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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. 

 
Противодействие срещу масовата престъпност. 
 
През 2005г. на територията, обслужвана от РДВР-Разград са регистрирани общо 2380 заявителски 

материала, от които 633 преписки са прекратени или изпратени на други поделения, като останалите за работа 
престъпления са 1747. През 2004г. са били регистрирани общо 2648 заявителски материала, от които са 
останали за работа 1979 престъпления. Сравнителният анализ на посочените данни показва, че има намаление 
на общия брой постъпили заявителски материали с 268, както и на останалите за работа престъпления с 232.  
За региона коефициентът на престъпност през 2005г. е 1206 престъпления на сто хиляди жители, а за 2004г. 

той е бил 1368, т.е. забелязва се намаление със 162 пункта. За сравнение може да се посочи, че коефициентът 
на престъпност за страната през 2005г. е 1532 престъпления на сто хиляди жители. От общо регистрираните 
1747 престъпления са разкрити 1357 или 77,68%, а през 2004г. разкриваемостта е била 73,88%. По този 
показател РДВР-Разград е на трето място в страната. Делът на регистрираните престъпления с неизвестен 
извършител спрямо общия брой заявени престъпления е 79,85%, като за 2004г. е бил 83,67%. Процентът на 
разкриваемост за този вид престъпления е 72,11%, като за 2004г. този процент е бил 69,2%. По този 
показател РДВР-Разград е на второ място в страната. 
Престъпленията против личността заемат незначителен дял (9%) от общия брой регистрирани 

престъпления през 2005г.. Извършени са 5 убийства, от които 5 разкрити, докато през 2004г. са били 
извършени 7 убийства, от които 6 разкрити. Всички убийства са извършени на битова основа. Изнасилванията 
извършени на територията на РДВР за отчетния период са 9, като през 2004г. са били 20. Извършителите на 
всички изнасилвания са разкрити. Блудствата през 2005г. са 6, а през 2004г. са били 7. За периода всички 
блудства са разкрити. 

 
Престъпленията против собствеността са 64,45% от общия брой регистрирани престъпления през 2005г., 

като в сравнение с 2004г. този процент е бил 64,52%. 
Делът на кражбите е 54,5% от общо извършените престъпления през 2005г., като през същия период на 

2004г. процентът на този вид престъпления е бил 56,5%.  
Извършени са общо 952 кражби на имущество. От тях взломни 88, домови-174, вещи и части от МПС-48, 

джебчийски-28 и други.  
През 2005 г. в региона са извършени 15 грабежа, от които няма въоръжен. Разкрити са 13 от извършените 

грабежи. Като предмет на престъпно посегателство преобладават мобилни телефонни апарати.  
Общоопасните престъпления са 19% от общия брой регистрирани престъпления през 2005г., като за 

2004г. този процент е бил 18,84%.  
Извършени са 19 палежа, от които 7 са разкрити или 36,84% разкриваемост. През 2004г. палежите са били 

25, от които са били разкрити 8 или 32% разкриваемост. Регистрирани са 13 случая на незаконно притежаване 
на оръжие, както и през 2004г. 
Противозаконните отнемания и кражби на МПС са 19, като през 2004г. те са били 36, т.е. има значително 

намаление. От извършените 19 противозаконни отнемания и кражби са разкрити 6, което представлява 31,58% 
разкриваемост.  
През 2005г. са разкрити 8 случая на пласиране на наркотици, извършени предимно на територията на РПУ-

Разград. По всички случаи има образувани предварителни производства.  
През отчетния период са установени общо 1354 извършители на престъпления, а през 2004г. те са били 

1569.  
По възраст са както следва: под 14 години - 82 лица, като тази категория лица извършват предимно кражби 

на имущество; от 14 до 17 години - 168 лица, извършители предимно на кражби; от 18 до 30 години - 486 лица; 
от 31 до 40 години - 311 лица; над 40 години - 315 лица.   

 От общо 1354 установени извършители през годината, 765 са безработни. 
През 2005г. в региона от непълнолетни са извършени 166 престъпления и противообществени прояви, което 

представлява 12,25%, а извършените престъпления през 2004г. са били 197 или 12,99%.  
През периода по криминална линия са заведени 728 дознания и 358 бързи полицейски производства, а за 

2004г. са били заведени 813 дознания и 391 бързи полицейски производства. Общият брой на изпратените в 
прокуратурата полицейски производства е 1017. По останалите 69 работата продължава. 

 
 
Противодействие срещу икономическата престъпност. 
 
През 2005г. са регистрирани 261 икономически престъпления. От общо регистрираните е приключена 

работата по 213, като материалите са изпратени на съответните прокуратури. По 48 работата продължава. 
През 2004г. са били регистрирани 249 икономически престъпления. 
През 2005г. най-разпространени са били: 
 

 



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

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

които те нанасят на националното стопанство. Нанесените щети през 2005г. са в размер на 5 873 776 лева. За 
сравнение нанесените щети през 2004г. са били в размер на 5 094 651 лева. 
През отчетния период “Икономическа полиция” е установила като извършители на икономически 

престъпления 209 лица срещу 214 през същия период на 2004г.. От установените извършители 42 са жени. 
Около 1/3 от извършителите са с висше образование.   
През периода по икономическа линия са заведени 132 полицейски производства, от които 129 дознания и 3 

бързи полицейски производства, а през 2004г. са били заведени 73 полицейски производства, от които 67 
дознания и 6 бързи полицейски производства. Общият брой на изпратените в прокуратурата полицейски 
производства е 110. 
Охрана на обществения ред 
 
Дейността на “Охранителна полиция” като цяло бе насочена към ефективно противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред. 
През 2005 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 68 
криминални престъпления, проверени са 2272 лица представляващи оперативен интерес, 490 лица са 
задържани или предупредени и е иззето 7 бр. незаконно притежавано огнестрелно оръжие. Проверени са 12980 
МПС, като 106  са спрени от движение, констатирани са 3865 административни нарушения, за които са 
съставени 1515 акта и са наложени 2350 глоби  по фиш. 
През 2005г. бяха проведени 302 различни масови мероприятия. При охраната на масовите мероприятия, 

участвуващите служители се справиха успешно със задълженията си за охрана на обществения ред и 
нормалното протичане на организираните културни, политически и спортни прояви. В периода на подготовката 
и провеждането на изборите в региона не бяха допуснати прояви на груби 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. Общо съставените актове за установени административни 
нарушения през 2005 г.  са 7564. По ЗДвП са съставени 4407 акта, като от тях за алкохол са съставени 470 
акта. Глобите по фиш са 12 282. Актовете по ЗКВВООБ са 63, актовете по УБДХ са 134,  актовете по ЗБДС са 
1268, актовете по чл.218б от НК са 250, актовете по наредбите на общините са 596 и др.. 
На основание чл. 70 от ЗМВР в РПУ са били  задържани 76 лица, от които 28 за извършени престъпления и 

48 в други случаи определени от закона. Полицейските служители са установили и 57 лица, обявени за 
издирване.  
Приоритет в работата по КОС през 2005г. бе контрола върху огнестрелните оръжия и боеприпасите. На отчет 

е заведено 3698 бр. огнестрелно оръжие, собственост на 3110 лица. 
Поради отпаднала необходимост от 4 лица е иззето притежаваното от тях огнестрелно оръжие, на 17 лица е 

иззето огнестрелното оръжие поради започнати срещу тях наказателни преследвания за умишлени 
престъпления от общ характер. На 6 лица е отказан достъпа до огнестрелно оръжие поради недоказана 
необходимост.  
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.  

 
Осигуряване безопасност на движението. 
 
Броят на възникналите ПТП през 2005 г. е 611, което в сравнение с 2004 г. е със 110 повече. Увеличението 

на ПТП-я е основно за сметка на увеличаване броя на леките ПТП-та. При тежките ПТП-та се наблюдава 
увеличение само с 1 (2005 г. – 130, а 2004 г. – 129). Положителен факт е по-малкия брой убити през 2005 г. 
(10 човека) в сравнение с 2004 г. (21 човека) 

 
 

година ПТП  Тежки ПТП убити ранени 
2004 501 129 21 165 
2005 611 130 10 166 

 
 
 
 
По основната пътна мрежа извън населените места са станали 220 ПТП, от които 57 тежки със 7 убити и 75 

ранени. Основна част от ПТП-я са станали в населените места и по общинските пътища - 409 ПТП,  от които 73 
тежки с 3 убити и 81 ранени.  Особено аварийни са били месеците  май, август и октомври, когато 
интензивността на движението е най-голяма. По-голямата част от ПТП-та са станали в дните петък, събота и  
сряда, а с най-тежки последици са дните понеделник  /4 убити и 20 ранени/ и неделя / 2 убити и 28 ранени/. С 
повишена аварийност се проявяват часовите интервали от 08 до 11 часа и от 16 до 19 часа. 

 
Дейност на група “БДС” 
 

 



През отчетния период са издадени 12 028 лични карти, 22 253 паспорти и 4592 СУМПС.  В сравнение със 
същия период на предходната година съществува увеличение на броя на издадените паспорти (с 11 912), което 
се дължи на факта, че през 2005г. изтeчe петгодишния срок на валидност на масово издадените през 2000г. 
паспорти. 

 
Сигнално охранителна дейност 
От сектор “СОД” се охраняват над 1200 обекта, като 60% от тях са търговски обекти, а около 15% са частни 

жилища. Броят на охраняваните обекти е нарастнал с 4%, което се дължи на засиления обществен интерес към 
този вид услуга предлагана от полицията.  
През отчетния период от охранявани обекти са получени 42 действителни сигнала за нападения, като в 28 от 

случаите са задържани 42 лица. Болшинството от случаите са от повиквания от “паник бутон” и са за грубо 
нарушение на обществения ред. 
Освен надеждната техника, на която разчита сектора и с която разполага, е от съществено значение да се 

отбележи, че при отреагиране на сигнал по СОТ в обезопасяването на обекта и залавянето на съответния 
извършител се включват и други полицейски сили, което е гарант за надеждна охрана. 

 
Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. 
 
През 2005г. пожарната обстановка на територията на Разградски регион бе сравнително спокойна. По време 

на проливните дъждове, бяха наводнени значителен брой жилищни и обществени сгради в ниските части на 
населените места. Това от своя страна наложи пълна мобилизация на състава за своевременно реагиране и 
справяне с възникналата ситуация.  
Противопожарните автомобили на РЗ “ПАБ” са излизали общо 448 пъти за гасене на пожари и други 

дейности, срещу 343 за същия период на 2004г., от които 97 пожара с нанесени материални щети (100 пожара 
през 2004 г.). Пожарите без нанесени материални щети са 157 (187 за 2004 г.). РЗ “ПАБ” са оказали помощни 
операции в 172 случая, от които 132 са отводнявания, 7 са дежурствата на пожароопасни работи. През периода 
са регистрирани 15 лъжливи повиквания. В резултат от възникналите пожари през отчетния период е загинал 1 
и са пострадали 3-ма граждани. Няма пострадали служители. 
Вследствие на пожарите са унищожени 2182 м2  покривна конструкция,   17,2 тона фураж и т.н. Няма 

възникнали пожари в реколтата. 
През годината няма възникнали крупни производствени аварии, няма пожари в сгради с масово посещение 

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. Друга основна насока в дейността на РЗ 
“ПАБ” през 2005г. бе създаване на организация за осъществяването на ефективен държавен противопожарен 
контрол и превантивна дейност при проектирането, строителството, реконструкция и приемането на обектите в 
експлоатация. През годината са изготвени 56 становища за противопожарна осигуреност на строежи по ЗУТ. 
Взето е участие в работата на приемателни комисии за 31 обекта. Извършени са 7 сертификационни проверки, 
при които са издадени сертификати на 4 обекта за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна 
безопасност.  
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