица, извършители предимно на кражби; от 18 до 30 
години - 620 лица; от 31 до 40 години - 343 лица; над 40 години - 384 лица. Видно от горното, че най-активна е групата 
на извършителите от 18 до 30 години. През 2002г. непълнолетните извършители са били 143, а малолетните 75.  

 От общо 1583 установени извършители през годината, 967 са безработни. 
През 2003г. в региона от непълнолетни са извършени 261 престъпления и противообществени прояви, което 

представлява 17,8%, а извършените престъпления през 2002г. са били 247. Във ВУИ са настанени 13, СПИ/социално-
педагогически интернат/ - 13 и ДДЮ - 2.  

Активизирана е раннопрофилактичната, издирвателната и сигналната дейност по отношение на малолетните и 
непълнолетните, намиращи се в състояние на социален риск и склонни към извършване на противоправни деяния. Тази 
дейност се осъществява в тясно сътрудничество с МКБППМН, Общините в областта, а също така с неправителствени 
организации и медиите. 

Успешно бе приключен първия етап на Националната програма “Работа на полицията в училищата”, като е 
започната подготовка за провеждането на втория етап от програмата. 

С оглед дългосрочното решаване на въпроса за превантивно-профилактичната работа на полицията продължава 
осъществяването на “Час на полиция” в училищата от областта, като бяха изнесени лекции, беседи и проведени 
практически занятия от полицейски служители пред учениците, с цел запознаването им с основните функции и дейност на 
полицейските органи, основни правни понятия, модели за безопасно поведение и др.. 

Предприети са мерки и са оборудвани помещенията в прилежащите РПУ на РДВР-Разград, предназначени за 
доведени малолетни и непълнолетни лица. 

Подобрена е работата на РПУ по обезпечаване охраната на детските и учебни заведения, като е засилено 
полицейското присъствие в пиковите часове на деня, както и в тъмната част от денонощието. 

През периода по криминална линия са заведени 913 полицейски дознания и 258 бързи полицейски производства, 
а за същия период на 2002г. са заведени 983 полицейски дознания и 133 бързи полицейски производства. Общият брой 
на изпратените в прокуратурата дела е 1111. 

Полицейски производства ñà водени за около 56% îò ðåãèñòðèðàíèòå ïðåñòúïëåíèÿ. Забелязва се двойно увеличение 
на бързите полицейски производства (258 за 2003г. срещу 133 за 2002г.), което бе изведено като приоритет през 



изминалата година. От общо 258 бързи полицейски производства 161 са за управление на МПС след употреба на алкохол, 
с концентрация над 1,2 промила. 

 
Противодействие срещу икономическата престъпност. 
През 2003г. са регистрирани 280 икономически престъпления. От общо регистрираните са разкрити 264 

икономически престъпления плюс 31 от минал период.  
През 2002г. са били регистрирани 290 икономически престъпления. От тях са били разкрити 245 престъпления 

плюс 26 от минал период. 
Разкриваемостта на база регистрираните икономически престъпления през 2003г. е 94,28% срещу 84,48% през 

2002г.. 
През 2003г. най-разпространени са били: 

 
Видове престъпления регистрирани разкрити 
1.документни престъпления 90 71 
2.измами и изнудване 81 56 
3.присвоявания и обсебвания 37 22 
4.престъпления по служба 34 26 
5.престъпления п/в пар.кред. с-ма 32 22 
                  

През 2002г. структурата на икономическата престъпност е била следната: 
 
Видове престъпления регистрирани разкрити 
1.документни престъпления 104 76 
2. престъпления по служба  64 49 
3. измами и изнудване  62 44 
4. присвоявания и обсебвания 37 28 
5.престъпления п/в пар.кред. с-ма 26 16 

 
Високата обществена опасност на икономическите престъпления се определя главно от огромните щети, които те 

нанасят на националното стопанство. Нанесените щети през 2003г. са в размер на 6 974 369 лева, от които 383 945 лева 
са възстановени. Обезпечени са 1 800 304 лева. За сравнение нанесените щети през 2002г. са били в размер на 17 619 
976 лева, от които 59 972 лева са възстановени. Обезпечени са били 2 828 056 лева. 
 През отчетния период Икономическа полиция е установила 253 лица, извършители на икономически 
престъпления срещу 313 през 2002г. От установените извършители 65 са жени. 1/3 от извършителите са с висше 
образование. При жените най-активни са извършителките във възрастта между 30 и 40 години,  а при мъжете във 
възрастта от 30 до 50 години. 

През 2003г. по икономическа линия са заведени 55 полицейски дознания плюс 1 бързо полицейско производство, 
докато през 2002г. са били заведени 64 полицейски дознания и 1 бързо полицейско производство. Общият брой на 
изпратените в прокуратурата дела е 53. 

Охрана на обществения ред 
На обществени места през миналата година са извършени 396 престъпления или 20% от общия брой регистрирани 

криминални престъпления. От тях са разкрити 291, което съставлява 73,50% разкриваемост. През 2002г. на обществени 
места са извършени 749 престъпления или 34% от общия брой, като разкриваемостта е била 78%.  

През изминалата 2003 г. на територията на РДВР бяха проведени  278 полицейски операции с различна тематична 
насоченост. По време на полицейските операции действията на служителите бяха насочени към пресичането и 
разкриването на престъпления и нарушения на обществения ред, проверки на увеселителните заведения, съхранението и 
носенето на огнестрелното оръжие. По  време на полицейските операции са разкрити 85 криминални престъпления, 
проверени са 1312 лица, 274 лица са задържани или предупредени, открити са 6 МПС обявени за издирване и е иззето 18 
бр. незаконно притежавано огнестрелно оръжие и 190 боеприпаси. Проверени са 7120 МПС, като 64  са спрени от 
движение, констатирани са 2200 административни нарушения, за които са съставени 928 акта и са наложени 1282 глоби  
по фиш. 

През годината служителите от охранителна полиция участваха в охраната на 98 спортни, 287 културни и 6 масови 
мероприятия. През годината се  проведоха избори за местни органи на управление, което доведе до допълнително 
натоварване на състава. В резултат на добрата организация в периода на подготовката и провеждането на изборите в 
региона не бяха допуснати нарушения на обществения ред.  

Административно-наказателната дейност, осъществявана от охранителната полиция имаше за цел, пресичането и 
предотвратяването на престъпления и нарушения на  обществения ред и осигуряване на безопасността на пътното 
движение. Съставените 6170 акта за административни нарушения са с 1510 повече в сравнение с предходната 2002 
година. По ЗДвП са съставени 3619 акта, като от тях за алкохол са съставени 322 акта. Глобите по фиш са 9727. Актовете 
по ЗКВВООБ са 167, актовете по УБДХ са 140,  актовете по ЗБДС са 1109, актовете по чл.218 б от НК са 424, актовете по 
Наредба №1 на ОС са 522 и др..  

През изтеклата година служителите от охранителна полиция извършиха конвоиране на  1810 лица. 
Водачите на служебни кучета в РПУ-Разград и Исперих са работили по 55 криминални престъпления и са участвали 

в охраната на 42 масови мероприятия. С помощта на служебните кучета са разкрити 10 престъпления и по 22  е 
направено насочване за работа.  

Приоритет в работата по КОС  през изминалата година бе контрола върху огнестрелното оръжие и боеприпасите. 
На територията на РДВР на отчет се води 890 бр. късо нарезно и 37 бр. гладкоцевно оръжие за охранителни цели. 
Разрешение за неговото носене притежават  842 лица. На отчет е заведено и 2454 бр. ловно оръжие, собственост на 1810 
ловци. 

Като част от профилактичната работа, с цел недопускане на злополуки с ловно оръжие, бяха извършени 
технически прегледи на всички ловни пушки, при което бяха бракувани 9 пушки. За неспазване на  определения срок  за 
издаване на разрешенията на 149 ловци бяха съставени актове.  

На територията на РДВР-Разград развиват търговска дейност 6 ловно-рибарски /оръжейни/ магазина- 3 в гр. 
Разград, 2 в Исперих и 1 в Кубрат. При извършваните ежемесечни проверки, не са констатирани нарушения относно 
търговията с оръжия и боеприпаси.  

Поради отпаднала необходимост, от 17 лица е иззето притежаваното от тях оръжие, а поради извършени 
престъпления е иззето оръжието от други 4 лица. След извършен технически преглед са бракувани 7 пистолета и 5 
пушки.  



В резултат на засиления контрол от страна на всички служби в РДВР през годината са иззети 24 бр. незаконно 
притежавани оръжия, от които 1 револвер, 4 пушки, 19 бр. самоделно оръжие и 327 бр. боеприпаси.  

 
Осигуряване безопасността на движението. 
През 2003г. регистрираните ПТП са 389, от които 104 тежки, с 14  убити и 137 ранени граждани. През 2002г. 

регистрираните ПТП са били 476, от които 122 тежки, с 15  убити и 155 ранени граждани. Сравнителният анализ показва, 
че общия брой на ПТП е намален с 87, като тежките ПТП са с 18 по-малко, броя на убитите е с 1 по-малко, а броя на 
ранените е с 18 по-малко. Най-много са ПТП на територията на РПУ-Разград: ПТП-197, тежки-42, убити-5, ранени-54. 
Следва РПУ-Исперих: ПТП-99, тежки-27, убити-4, ранени-42, на трето място е РПУ-Кубрат: ПТП-52, тежки-16, убити-1, 
ранени-18. С най-малко ПТП е РПУ-Лозница: ПТП-41, тежки-11, убити-3, ранени-14. Преобладават ПТП от вида 
сблъскване между МПС (ПТП-191, тежки-28, убити-2, ранени-44), следвани от блъскане в препятствие на пътя или около 
него (ПТП-93, тежки-24, убити-6, ранени-35. Особено тежки са последиците при ПТП от вида “блъскане на пешеходец”, 
като от станалите през годината 24 ПТП от този вид, тежки са 23, с 4 убити и 25 ранени. Основна причина за ПТП се 
явява нарушеното състояние на водача (ПТП-356, тежки-90, убити-13, ранени-121), по техническа неизправност (ПТП-8, 
тежки-2, без убити, ранени-3), по вина на пешеходци има 7 ПТП без тежки последствия и др.. През 2003г. са 
констатирани 13 929 нарушения. 

Дейност на група “Документи за самоличност и чужденци” 
През 2003г. са обработени общо 17712 заявления за издаване на БДС, от които 8419 за лични карти и 9293 за 

паспорти, а през 2002 г. са били обработени общо 26662 заявления за издаване на БДС, от които 15639 за лични карти и 
11023 за паспорти.  

През отчетния  период са отпечатани общо 21069 документа /срещу 35782 за 2002 г./, от които 8385 лични карти, 
9294 паспорта и 3390 СУМПС. 

Част от административното обслужване на българските граждани е издаването на удостоверителни документи. През 
годината се наблюдава повече от 50% увеличение на тази дейност – общо са издадени 536 удостоверителни документа, 
от които 150 на държавни органи и 386 на физически лица, докато за 2002 г. те са били 238, от които 50 на държавни 
органи и 188 на физически лица. Следва да се отбележи и това, че през третото тримесечие бяха проведени местните 
избори за общински съветници и кметове. Това наложи служителите от групата и тези от звената в РПУ да работят с 
удължено работно време, с оглед изработването на документи за самоличност и издаването на удостоверителни 
документи за гласуване. Преди и по време на двата тура бяха издадени общо 168 такива. 

За извършени административни нарушения на ЗБДС, констатирани в отделните РПУ и РДВР са издадени общо 1597 
НП (за 2002 г. са констатирани 1476 нарушения).  

 
 Сигнално-охранителна дейност 

В момента от сектор “СОД” се охраняват около 1200 обекта.  
През 2003г. са получени 44 действителни сигнала от сигнално охранителната техника. В 9 от случаите са 

задържани 12 лица. В 34 от случаите поради бързите действия на нарядите от ППД е предотвратено извършването на 
престъпление.  

Запазва се тенденцията от последните няколко години - около 80% от действителните сигнали да са от “Паник 
бутон” за груби нарушения на обществения ред. 
 

Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност 
През отчетния период пожарната обстановка на територията на Разградски регион бе сравнително спокойна. 

Противопожарните автомобили са излизали общо 444 пъти за гасене на пожари и други дейности, срещу 430 за 2002г., от 
които 127 пожара с нанесени материални щети (113 за 2002г.). Пожарите без нанесени материални щети са 246 срещу 
171 за 2002г.. РЗ “ПАБ” са оказали помощни операции в 49 случая, 6 са дежурствата на пожароопасни работи. 
Увеличението на пожарите без нанесени материални щети се дължи на настъпилото засушаване през летния период. 
Загинал е 1 и са пострадали 2 граждани. Няма пострадали служители. 

През годината 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.  

Един от основните приоритети в дейността на РЗПАБ през отчетния период бе осъществяването на непрекъснато 
взаимодействие с другите държавни контролни органи и ведомства по проблеми и въпроси регламентиращи пожарната и 
аварийна безопасност. В тази връзка 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. Съвместно с 
представители на Държавно лесничейство при РУГ-Русе се извършиха проверки за пожарната безопасност на обекти с 
предмет на дейност дървообработване и търговия с дървен материал. При тези проверки за неизпълнени предписани 
мероприятия бе съставен акт за административно нарушение на фирма от гр.Кубрат и спрян от експлоатация дърводелски 
цех в гр.Завет. 

През отчетния период са извършени 3 845 проверки, при които са връчени 524 разпоредителни документа, 
съставени са 65 акта за административни нарушения, приложени са 59 превантивни административни мерки по чл.278 от 
ЗМВР, връчени са 154 предупредителни протокола и са изпратени 479 сигнални писма до ръководители на фирми и 
организации, кметове на общини и населени места, във връзка с изпълнението на различни задачи. През отчетния период 
са изготвени 292 становища за противопожарна осигуреност на строежи по ЗУТ /закон за устройство на териториите/.   
 

Резултати от работата по Стратегията за работа на полицията в близост до обществото. Работа по 
изпълнение на местните договори за сигурност между органите на полицията, общинските съвети и 
неправителствени организации. 
През годината служителите от РДВР-Разград работиха по реализирането на задачите от стратегията на МВР 

“Полицията в близост до обществото”, свързани с проучване на обществените потребности, обучение на полицейски 
служители и популяризиране на модела сред обществеността, с цел установяване на партньорство и подобряване на 
механизмите за отчетност към обществеността. 

През м. януари се изготвиха планове за подобряване  достъпа до полицейските услуги и планове за подобряване на 
контактите с обществото и взаимодействието на полицията с държавни, неправителствени организация и местната власт. 

През м. януари 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 68 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. За всяка среща съответните районни инспектори бяха подготвили предварителна информация за 
извършените престъпления, състоянието на обществения ред в населеното място и за предприетите мерки от полицията 
през миналата година.  



В края на м. юли се проведе среща с областната управа, на която бяха обсъдени организационни  въпроси по 
създаването на  регионалната и местните  комисии за обществен ред и сигурност в общините на областта. В началото на м. 
август  по инициатива на областния управител  в областната управа се проведе работна среща с всички кметове на 
общини. На срещата началника на РЗ”Полиция” подробно запозна кметовете с целите и  задачите на Стратегията. Обсъдиха 
се и организационните въпроси по създаването на местните комисии във всяка една община. 

До края на м.август се учредиха областната и местните комисии за обществен ред и сигурност, като се обсъдиха и 
проектоплановете за работа на комисиите. Поставена бе задача за  изготвянето на местните договори за сигурност във 
всяка една община. 

РДВР-Разград участва в реализирането на проект, озаглавен “Модел “Успешна полиция Разград”, изготвен съвместно 
с Центъра на НПО в Разград. Основната цел на този проект е популяризиране работата на Регионалната дирекция, 
получаване на по-голяма обществена подкрепа и разбиране от жителите на областта по отношение на борбата с 
престъпността и опазване на обществения ред. 

Приоритетна дейност в РДВР-Разград е превантивната работа, като основно вниманието е насочено към работата с 
учениците.  

Една от големите инициативи на РДВР-Разград е Областния конкурс “Живот без дрога” за най-оригинално послание 
изразено чрез авторска песен по темата.  

Друга инициатива по линия на превенция на наркоманиите е работата с тетрадките “Антидрога”. Инициативата 
стартира в ОУ “Н. Икономов”-гр.Разград. 

По инициатива на РДВР-Разград вече втора година се провежда единствената в страната “Детска академия по 
безопасност”. Тя обхваща деца от детските градини и ученици от основните училища. През лятото инициативата 
продължава като “Лятна детска академия по безопасност”. 

Със започване на новата учебна година, стартира и Националната програма за работа на полицията в училищата. 
Инспекторите от ДПС преминаха през специално обучение за работа в училищата по тази програма. Те влизат в различни 
класове, от 3-ти до 12-ти клас, и с помощта на ролеви игри, видеофилми и нетрадиционни методи общуват с децата и 
разглеждат различни теми, касаещи тяхната безопасност. 

За втора поредна година на всички първокласници в Разград се раздадоха специално подготвени за целта карти на 
град Разград и учебни програми.    

В търсене на нетрадиционни методи за превенция РДВР-Разград работи съвместно и с младежките клубове и 
организации в областта. Инициативата е озаглавена “Връстници обучават връстници”, като идеята е обучените от 
полицията младежи, по-късно да предадат опита и знанията си на свои връстници или на по-малки от тях деца. 
 
 
20.01.2004г. 
гр. Разград 
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