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По разкриването на 1905 престъпления са рабо-
тили през миналата година разградските пазители 
на реда. Разкрити са 1461. 73,28% от криминалните 
деяния са били с неизвестен извършител. По раз-
криването им разградските полицаи за пореден 
път са в челните редици сред колегите си от цялата 
страна. Само една дирекция е с по-добър показател. 
От 1396 престъпления с неизвестен извършител са 
разкрити 69,20%. Миналата година нивото е било със 
7,46% по-ниско. Извършителите са 1388, най-много 
– 480 са на възраст между 18 и 30 години. Непълно-
летните автори на престъпления са 174. Половината 
от престъпниците са безработни – уточняват още от 
ОД”Полиция”.

През 2006 г. са извършени 5 убийства, разкрити 
са 4, разкрити са всичките 7 блудства, 15 от 17-те из-
насилвания. Разкрит е и един случай на склоняване 
към проституция.

Престъпленията против собствеността са 66,21% 
от всички, извършени в Лудогорието, година по-рано 
са били 64,39%. Най-много са взломните кражби, 
следват домовите, на селскостопанска продукция, 
на вещи и части от МПС, джебчийски и от магази-
ни. 

През 2006 г. са разкрити 14 случая на пласиране 
на наркотици. Разследвани са 323 икономически 
престъпления, най-много сред тях са измамите и 
изнудванията, през 2005 г. са преобладавали доку-
ментните престъпления.

В отчета на ОД”Полиция”, представен пред 
министъра на вътрешните работи Румен Петков, са 
описани и няколко конкретни случая на разкрити 
тежки престъпления:

- През годината е разкрито убийството на дирек-

тора на Държавна дивечовъдна станция “Сеслав”-
гр.Кубрат, който бе в неизвестност от 31.05.2006г. В 
резултат на проведените оперативно-издирвателни 
действия бе намерен опожарен автомобила му и 
открито тялото на потърпевшия. Установени бяха 
извършителите и мотивите на престъплението-неуре-
дени бизнес отношения с убития, като наказателното 
производство е в съдебна фаза.

- За няколко часа криминалисти от РПУ-Разград 
разкриха и заловиха извършител на грабеж, станал 
в Разград на 24.10.2006 г. около 05.00 часа. По данни 
на потърпевшия – 77-годишен мъж, неизвестно лице, 
с черна маска на главата, нахлуло в дома му и след 
като използвало физическа сила му отнело сумата 
от 2000 лева. Веднага са предприети оперативно-из-
дирвателни мероприятия. След няколко часа работа, 
в ОЗ “Следствени арести” гр.Разград, е задържан 
38-годишният Ц.Ж. от гр. Разград, криминално про-
явен, осъждан

- През отчетния период бе получен сигнал за 
лице, извършващо кражби на МПС. При съвместна 
операция с ГД “ППООРП” – София, ОДП – Бургас 
и ОДП-Шумен бе задържано лице, участвувало в 
организирана група за кражби на МПС. В резултат 
на проведените оперативно-издирвателни мероп-
риятия бяха разкрити кражби на 35 автомобила, 
от които 6 са извършени на територията на ОДП 
– Разград.

- На 10 март, около 16 часа в Разград, при полицей-
ска проверка на лек автомобил “Ауди”, служители от 
РДВР-Разград са намерили около 500 броя таблетки, 
които при направения полеви наркотест са реаги-
рали положително на метаамфетамин. Шофьорът 
на автомобила С.Я. /35г./ и неговият спътник М.П. 

/32г./ са задържани. По случая е образувано дознание. 
На 07 юни, т.г. Окръжен съд Разград им е наложил на-
казание – 3 г. условно, при 5 г. изпитателен срок.

- През 2006 г., месец декември, в гр.Кубрат са 
задържани трима кубратчани с голямо количество 
наркотици. Иззети са общо 1356 таблетки амфета-
мин и 3 цигари марихуана. 

- При извършена проверка от сектор “Икономи-
ческа полиция” е установено, че чрез изготвяне на 
декларации по ЗДДС с невярно съдържание, фирма от 
гр.Разград е ползвала неправомерно данъчен кредит 
по смисъла на ЗДДС в размер на 9039 лв. Чрез изготвя-
не на данъчни декларации с невярно съдържание е 
укрит корпоративен данък за 2003г. и 2004г. в размер 
на 118488 лв. Материалите от извършената проверка 
са изпратени в Районна прокуратура - Разград за 
образуване на досъдебно производство.

-  Установени са гастролиращи извършители на 
измами с машинни части. Извършителите и потър-
певшите в по-голямата си част са лица, живеещи 
извън територията, обслужвана от ОДП-Разград. 
През 2006г. при проведени 6 специализирани поли-
цейски операции са задържани на местопрестъпле-
нието общо 11 извършители на измами с машинни 
части. От проведените през отчетния период 
оперативно-издирвателни мероприятия са разкри-
ти още 19 случая на измами с машинни части, като 
са установени 21 извършители.

- През 2006г. при проведени специализирани поли-
цейски операции в 9 търговски обекта са намерени и 
иззети общо 1431 стека цигари и 27 бутилки алкохол 
без бандерол на приблизителна стойност около 30 
000 лева. Образувани са 5 досъдебни производства 
срещу 5 лица. “ЛВ”
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ОТВОРЕНО 
ПИСМО

Г-н Денчо БОЯДЖИЕВ 
Кмет на Община 

Разград
Г-жа Добринка 

МОНЕВА – Председател 
Г-н Наско БОРИСОВ – 

Областен управител

КОЙ СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ В
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В РАЗГРАД?

Уважаеми г-н Бояджиев, 
г-жо Монева и г-н Борисов,
Призоваваме Ви да мислите добре и да взе-
мете мъдро и справедливо решение в интерес 
на гражданите на Разград, без да конфрон-
тирате съдилищата в града и да създавате 
ненужно напрежение!
Повече от две години три местни органи-
зации в Разград осъществяват гражданско 
наблюдение в Окръжен и Районен съд 
– Разград. Центърът на НПО, Младежки 
форум 2001 и Центърът за подкрепа на 
жени в село Стражец работят в подкрепа на 
местния съд.
Съдът в Разград повече от всякога се нуждае от 
подкрепа на местните лидери и граждани. Про-
блемът с архитектурната среда е особено важен 
за нормалното развитие на правораздаването, 
бързото обслужване на гражданите и удобна 
работна среда за съдии и съдебни служители.
Във всички наши доклади до момента (http://
court-rz.hit.bg) ние настояваме за достъпност 
на съдебната палата за хората с увреждания, 
да има поне една обществена тоалетна за 
ползване от гражданите и адвокатите, да има 
стая за четене на съдебните дела (адвокатска 
стая), съдебните канцеларии на Районен съд 
– Разград да бъдат преместени в просторни и 
удобни помещения. 
Ние сме констатирали, че част от съдиите 
работят по двама или трима, което значително 
затруднява тяхната работа. Няма стая за задъ-
ржаните под стража (арестанти), няма стая за 
разпит на малолетни и непълнолетни деца и 
младежи, няма стая за прокурорите. Преходите 
между етажите не са възможни за хора с ув-
реждания и няма асансьор за арестанти. Голям 
проблем е външният шум от улицата поради 
остарялата дограма. Акустиката в съдебните 
зали не е добра и слабо се чуват изявленията 
на участниците.
В Окръжен съд – Разград работят 10 съдии и 22 
съдебни служители, в Районен съд – съответно 
9 съдии, 2 съдии по вписванията, 2 съдебни 
изпълнители и 24 съдебни служители. В окръ-

жен съд има 2 съдебни канцеларии и фирмено 
отделение, а в Районен съд – 9 канцеларии. 
Общо съдебните зали на двата съда са 5, от 
които 3 в Районен съд и 2 – в Окръжен съд: 
http://razgrad.court-bg.org/.
На третия етаж в Съдебната палата, който 
наскоро бе освободен от прокуратурата, има 
общо 12 стаи. На същия етаж се намират и 
двете съдебни зали на Окръжен съд – Разград. 
Одобреният щат на новия Административен 
съд – Разград е за 7 съдии и 22 съдебни слу-
жители. 
Опитвам се да разбера как тези 29 обществени 
служители ще се вместят само в 12 помеще-
ния. Ще има ли достатъчно пространство за 
всички съдебни служби и кабинети за всеки 
съдия? Къде ще бъдат съдебните зали на 
административния съд? Ще се гарантират ли 
санитарните изисквания за достъпност, освет-
ление, въздух? 
В тази нелепа ситуация по-скоро не... Може би 
е добре да се намеси и Регионалната инспекция 
за опазване на общественото здраве и да даде 
необходимите предписания.
Сградата на Съдебната палата безспорно е 
общинска собственост и с нея може да се раз-
порежда само Общинският съвет в Разград. 
Ще гласуват ли 33 общински съветници на 
Разград това недалновидно предложение? 
Госпожо Монева, защо до момента не е 
поставяно за разглеждане в Общинския 
съвет на Разград предложението на двамата 
председатели на Окръжен и Районен съд за 
уреждане собствеността на сградата?
Мисля си и нещо друго... До преди 2-3 години 
заместник-областният управител Милена Ца-
нева и кметът Денчо Бояджиев бяха адвокати 
в Разград и добре познават проблемите с архи-
тектурната среда на съда. 
Господин Борисов, защо е необходимо сега 
Вие и Вашият заместник Милена Цанева 
да създавате напрежение между съда с едно 
странно предложение за настаняването на 
новия административен съд на третия етаж 
в сградата на Съдебната палата?
Господин Борисов, не бих искал аз да Ви давам 
публично съвети, но сега ще се огранича само 
до един. Защо не предложихте на г-жа Ива 
Стоева сградата на Общежитието до хотел 
„Централ”, която е държавна собственост? Там 
има всички условия за един административен 
съд – дори и учебни зали има на всеки етаж, 
които биха били идеални съдебни зали. В това 
общежитие преди около година много бързо 
бяха настанени около 40 служители на една 
новоизмислена агенция в земеделското минис-
терство. А сега става дума само за 29 служители 
на административния съд в Разград.
Не бих могъл да не спомена и участието на но-
воизбрания председател на Административния 
съд Ива Стоева. Призовавам Ви да премислите 
и да не усложнявате отношенията си с Вашите 

колеги съдии и да не настройвате местната об-
щественост срещу Вашата личност! Тепърва ще 
Ви е необходима подкрепа и застъпничество.
Ясно е като бял ден, че това решение е възмож-
но най-лошото и се чудя наистина ли и главният 
секретар на Министерството на правосъдието 
се е „съгласил” да участва в тази история.
Ако Общинският съвет в Разград гласува 
това лошо предложения ще има безспорно 
лоши последствия за всички, които са учас-
твали в неговото гласуване. Хората няма 
да забравят това решение и все пак идват 
местни избори през есента на 2007г.
Съдът в Разград ще продължава да бъде 
онази неуютна стара сграда, без достатъчно 
светлина, въздух и приветливост за гражда-
ните. Обществените тоалетни на всеки етаж 
ще останат далечна химера, а съдебните 
канцеларии ще бъдат с размера на затвор-
нически килии.
Не можем да говорим въобще за европейски или 
световни стандарти за достъпност на сградата 
и за задължителните обособени помещение за 
специалните групи граждани.
Остава ни единствената надежда да се молим 
Европа да стигне по-бързо до Разград и да 
вразуми местните политици.
26 януари 2006г.
 Георги Милков, председател на Центъра на 
НПО в Разград; От името на Сдружение 
„Младежки форум 2001” и „Център за 
подкрепа на жени в с.Стражец”

ÎÒËÈ×ÅÍ ÇÀ ÏÎËÈÖÈßÒÀ
/От стр.1/
Сред конкретните похвал-

ни действия на разградските 
полицаи посочи работата с 
подрастващите – влизането 
в училищата, коментирането 
и ангажирането на учениците 
с проблемите на детската 
престъпност. Този въпрос не 
бива да бъде подценяван, по 
различни причини изтървах-
ме няколко поколения – ко-
ментира министърът.

Добрите новини за ОДП-
Разград са свързани с ма-
териалната база. До края на 
февруари ще завърши пре-
проектирането на незавър-
шената сграда на полицията 
до пазара. За това са отделе-
ни 190 800 лв. С други 200 000 

лв. ще започнат строително-
ремонтните работи, очаква се 
това да стане през втората 
половина на годината.

Още преди да се нанесат 
в новата си сграда разградс-
ките полицаи ще се сдобият 
с 26 компютърни конфигура-
ции, защитен компютър за 
класифицирана информация, 
цветен принтер, скенер, при-
бор за определяне на про-
пусквателната способност 
на автомобилните стъкла, 
30 технически средства за 
автоматично фиксиране на 
нарушенията на  правилата 
за движение. На срещата с 
министъра местните полицаи 
поискали и допълнително 
скоростомери и апаратура 

за проверка на употреба за 
алкохол, ще ги получат до ме-
сец – ангажира се Петков.  

Сред новостите за граж-
даните на Разград пък е 
проекта за изграждане на 
цялостна система за ви-
деонаблюдение на града. 
Камери ще има на входно-
изходните артерии на града, 
на пазара, в централната 
градска част и други места, 
където се събират повече 
хора. За да стане това оба-
че очакваме съдействие от 
местната власт и изнесените 
звена на централната адми-
нистрация – обясни Петков. 
И областният управител поел 
ангажимент да се търси съв-
местно решение. “ЛВ” 

Çàëîâèõà êðàäöèòå
îò ñòàäèîíà

Ìåæäó  16  íîåìâðè  è  27 
äåêåìâðè ìèíàëàòà  ãîäèíà  å 
èçâúðøåíà êðàæáà îò ñïîðòåí 
êîìïëåêñ  �Äÿíêî  Ñòåôàíîâ� 
â Ðàçãðàä.   Îòêðàäíàòè ñà 81 
ì    åë.êàáåë,  ãîòâàðñêà  ïå÷êà, 
êàëîðèôåð, ñîê ìàøèíà è ãàçîâà 
áóòèëêà, ùåòèòå ñà çà 700 ëâ. 
Ïðåç òàçè ñåäìèöà ñà îòêðèòè 
èçâúðøèòåëèòå �  òðèìà 
ðàçãðàä÷àíè.  Íàé-âúçðàñò-
íèÿò ñðåä òÿõ å Ð.Ñ. íà 20 ã., 
Ñ.È. å íà 17 ã., Ñ.Ñ. - íà  16 ã. È 
òðèìàòà ñà êðèìèíàëíî ïðîÿ-
âåíè.  Îáðàçóâàíî  å  äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.

Õâàíàõà è êðàäöè
íà ãîðèâî

Îùå  åäíà  ãðóïà  êðàäöè  â 
ìëàäåæêà âúçðàñò ñà ðàçêðèëè 
ðàçãðàäñêèòå  ïîëèöàè  â  êðàÿ 
íà ìèíàëàòà  ñåäìèöà.    Íà  29 
äåêåìâðè 2006 ã. 20-ãîäèøíèÿò 
Ï.Ê., 18-ãîäèøíèÿò Í.Õ. è 19-ãî-
äèøíèÿò  È.Ä.  ñà  îòêðàäíàëè 
150  ë.  äèçåëîâî  ãîðèâî îò äâà 
òîâàðíè  àâòîìîáèëà  Êàìàç, 
ïàðêèðàíè  â  Çàïàäíà  ïðîìè-
øëåíà çîíà. Ïðåäè òîâà âëîìèëè 
êàòèíàðèòå,  ñ  êîèòî áèëè  çà-
êëþ÷åíè ðåçåðâîàðèòå íà àâòî-
ìîáèëèòå. Ùåòèòå ñà çà 226 ëâ. 
Äâàìà îò êðàäöèòå ñà îñúæäà-
íè, ñàìî êðèìèíàëíî ïðîÿâåí å 
19-ãîäèøíèÿò ðàçãðàä÷àíèí. Ïî 
ñëó÷àÿ å  îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 

ïðîèçâîäñòâî. “ЛВ”

�ÊåéáúëÒÅË� ÀÄ
óâåäîìÿâà âñè÷êè

êëèåíòè, ÷å, ñ÷èòàíî îò 

01.02.2007ã., 
ìåñå÷íàòà àáîíàìåíòíà 
òàêñà çà óñëóãàòà Êàáåëíà
 òåëåâèçèÿ, ïðåäîñòà-
âÿíà íà  îñíîâàíèå îáùà 

ëèöåíçèÿ
 201-04771-05/17.08.2006 ã.,

 ùå áúäå

12 ËÂ. 
Òàêñàòà çà êàáåëíà

òåëåâèçèÿ
 ïîäëåæè íà 1 ëâ. îòñòúïêà,

 àêî áúäå çàïëàòåíà
äî 10-òî

÷èñëî îò ìåñåöà.

уведомява своите 
клиенти, че таксата 
за услугата Кабелна 

телевизия,
предоставяна на осно-
вание обща лицензия

201- 04682 – 
01/10.06.2004г.

ще бъде

12 ëâ,
считано от
01.02.2007г. 

 Ако таксата за ка-
белна телевизия бъде 

заплатена до
10-то число, ползва-

те отстъпка от
1ëâ.




