ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ
Отчет-анализ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните
направления на дейност през 2015 година
През 2015 г. ОД МВР Търговище е на челно място в страната по процент на
разкриваемост на регистрираните криминални престъпления. През отчетния период на
обслужваната от дирекцията територия се наблюдава увеличение на регистрирания
заявителски материал с 12.25 %, като са регистрирани 2481 заявителски материала срещу
2177 за 2014 г. От тях престъпления са 1208, какъвто е бил броят им и през предходния
отчетен период. Установени са 774 извършители на престъпления срещу 698 предходната
година.
Наблюдава се запазване нивото на общия брой регистрирани престъпления. Това се
обяснява и с факта, че няма съществена промяна в социално-битовото и финансово
положение на населението на област Търговище, като по данни на официалната
статистика за последните 10 години броят на постоянно живущите лица продължава да
намалява. Коефициентът на престъпност през последните 5 години спада, което също
донякъде е следствие от обезлюдяването на региона.
За периода са регистрирани 2072 заявителски материала по криминална линия, от
които престъпления са 994, при 1084 престъпления от 1952 заявителски материала за 2014
г. Т.е. наблюдава се увеличение на регистрирания заявителски материал, намаление при
броя на престъпленията и увеличаване на разкриваемостта от 62.27% за 2014 г. на 65.49%
през 2015 г.
От разпределението по видове е видно, че основен дял от общия брой криминални
престъпления се пада на тези срещу собствеността – 540 срещу 612 за 2014 г., следвани от
общоопасните – 293 срещу 272, срещу личността - 64 срещу 77 за 2014 г., и други
престъпления - 93 срещу 122 за 2014 г.
Картината при разкриваемостта на престъпленията не е много по-различна спрямо
2014 г., а именно: спад с 2 % при общоопасните, ръст с близо 6 % при престъпленията
против личността, ръст с 5% при тези против собствеността, както и спад с над 25% при
другите престъпления. Тук би следвало да се посочи, че част от престъпленията към
момента се разследват и са водени срещу известен извършител с повдигнато обвинение,
което не е видно статистически.
Престъпления против личността:
Като цяло тези престъпления са били с относителен дял 7,10 % през 2014 г. и 6,44 %
през 2015 г. от общорегистрираните престъпления. Тенденцията за регистрирани такива
престъпления е устойчива от години.
Убийства - Общият брой на регистрираните заявителски материала за убийства
(чл.115, 116,118 от Наказателния кодекс) през 2015 година е 9, като 6 от тях са прекратени
поради липса на престъпление. От останалите за работа 3 престъпления едно още е в срок
на разследване, а другите две са разкрити
Опит за убийство – през 2014 г. и 2015 г. има регистриран по един опит за убийство,
които са разкрити.
Телесни повреди – регистрирани са 39 престъпления срещу 46 през 2014 г., като се
наблюдава намаление. Разкриваемостта на този вид престъпленияе бележи ръст - 58,97%
през 2015 г. срещу 52,17% през 2014 г.

Престъпления против собствеността
Тези престъпления през настоящия отчетен период представляват 54,33% от
общорегистрираните престъпления, а през 2014 г. са били 56.46% от всички престъпления,
т.е. наблюдава се спад с малко над 2 %. Регистрирани са 540 престъпления срещу 612 за
2014 г. Налице е спад при регистрираните престъпления със 72, каквато е била
тенденцията и предходния период. Процента на разкриваемост при кражбите е с
увеличение от 6 %, спрямо 2014 г.
При кражбите се наблюдава намаление на регистрираните престъпления през
отчетния период в сравнение с предходния такъв. През 2015 г. са регистрирани 385
кражби срещу 490 през 2014 г., което се явява намаление с 21,42%. Това би следвало да се
приеме като постигнат успех предвид факта, че основен приоритет на ОД МВР Търговище
за периода бе овладяване на битовата престъпност и в частност - на кражбите. От анализа
на статистиката е видно, че намалението се отнася за всички видове кражби.
По видове кражбите се разпределят, както следва: от магазини – регистрирани 34
престъпления срещу 50 за 2014 г.; взломни – за 2015 г. са регистрирани 75, разкрити са 19
/25,33%/, а за предходния период са регистрирани 115, разкрити са 53, или 46,09%;
джебчийски – 6 регистрирани през годината с разкриваемост 66,67% срещу 3 за
предходния период и 33,33% разкриваемост; квартирни- регистрирани 124 за 2015 г.
срещу 142 за 2014 г., разкриваемост съответно 45,16% и 50,00%; кражби на вещи и части
от МПС - регистрирани са 32 престъпления за текущия период срещу 56 за предходния
период, разкриваемост съответно 40,63% и 41,07%.
Измами – регистрирани престъпления - 54, от тях разкрити 6, разкриваемост 11,11%.
През 2014 г. регистрирани са били 39 измами, от които са разкрити 6 при разкриваемост
15,38 %. Наблюдава се увеличение на регистрираните престъпления и спад на
разкриваемостта от 4% за тази година. Като цяло разкриваемостта на този вид
престъпление е далеч от желаните стойности. Измамите основно са телефонни, а
потърпевшите са предимно възрастни хора. За поредна година ниската разкриваемост на
този вид престъпления е един от нерешените проблеми в дейността на ОД МВР Търговище, въпреки всички предприети мерки и осъществената мащабна информационноразяснителна кампания сред гражданите, включително с активното съдействие на
медиите.
Грабежи – през отчетния период са регистрирани 13, останали за работа са 7,
разкрити са 4, неразкрити - 3 грабежа, с процент на разкриваемост 57,14%. През 2014 г.
регистрираните грабежи са били 12, останали за работа - 10, разкрити – 7, с
разкриваемост 70,00%.
Един от неразкритите грабежи в РУ-Търговище е въоръжен, при който млад мъж
след заплаха с нож отнема около 200 лева от дневния оборот на хранителен магазин.
Общоопасни престъпления: тези престъпления са с относителен дял от 29,48% от
общорегистрираните престъпления за 2015 г., при 25.09% за 2014 г.
Общата разкриваемост на тази група престъпления продължава да се задържа с
високи проценти, а именно 84,30% - 2015 г. и 86,40% - 2014 г.
Палежи - през 2015 г. са регистрирани 12 такива престъпления, от които са разкрити
4, съответно при разкриваемост 33,33%. За 2014 г. регистрираните са били 10, от които
разкрити 3(30%). Необходимо е да се отчете факта, че тези престъпления са с широк
обществен отзвук, протичат бързо и причиняват значителни материални щети, както и че
често при тях следите и доказателствата са силно увредени или унищожени.

Противозаконно отнемане на МПС – през 2015 г. има увеличение при броя на този
вид престъпление. За текущия период са регистрирани 15 такива престъпления, от които
са разкрити 4. За 2014 г. регистраните престъпления са 10, от които разкрити са 3.
Процентът на разкриваемост през 2015 г. е по-нисък от този през предходната година 26,67% срещу 30,00%. Няма регистрирани противозаконни отнемания на луксозни МПС
с цел откуп.
Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната
система, собствеността, интелектуални и документни
Общо регистрирани по икономическа линия през 2015 г. са 408 заявителски
материала, от които престъпленията, останали за разследване са 214. Разкрити са 153 при
разкриваемост 71.50% . За същия период на 2014 г. са регистрирани 226 заявителски
материала, от които престъпления са били 124, разкрити са 64 при разкриваемост 51.61%.
Анализът на разкритите икономически престъпления сочи, че водещи са
престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система
(чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс), относителен дял на престъпност е 46,73%,
регистрираните заявителски материали - 167, а от тях престъпления са 105. Следват
документните престъпления (чл. 308, 309, 316 от Наказателния кодекс) - 161, от тях
престъпления – 98; пред престъпленията против собствеността (чл. 201 – 217 от
Наказателния кодекс) - 62 заявителски материала, от тях престъпления 25; и
престъпленията против държавни и общински организации (чл. 282 от Наказателния
кодекс) - 10 заявителски материала, от които престъпления - 5.
Регистрираните заявителски материали са с ръст от близо 45%, а престъпленията с 42%. Наблюдава се видимо увеличение при регистрираните документни престъпления и
на тези против стопанството и финансово-данъчната ситеми, но съответно има и
съществен ръст при разкриваемостта им. Налице е тенденция за увеличаване на
разкриваемостта и при останалите престъпления от този тип.
Престъпления, свързани с наркотични вещества
Наркотичните вещества навлизат все по-масово в нашето ежедневие и се оформят
като един от основните проблеми на нашето общество. Противодействието
на
наркоразпространението, производството и трафика на наркотични вещества си остава
един от основните приоритети в дейността по противодействие на криминалната
престъпност.
По този показател за отчетния период са положени доста усилия, които доведоха
до постигане на положителни резултати. През 2015 г. на територията на ОД МВР
Търговище са задържани 22 души по тази линия. Иззетите наркотични вещества
многократно надвишават същите в сравнение с 2014 г, което обуславя ефективността в
борбата срещу наркоразпространението. Иззети са: суха тревиста маса (канабис,
марихуана) - 2,4 кг, около 71 грама бяло прахообразно вещество (хероин, амфетамини) и
25 таблетки екстази. При проведена специализирана полицейска операция са установени
насаждения с канабис, с общо тегло 2,066, които са иззети.
През 2015 г. престъпленията, свързани с наркотични вещества, са с относителен
дял 2,11% от общия брой престъпления като, сравнено с предходен период бележат ръст
от 16,67%. Регистрирани са 24 заявителски материала, от които 21- престъпления, а през
2014 г. са били съответно 22 заявителски материала, от които престъпления – 18.

Анализът на този вид престъпления показва, че се наблюдава включването в
извършването им и на хора, които не са криминално проявени, но тежката социалноикономическа ситуация в областта ги подтиква към лесния начин за набавяне на парични
средства, а именно - производство и разпространение на наркотични вещества. Трябва да
се отбележи и фактът, че една немалка част от употребяващите наркотични вещества са
малолетни и непълнолетни, които поради липса на финансови средства често прибягват до
употребата на така наречената дизайнерска дрога (пушенето на чай), която към момента
не е включена в списъка на забранените за употреба вешества. Работата по установяване
и документиране на тези престъпления е изключително трудна и изисква голям ресурс,
тъй като разпространителите са твърде изобретателни и работят в затворен кръг.
Разкрити престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни
и непълнолетни
За 2015 г. на територията обслужвана, от ОД МВР Търговище, от разкритите 748
престъпления 134 са извръшени от малолетни и непълнолетни лица, което представлява
17,90%. Предходната година са разкрити 133 престъпления, извършени от тази категория
лица, от общо 790 разкрити криминални престъпления – 16,84%.
Установените през периода малолетни и непълнолетни извършители са 141 или
19,00% от общо 742 извършители на престъпления. През 2014 г. съответно са били
установени 103 малолетни и непълнолетни извършители, което е 13,27% от общо 776
извършители.
През 2015 г. в сравнение с 2014 г. се наблюдава тенденция на намаление на
престъпленията, извършени срещу малолетни и непълнолетни лица в областта ни.

Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк обществен
отзвук
През 2015 г. на територията на ОДМВР - Търговище са разкрити следните
престъпления, които са характерни и предизвикаха значим обществен отзвук.
1. На 9.02.2015 г. в ОДЧ на РУ - Търговище е получен сигнал за намерен младеж с
множество прободни рани, който е откаран в МБАЛ-Търговище. Отивайки на място,
служители от РУ-Търговище установяват, че се касае за младеж на 22 години, от гр.
Търговище, който е с прободни рани в областта на корема и шията, изпаднал е в кома и е
хоспитализиран с реална опасност за живота.
Веднага след получаване на сигнала е създадена организация за изпълнение на
целия комплекс от действия „по горещи следи”, както и последващите действия по
проверка съпричастността на криминалния контингент към извършеното деяние. В
резултат от бързите професионални действия на полицейските служители в рамките на 36
часа извършителят беше установен и задържан. На същия е наложена мярка за
неотклонение „Задържане под стража”.
2. В резултат на проведени през месец февруари действия по разкриване на
извършители на телефонни измами е пресечена и документирана престъпната дейност на
две лица и са разкрити общо 7 телефонни измами, като 5 от тях - на територията на ОД
МВР – Шумен, и 2 - на територията на ОД МВР - Търговище.
3. През месеците март и април 2015 г. е установена престъпна група,
извършваща взломни кражби от магазини на територията на цялата страна. След
изпълнение на всички необходими оперативно-издирвателни и процесуално-следствени

действия са задържани 5 души, за които се установи, че в различно съучастие са
извършили над 15 взломни кражби на преносими компютри, мобилни телефони и друга
техника от магазини, оборудвани със СОТ, на територията на областите Търговище,
Варна, Бургас, Добрич, Хасково и Стара Загора. Взети са им постоянни мерки за
неотклонение “Задържане под стража”.
4. През месеците май и юни в РУ- Търговище в резултат на реализирани
множество оперативно-издирвателни действия във връза с извършена кражба от дом в с.
Разбойна, общ.Търговище, на 70 грама златни накити, е задържан извършителят на
деянието - криминално проявен мъж от гр. Божурище, обл. София. След проведени
допълнителни мероприятия и процесуално-следствени действия същият е направил
самопризнания и са установени достатъчно данни за документиране на престъпната му
дейност. Разкрита е и втора домова кражба на златни накити и пари, извършена от него в
края на 2014 г. в гр.Търговище.
5. На 9.06.2015 г., около 19 ч. на тел. 112 в РУ–Търговище е получен сигнал от 23годишна жена от гр.Търговище за това, че в близост до жилището й неин братовчед след
нанесен побой й отнема собствения лек автомобил марка „Ауди А3” и против волята й с
автомобила отвлича своята приятелка - на 24 години, от гр.Търговище. Незабавно са
организирани заградителни мероприятия на територията на ОД МВР - Търговище и
съседните поделения на МВР. Съвместно със служители от сектор „Противодействие на
криминалната престъпност“ при ОД МВР-Русе бяха предприети действия по
локализиране на извършителя и пресичане на противоправните му действия. При подход
за проверка на къща в с. Писанец, същият е направил опит да намушка с нож приятелката
си и впоследствие да се самоубие. В резултат на намесата на полицейските служители,
участващи в операцията, описаните престъпления останаха на фаза опит. Извършителят и
отвлечената му приятелка са откарани в МБАЛ - Русе, без опасност за живота. На същия е
постановена постоянна мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
6. На 1.10.2015 г. е образувано досъдебно производство по описа на РУ Търговище срещу неизвестен извършител по чл. 115 от НК за това, че на 18-19.09.2015 г. в
гр. Търговище умишлено умъртвил 37-годишна турска гражданка, живуща на съпружески
начала с 48-годишен български гражданин от гр.Търговище, като и двамата към момента
са били в неизвестност. Случаят доби широк обществен отзвук и се наложи организиране
и провеждане на групови и индивидуални беседи с хора от живеещите в този квартал на
града с цел недопускане ескалация на напрежението. Междувременно бяха получени
достатъчно данни, потвърждаващи предположението, че турската гражданка не е жива, а
мъжът, с което живее на съпружески начала, се укрива. Всички действия по разследването
бяха съгласувани с Окръжна прокуратура - Търговище и провеждани съвместно със
служители на сектор “Издирване” - ГДНП. В резултат на 12.10.2015 г. издирваният мъж е
задържан. Същият е направил самопризнания, че жената, с която е живеел, е незаконно
пребиваваща в Република България, и на 18.09.2015 г. е починала в дома им. Той се е
уплашил и укрил трупа в шахта в промишлената зона на гр. Търговище, след което се е
укривал до задържането му.
7. През месец август в РУ-Търговище след проведени поредица издирвателни
мероприятия е задържан 18–годишен криминално проявен младеж от гр.Търговище, който
за период от около месец е унищожил чрез подпалване общо 7 пластмасови контейнера за
разделно събиране на отпадъци. По случая е водено досъдебно производстви по описа на
РУ - Търговище, като извършителят е възстановил щети в размер на 2500 лева.

8. На 19.10.2015 г. в РУ - Омуртаг след проведени оперативно-издирвателни и
последващи процесуално-следствени действия–претърсване и изземване, в дома и в
автомобила на 32-годишен мъж от с. Стеврек, община Антоново, са открити растения,
реагиращи при извършен наркотест на канабис. Впоследствие е извършен оглед и в
района на местността “Чукура” в землището на същото село, където са намерени 4 саксии,
засяти с канабис. Общото тегло на откритите наркотици е 2,66 кг. За извършеното деяние
е образувано досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.
9. На 20.04.2015 г. в близост до пътя от с. Гагово, община Попово, за гр. Опака, е
намерен трупа на 75-годишна жена от гр. Попово. При последвалите действия по
разследването е установено, че смъртта й е причинена от счупване на лъчева кост и ребра.
Проведен е широк комплекс от мероприятия с оглед разкриване извършителя на тежкото
престъпление. В края на месец ноември 2015 г. е установен 16-годишният извършител на
деянието. Той е задържан и е направил е пълни самопризнания. Спрямо него е взета
постоянна мярка за неотклонение “Задържане под стража”. Воденото досъдебно
производство по описа на РУ - Попово е преобразувано в следствено дело.
Характерните престъпления по икономическа линия са:
1. След проведени множество действия съвместно със служители от отдел
„Икономическа полиция“ при ГДНП е установена самоличността на 48-годишна жена от
гр. София, която в условията на продължавано престъпление и в съучастие с двама мъже на 40 и 46 години от същия град, са изготвяли неистински документи – бележки за платен
годишен данък за МПС, пълномощни и договори за покупко - продажба на МПС.
2. През месец юли служителите на сектор „Противодействие на икономическата
престъпност“ са работили по сигнал, свързан с предлагането на подкуп на полицейски
служител от ОД МВР-Търговище от страна на трима души от гр. Търговище. Подкупът е
предложен, за да мотивира полицаят да прекрати водена от него преписка, свързана с
престъпна схема за източване на средства. След изпълнение на плануваните мероприятия
и предаване на първата уговорена сума, извършителите на престъпното деяние са
задържани. При последвалите процесуално-следствени действия тримата са привлечени в
качеството на обвиняеми по досъдебно производство по описа на ОД МВР – гр
Търговище.
3. Във връзка с престъпна дейност по смисъла на чл. 234, ал.1 от Наказателния
кодекс: разпространение на територията на ОД МВР-Търговище на акцизни стоки насипен тютюн, необлепени с акцизен бандерол, е установен 64-годишен мъж от гр.
Сливен. През м. юни, при извършена проверка в багажното отделение на автомобила на
същия са намерени 50,330 килограма ситно нарязан тютюн, необлепен с акцизен
бандерол. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Омуртаг. През
м.октомври при съвместно проведени оперативно-издирвателни действия със служители
на сектор “Противодействие на икономическата престъпност” в ОД МВР – Сливен у
същия отново са намерени около 50 кг нарязан тютюн, който е бил иззет.
4. Във връзка с преписка по описа на ОД МВР – Търговище за престъпна дейност,
свързана с неправомерно усвояване на финансови средства, отпуснати от държавния
бюджет на Република България за възстановяването на обекти, пострадали от бедствия,
аварии и катастрофи, са проведени поредица издирвателни действия. Установено е, че за
извършени строително-ремонтни работи на два водостока фирмата-изпълнител е получила
неправомерно сумата от около 33 400 лв. без ДДС. Проверката е приключена, като
материалите са изпратени на Районна прокуратура – Омуртаг с мнение за образуване на

досъдебно производство по чл. 212, ал. 1 и ал. 2 от Наказаелния кодекс срещу
представител на фирмата изпълнител.
Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и
противодействието на престъпността:
Опазване на обществения ред:
За да отговорим адекватно на изискванията на средата за сигурност и в унисон с
един от главните приоритети на МВР - утвърждаване на превенцията като основен
инструмент за противодействие на престъпността, усилията през годината бяха насочени
към провеждане на активна превантивна дейност. За тази цел бяха извършени 378
охранителни обследвания и 453 охранителни проверки в различни обекти на територията
на региона. Изпратени са 405 уведомителни писма с цел отстраняване пропуски в
охраната, укрепването, ограждането, осветлението и пропускателния режим на различни
обекти. В същата връзка и с оглед недопускане извършването на престъпления са
съставени 1236 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР и са отдадени 188
полицейски разпореждания по чл. 64 от същия закон. От разкритите 651 криминални
престъпления служителите от охранителния състав самостоятелно са разкрили 196
криминални престъпления срещу неизвестен извършител. Налице е значително
подобрение на резултатите на охранителните служби в борбата срещу икономическата
престъпност. През 2015 г. служителите са участвали в разкриването на 40 престъпления
срещу 13 за 2014 г. През 2015 г. в ОДМВР - Търговище и подразделенията й са доведени
по различни поводи 598 лица. От тях са задържани 223, сред които и петима, обявени за
издирване. За отчетния период охранителният състав е съставил общо 6961 актове за
установяване на административно нарушение, от които по Закона за българските лични
документи и Закона за чужденците в Република България - 4345, по Закона за МВР – 88,
по наредбите на общините– 2207, по Закона за оръжията, взривните вещества,
боеприпасите и пиротехническите изделия – 23, по Закона за частната охранителна
дейност– 5, по Закона за гражданската регистрация – 124, и други – 169.
Съставът, изпълняващ патрулно-постова дейност, е отреагирал на 2018 сигнала, от
които: за нарушения на спокойствието и нощната тишина – 398, за нарушения на
обществения ред – 369, за нарушение наредбите на общините – 224, за извършени
престъпления – 133, за домашно насилие – 30, сигнали, свързани с вътрешни обекти – 31,
и други – 833 сигнала. Оказано е съдействие в 4526 случая, от които на органите на
съдебната власт – 433, на юридически и физически лица - 872, на жертви на домашно
насилие – 49, на общинска администрация – 681, както и в 2491 други случая.
Служителите от охранителна полиция са участвували в охраната на обществения ред по
време на 586 различни масови мероприятия. От изнесените по-горе данни е видно, че през
2015 год. униформеният състав на дирекцията активно се е включил в противодействието
на престъпността и охраната на обществения ред.
Превантивна дейност:
В съвместната ни дейност със структури на изпълнителната и местната власт,
бизнес и нестопански организации активно се включиха МКОРС (Местна комисия за
обществен ред и сигурност), кметовете в отделни общини и МСРС (Местни съвети за ред
и сигурност) в по-малките населени места, Регионален инспекторат по образованието,
Агенция “Закрила на детето”, Бюрото по труда, електронните медии, Асоциация “Ная”,
„Държавно лесничейство”, ръководствата на училищата в региона, общественици и

различни НПО (неправителствени организации). Тази съвместна дейност ще се обогатява
и разширява и през 2016 година, за да бъде ефективна работата ни по противодействие на
престъпността и превенцията, както и за повишаване на доверието на гражданите към
дейността, осъществявана от нашата институция.
Работа по проекти, свързани с превантивната дейност:
- През месец април 2015 г. в Националния детски комплекс в с. Ястребино, общ.
Антоново, по инициатива на ОД МВР-Търговище бе организирана и проведена първата
„Национална детска полицейска академия“, като участие в нея взеха деца от полицейските
академии от четири ОД МВР в страната – Бургас, Стара Загора, Монтана и Търговище.
- В Центъра за превенция в гр, Търговище към Търговище към ОД МВР –
Търговище се проведе обучение на 25 ученика от петте детски полицейски академии в
общините на област Търговище по програмата “Киберскаут”, касаещо дейности по
обучението на деца за безопасно поведение в Интернет – кампания, която се проведе на
база сключено споразумение между МВР и “Теленор България” ЕАД. На националното
състезание на 9.02.2016 г. учениците от ОУ “Любен Каравелов” – гр. Попово спечелиха
първо място за “Най-добър киберскаутски отряд”.
След като бяха отчетени слабости по разкриване и документиране на телефонните
измами, се проведоха редица мероприятия, свързани с профилактиката на този вид
престъпления. В партньорство с Областна управа Търговище и община Търговище бяха
изготвени цветни календари и брошури, съдържащи необходимите данни от
разяснителната кампания, които бяха разпространени чрез полицейските служители сред
населението в обслужваните от тях територии на област Търговище.
Досъдебно производство:
Общият брой разследвани досъдебни производства (ДП) за периода са 1598
срещу 1439 за 2014 г., новообразуваните са 1306 (1169 за 2014 г.). От тях бързи
производства са 190 (188 – 2014 г.), незабавни производства – 49 (31 - 2014 г.), а останали
от предходен период и възобновени са 302 (270 – 2014 г.). Броят на новорегистрираните
разследвани ДП за отчетния период е увеличен с 137 броя в сравнение с 2014 г.
През отчетния период са повдигнати обвинения по 618 ДП и те са изпратени на
съответната прокуратура с мнение за съд, 367 са изпратени с мнение за спиране, а 337 с
мнение за прекратяване – цифри, от които е видно, че високото ниво на работа в отдел
„Досъдебно производство“ на дирекцията е запазено.
Приключени ДП извън законовия срок през 2015 г. няма, а общият брой приключени
в законов срок ДП е 1324 (1232 бр. – 2014 г.)
Последните два факта пряко кореспондират с усилията, положени от ръководството
на отдела, за стриктно спазване на сроковете на разглеждане на всички видове досъдебни
производства. През отчетния период няма върнати от прокуратурата ДП, докато през 2014
г.е имало 4 такива. Благодарение на съвместните усилия с органите на прокуратурата,
общо 556 лица са осъдени за дела от 2015 г. и от предходни години.
Осигуряване на безопасността на движението по пътищата
/Отчетът за дейността на сектор „Пътна полиция“ е публикуван в раздел „Новини“ на
интернет-страницата на ОД МВР-Търговище/

