
 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ-РАЗГРАД 

 
 

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДВР-РАЗГРАД ПРЕЗ 2004 ГОДИНА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 
През 2004г. 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 2004г. и 
Националната стратегия за борба срещу престъпността. 

 
Противодействие срещу масовата престъпност. 
През 2004г. на територията, обслужвана от РДВР-Разград са регистрирани общо 2653 заявителски материала, от които 

664 преписки са прекратени или изпратени на други поделения, като останалите за работа криминални престъпления са 
1989. През 2003г. са регистрирани общо 2869 заявителски материала, от които са останали за работа 2067 криминални 
престъпления. Сравнителният анализ на посочените данни показва, че има намаление на общия брой регистрирани 
заявителски материали с 216, както и на останалите за работа криминални престъпления с 78.  

За региона коефициента на престъпност през 2004г. е 1368 престъпления на сто хиляди жители, а за 2003г. той е бил 
1410, т.е. забелязва се намаление с 42 пункта. За сравнение може да се посочи, че коефициента на престъпност за 
страната през 2004г. е 1640 престъпления на сто хиляди жители. От общо извършените 1989 престъпления са разкрити 
1516 или 76,22%, а през 2003г. разкриваемостта е била 73,78%. По този показател РДВР-Разград е на четвърто място в 
страната. Процентът на разкриваемост на криминалните престъпления с неизвестен извършител спрямо общия брой 
криминални престъпления с неизвестен извършител (при регистриране) е 71,95%, като за 2003г. този процент е бил 
69,86%. По този показател РДВР-Разград е на трето място в страната. 

Продължава тенденцията на снижаване нивото на структуроопределящите престъпления - тези против собствеността 
(кражбите). Делът на кражбите е 56,56% от общо извършените престъпления за 2004г., като през 2003г. процента на 
този вид престъпления е бил 58%.  

Извършени са общо 1117 кражби на имущество. От тях взломни 121, домови-133, вещи и части от МПС-33, 
джебчийски 47 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 36, като за 2003г. те са били 38, т.е. бележи се намаление с 2 броя. 
Завишен е броя на намерените изоставени МПС, които са обект на кражби от съседни РДВР. 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.). През годината бе доказана една кражба на МПС, с цел откуп. От извършените през 
годината 36 отнемания на МПС са разкрити 19, което представлява 52,78% разкриваемост, като се има впредвид, че за 
страната този процент е 10-12%.  

Престъпленията против личността заемат незначителен дял от криминалната престъпност. Извършени са 7 убийства, 
от които 6 разкрити, докато за 2003г. те са били 4. Не е разкрит автора на убийство в с.Черешово станало на 
29.06.2004г., като мероприятията по издирването на извършителя продължават. Характерно за годината бе, че жертвите 
на 4 от убийствата са възрастни жени и са извършени под въздействието на алкохол. Всички убийства са извършени на 
битова основа. Изнасилванията извършени на територията на РДВР за отчетния период са 20, като за изминалата година 
са били 15. 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 употребата на 
алкохол. Също така през годината са извършени 7 блудства, като през 2003г. те са били също 7. Авторите на всички 
блудства са разкрити.  

Общоопасните престъпления също представляват незначителен дял от общия брой извършени престъпления. 
Извършени са 25 палежа, от които 9 разкрити, като през 2003г. те са били 29 и са били разкрити 8. Регистрирани са 13 
случая на незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, като през 2003г. те са били 15. 

През годината са разкрити 7 случая на пласиране на наркотици. По тях има образувани предварителни производства 
в ОСС-Разград.  

През периода по различни поводи за издирване са обявени 184 лица,  като от тях са установени и задържани 130 
(т.е. 70,65% намираемост). 

През отчетния период са установени общо 1569 извършители на престъпления, а през 2003г. те са били 1552.  
По възраст са както следва: под 14 години - 69 лица, като тази категория лица извършват предимно кражби на 

имущество; от 14 до 17 години - 179 лица, извършители предимно на кражби; от 18 до 30 години - 605 лица; от 31 до 40 
години - 383 лица; над 40 години - 342 лица. Видно от горното, че най-активна е групата на извършителите от 18 до 30 
години.  

 От общо 1569 установени извършители през годината, 954 са безработни. 
През 2004г. в региона от непълнолетни са извършени 197 престъпления и противообществени прояви, което 

представлява 12,99%, а извършените престъпления през 2003г. са били 211.  
Във ВУИ са настанени 21, СПУ - 12 и ДДЮ - 1.  
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 МБППМН, Общините в областта, а също така с неправителствени 
сдружения и медиите. 

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



През периода по криминална линия са заведени 813 полицейски дознания и 391 бързи полицейски производства, а за 
същия период на 2003г. са заведени 913 полицейски дознания и 258 бързи полицейски производства. Общият брой на 
изпратените в прокуратурата дела е 1125. 

Полицейски производства ñà водени за около 60% îò ðåãèñòðèðàíèòå ïðåñòúïëåíèÿ. Увеличен е броя на бързите 
полицейски производства (391 за 2004г. срещу 258 за 2003г.), което бе изведено като приоритет през изминалата година. 
Броят на водените бързи полицейски производства спрямо общия брой дознания е 32,47% т.е. всяко трето 
полицейско производство е бързо. По този показател РДВР-Разград е на трето място в страната. 

 
Противодействие срещу икономическата престъпност. 
По данни на полицейската статистика по икономическа линия през 2004г. са регистрирани 249 икономически 

престъпления. От общо регистрираните са разкрити 213 икономически престъпления плюс 16 от минал период.  
През 2003г. са били регистрирани 259 икономически престъпления. От тях са били разкрити 244 престъпления плюс 

26 от минал период. 
Разкриваемостта на база регистрираните икономически престъпления през 2004г. е 93,83% срещу 94,20% през 

2003г.. 
През 2004г. най-разпространени са били: 
 
Видове престъпления регистрирани разкрити 

1.документни престъпления 141 79 

2.измами и изнудване 66 45 

3.присвоявания и обсебвания 32 21 

4.престъпления по служба 31 22 

5.престъпления п/в пар.кред. с-ма 29 20 

                  
През 2003г. структурата на икономическата престъпност е била следната: 
 
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 

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

нанасят на националното стопанство. Нанесените щети през 2004г. са в размер на 5 849 197 лева, от които 28 526 лева 
са възстановени. Обезпечени са 187 062 лева. За сравнение нанесените щети през 2003г. са били в размер на 6 974 369 
лева лева, от които 383 945 лева са възстановени. Обезпечени са били 1 800 304 лева. 

 През отчетния период Икономическа полиция е установила 214 лица, извършители на икономически 
престъпления срещу 253 през 2003г. От установените извършители 67 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 2004г. по икономическа линия са заведени 67 полицейски дознания плюс 6 бързи полицейски производства, 
докато през 2003г. са били заведени 55 полицейски дознания и 1 бързо полицейско производство. Общият брой на 
изпратените в прокуратурата дела е 66. 

 
Охрана на обществения ред 
На обществени места през миналата година са извършени 398 престъпления или 20% от общия брой регистрирани 

криминални престъпления. От тях са разкрити 317, което съставлява 79,64% разкриваемост. През 2003г. на обществени 
места са извършени 396 престъпления или 20% от общия брой, като разкриваемостта е била 73,5%.  

През изминалата 2004 г. на територията на РДВР бяха проведени  323 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 67 криминални престъпления, 
проверени са 2715 лица, 616 лица са задържани или предупредени, открити са 4 МПС обявени за издирване и е иззето 4 
бр. незаконно притежавано огнестрелно оръжие. Проверени са 9450 МПС, като 275  са спрени от движение, констатирани 
са 4414 административни нарушения, за които са съставени 1742 акта и са наложени 2672 глоби  по фиш. 

Обезпечаването на обществения ред при провеждането на 202 различни масови мероприятия през годината водеше 
до допълнително натоварване на състава и отклоняването на много служители от охранителната полиция от 
предварително разчетените графици. За охраната на 94 спортни и 108 културни и политически  мероприятия бяха 
ангажирани  1580 служители от охранителната полиция. При охраната на масовите мероприятия, участвуващите 
служители се справяха успешно със задълженията си за обезпечаване на обществения ред и нормалното протичане на 
организираните културни, политически и спортни прояви. 

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. По ЗДвП са съставени 4119 акта, като от тях за алкохол са съставени 450 акта. Глобите по фиш са 13 535. 
Актовете по ЗКВВООБ са 54, актовете по УБДХ са 114,  актовете по ЗБДС са 1098, актовете по чл.218б от НК са 337, 
актовете по Наредба №1 на ОС са 638 и др.. 

Приоритет в работата по КОС  през изминалата година бе контрола върху огнестрелното оръжие и боеприпасите. На 
територията на РДВР на отчет се води 952 бр. късо нарезно и 47 бр. гладкоцевно оръжие за охранителни цели. 
Разрешение за неговото носене притежават  942 лица. На отчет е заведено и 2504 бр. ловно оръжие, собственост на 1853 
ловци. 

По време на ловните излети се извършваха проверки от Мл.РИ, относно правилното носене на ловното оръжие, 
редовността на разрешенията и недопускане употребата на алкохол. Проверени са общо 323 лица. Няма констатирани 
нарушения. 



Поради отпаднала необходимост от 4 лица е иззето притежаваното от тях оръжие, на 10 лица е иззето огнестрелното 
оръжие поради започнати срещу тях наказателни преследвания за умишлени престъпления от общ характер, и на 10 лица 
поради недоказана необходимост е отказан достъпа до огнестрелно оръжие.  

В резултат на засиления контрол от страна на всички служби в РДВР през годината са иззети 10 бр. незаконно 
притежавани оръжия. Намерени са две ловни гладкоцевни пушки с неизвестен собственик.  

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.  

Проведени са два курса за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. 42 лица са получили удостоверения за успешно 
завършен курс. 

 
Осигуряване безопасността на движението. 
През 2004г. регистрираните ПТП са 501, от които 129 тежки, с 21  убити и 165 ранени граждани. През 2003г. 

регистрираните ПТП са били 434, от които 104 тежки, с 14  убити и 137 ранени граждани. Сравнителният анализ показва, 
че общия брой на ПТП е увеличен с 67, като тежките ПТП са с 25 повече, броя на убитите е с 7 повече, а броя на 
ранените е с 28 повече. 

Най-много са ПТП на територията на РПУ-Разград: тежки ПТП-63, убити-7, ранени-79. Следва РПУ-Исперих: тежки 
ПТП-36, убити-11, ранени-47, на трето място е РПУ-Кубрат: тежки ПТП-26, убити-3, ранени-33. С най-малко ПТП е РПУ-
Лозница: тежки ПТП-4, без убити и 6 ранени. 

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 “нарушение на водача” (ПТП-468, тежки-121, убити-19, ранени-155), по 
“техническа неизправност” (ПТП-10, тежки-3, убити-2, ранени-3), по вина на пешеходци има 6 ПТП, от които 3 тежки ПТП 
с 3 ранени и др.. 

Основната част от ПТП са станали в населените места и по общинските пътища. Особено аварийни са били месеците 
юли и август, когато интензивността на движението е най-голяма. По-голяма част от ПТП са станали в дните петък, събота 
и понеделник, а с най-тежки последици са дните неделя (4 убити и 42 ранени) и вторник (7 убити и 18 ранени). С 
повишена аварийност се проявяват часовите интервали от 08.00ч. до 11.00ч. и от 16.00ч. до 19.00ч.. През 2004г. са 
констатирани 20 494 нарушения, като за 2003г. те са били 17 456. 

 
Дейност на група “Документи за самоличност и чужденци” 
В сравнение с предходната година, през отчетния период е налице увеличение с 50 % на издадените лични карти 

11910 срещу 8385 през 2003, т.е. увеличението е с 3525 ЛК. Това е така, тъй като вече в никое държавно учреждение не 
обслужват гражданите с паспорти от предишните образци, което ги накара да ги подменят с лични карти. Освен това 
немалък е броят на изгубените или откраднати лични карти, а също и това, че вече изтече четири-годишният срок на 
личните карти, издадени на непълнолетни лица, от което следва тяхната подмяна. С 1047 са в повече и издадените 
паспорти – 10341 срещу 9294 през 2003 г., с 404 са в повече издадените СУМПС /3794 срещу 3390 през 2003 г./ и с 11 
КППЧГ /155 срещу 144 през 2003 г./ Или равносметката е общо издадени през годината 26200 БДС срещу 21213 през 
2003 г., което е с 4987 БДС в повече.   

Част от административното обслужване на българските граждани е издаването на удостоверителни документи. През 
годината се наблюдава увеличение и на тази дейност - общо 644, от които 98 на държавни органи и 546 на физически 
лица, докато за 2003 г. те са били 562, от които 160 на държавни органи и 402 на физически лица. 

За извършени административни нарушения на ЗБДС, констатирани в отделните РПУ и РДВР са издадени общо 1281 
НП, с които са наложени глоби в размер на 28150 лева, а само в група БДС са наложени глоби по квитанция за сумата 
2750 лева. 

През годината са установени и задържани 8 лица, обявени за общодържавно издирване. 
 
Сигнално-охранителна дейност. 
Към края на 2004г. на територията обслужвана от РДВР-Разград от сектор “СОД” се охраняват 1204 обекта, а в същия 

период на 2003г. под охрана са били 1131 обекта. Както се вижда, абсолютния прираст е 73 обекта, което представлява 
около 6%.  

 Увеличаващият се брой обекти показва, че сигнално-охранителната дейност е нужна и важна за обществеността 
на град Разград. 

През отчетния период от охранявани обекти са получени  30 действителни сигнала за нападения, като през същия 
период на 2003г. те са били 44, а през 2002г. – 55.  

От получените 30 сигнала в 19 от случаите са задържани 23 лица, от които 3 непълнолетни. В 3 от случаите имаме 
налице недопуснато проникване, а в останалите случаи имаме извършени така наречените “бързи–витринни” кражби. 

Запазва се тенденцията от последните няколко години - около 60% от действителните сигнали да са от “Паник бутон”. 
Те са предимно за груби нарушения на обществения ред в питейни заведения и опити за кражби от магазини на 
самообслужване. 

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

РС”ПАБ” са излизали общо 343 пъти за гасене на пожари и други дейности, срещу 444 за същия период на 2003г., от 
които  100 пожара с нанесени материални щети (127 бр. за 2003 г.). Пожарите без нанесени материални щети  са  187 
бр., (срещу 246 за 2003 г.). РС“ПАБ” са оказали помощни операции в 47 случая, 3 са дежурствата на пожароопасни 
работи. През периода са регистрирани само 6 лъжливи повиквания. Интензивността на излизанията е 0,97 за денонощие, 
при 1,28 за 2003 г.. Загинали няма (срещу 1 за 2003г.), пострадали са 2 граждани (срещу 2 за 2003г.). 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. През отчетния период са извършени 5150 проверки, които са с 1566 в повече от предходната 
година. Връчени са 685 разпоредителни документа (срещу 475 за 2003 г.), съставени са 63 акта за административни 
нарушения (срещу 64 бр. за 2003 г.), приложени са 81 превантивни административни мерки по чл. 278 от ЗМВР (срещу 56 
бр. за 2003 г.), връчени са 86 предупредителни протокола и са изпратени 237 сигнални писма до ръководители на фирми, 
организации, кметове на общини и населени места, във връзка с изпълнението на различни задачи. През отчетния период 



са изготвени 74 становища за противопожарна осигуреност на строежи по ЗУТ срещу 287 за 2003г. Взето е участие в 
работата на приемателни комисии за 56 обекта, при 126 за 2003г. 

Обучението на Младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” е част от дейността на служителите в това 
направление.  През месец май бяха проведени Общински  и Областни състезания с отрядите. Децата-участници с не скрит 
ентусиазъм и борчески дух се включиха в надпреварата между отборите. Отборът на ОУ “В.Априлов”-гр.Исперих бе 
победител в Областните състезания, а също така на 5-тите Републикански състезания в КК “Албена” завоюва призовото 
първо място. 

  
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.  

Основните дейности на РДВР-Разград по реализиране на модела за работа “Полицията в близост до обществото” са: 
 В РДВР-Разград са проведени няколко работни съвещания по реализация на стратегията. Изготвени са планове на 

РДВР и РПУ.  
Във всички общински комисии за обществен ред и сигурност са изготвени работни карти за противодействие на 

престъпността. Работата по тези карти продължава и през 2005 година. Редовно се провеждат  заседанията на комисиите, 
на които се обсъждат изпълнението на местните договори и работни карти. Продължава работата на изнесените временни 
приемни на Началниците на РПУ в селата на областта.  

По съгласувани с общините графици през м. февруари и м.март в 68 населени места на областта се проведоха срещи 
с обществеността,  органите на местно самоуправление и местната администрация. На тези срещи полицейските 
служители информираха гражданите на населените места за работата си през предходната година по осигуряването на 
обществения ред и борбата с престъпността и се обсъждаха възможностите за взаимодействие. 

РДВР-Разград работи активно с НПО.  Дирекцията бе партньор в реализирането на проекта “Модел “Успешна полиция 
Разград”. Една от основните цели на проекта бе популяризиране работата на РДВР, както и на стратегията на МВР. 
Проектът се реализира на територията на Разградска област за времето от декември на 2002г. до март на 2004г. 
Дейностите и мероприятията по проекта бяха широко огласени чрез СМО. 

През месец юли на 2004 година стартира друг проект озаглавен “Модел Успешна полиция Разград – развитие на 
устойчиви партньорства” с продължителност до месец юни на 2005 г.. Проектът финансиран от Фондация “Отворено 
общество”-София, е съвместна инициатива на РДВР-Разград, Центъра на НПО и Общински съвет Разград. Този проект е 
продължение на успешно реализираните проекти: “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград”, 
“Заедно решаваме” и “Модел Успешна полиция Разград” (2000г. – 2004г.). И чрез този проект се популяризира 
стратегията на МВР “Полицията в близост до обществото”. Обсъждат се въпроси, касаещи взаимодействието между РДВР и 
местната власт в борбата с престъпността. Обновена бе Групата за подкрепа на полицията. Съвместно с ЦНПО беше 
разработена система за обществено наблюдение на полицията. На базата на предварително определени  критерии ще се 
сондират мненията на хората за работата на полицейските служители. През м.октомври беше проведено двудневно  
обучение на членовете на общинската комисия по обществен ред и сигурност в Разград. През м. септември се отпечатаха 
13 000 визитки със снимки на районните и младши районните инспектори, които се раздават на гражданите от 
съответните райони. 

В училищата през цялата учебна година в “Час на полицая”  се провеждат срещи-беседи с учениците по различни 
теми касаещи превенция на престъпността.  

Във връзка с борбата с наркоманиите на 24.03.2004г. се проведе Областния конкурс за най-оригинално послание 
“Живот без дрога”, изразено чрез авторска песен. Конкурсът се провежда за пета поредна година при голям интерес. 
Съорганизатори са: “Амилум България”АД, “Балканфарма Разград”АД, РИО на МОН гр.Разград, Дирекция “Образование” 
при Община Разград, Център за работа с деца гр.Разград, Музикална школа “Илия Бърнев”-Разград и ДТ 
“А.Страшимиров”-Разград.  Учениците взели участие бяха над 100. Самият конкурс продължи над 3 часа. Песните от 
конкурса се качват на CD и всеки участник получава по едно копие от диска.    

 В началото на всяка учебна година, за всички първокласници се подготвят и раздават карти на град Разград. На 
картите са отбелязани основните училища и приемните на Районните инспектори /РИ/. Изписани  са всички важни 
телефони, както и телефоните на РИ. Отпечатването на картите бе финансирано от “АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ”АД. През 2004г. 
подобна карта бе разработена и за град Цар Калоян. По подходящ начин инициативата бе представена на жителите на 
Общината.   

За трета поредна година проведохме “Детска академия по безопасност”. Тя обхвана учениците от 3-ти и 4-ти клас на 
основните училища в Разград. През лятото инициативата продължава като “Лятна детска академия по безопасност”. 
Превантивната дейност, която РДВР осъществяваше съвместно с Дирекция “Образование”, БЧК, ХЕИ, ОЗД, ЦУТНТ, ГЗ, 
Ученическа спортна школа и Алпийски клуб-Разград, имаше своите положителни резултати. Чрез видео филми, беседи и 
дискусии на децата се даваха по подходящ начин ценни съвети, касаещи тяхната безопасност. Подготвени бяха 
специални брошури с подходящи правила, съвети и важни телефони, които бяха раздадени на всяко дете, включило се в 
академията.  

За четвърта поредна година съвместно с ДТ “А.Страшимиров”-гр.Разград, бе подготвена специална театрална 
постановка по програмата “ТЕАТЪР – УЧИЛИЩЕ – СЦЕНА” озаглавена “Детско полицейско училище”. Тя е предназначена 
за учениците от 1 до 5 клас. Тази година също подготвяме подобна постановка.  

В търсене на нетрадиционни методи за превенция работим съвместно и с младежките клубове и организации в град 
Разград. Инициативата на която залагаме е озаглавена “Връстници обучават връстници”. Идеята е обучени от нас 
младежи, по-късно да предадат опита и знанията си на свои връстници или на по-малки от тях деца. В търсене на 
успешни практики продължаваме да работим върху идеята за партньорство между Родители – Училище – Полиция. С цел 
популяризиране работата на отделните служби в РДВР в “Ден на отворените врати” се провеждат демонстрации пред 
ученици и граждани.  

 
01.2005г. 
гр. Разград 
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