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Прессъобщение – 559/07/2020 

Коронавирус: намаляване на престъпността 
с 23 процента 
Министър Реул: Когато общественият живот е ограничен, се 

случват по-малко неща. Този спад обхваща почти всички 

видове престъпления 

Министерството на вътрешните работи съобщава: 

По-малко престъпления в Северен Рейн-Вестфалия: От началото 

на пандемията от коронавирус броят на престъпленията е 

значително по-малък, отколкото през предходната година. Между 

началото на март и края на юни тази година са има общо 365 676 

съобщения за извършени престъпления. Това е със 107 954 по-

малко съобщения спрямо същия период на миналата година. Това 

е намаление с почти 23 процента. „Когато общественият живот е 

ограничен, се случват по-малко неща. По-малко съобщения за 

извършени престъпления, това е положително развитие. Дори и да 

са само предварителни цифри, вече се разпознават първите 

тенденции. Това намаление обхваща почти всички видове 

престъпления“, каза министърът на вътрешните работи Херберт 

Реул в „Междинен доклад за коронавируса“, малко след края на 

първата половина на 2020 г. Беше поставен акцент върху 

развитието на престъпността по време на пандемията и развитието 

на полицейски действия във връзка с нарушения на Наредбата за 

защита от коронавируса. 

Броят на кражбите с взлом например е намалял с 30 процента - от 

7561 на 5290 случая. За същия период броят на грабежите е 

намалял с 26 процента - от 3819 на 2821. Броят на кражбите от 

джебчийство намалява с 39 процента от 10 638 на 6511 случая. 

Престъпленията, жертви на които са възрастни хора, намаляват с 

11 процента от 13 550 на 12 104 случая. 

Домашното насилие е намаляло с 21 процента от 13 230 до 10 479 

случая от март до юни тази година. „Но във връзка с домашното 

насилие, трябва да сме много внимателни в оценките си и да 

наблюдаваме развитието внимателно. Но предположението е 

близко: Ако хората са заедно дълго време в затворено 

пространство, ще има повече домашно насилие. 
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Но за момента, числата не водят до това заключение. Ясно е, 

че: Полицията в Северен Рейн-Вестфалия системно 

проследява всяка информация“, каза министърът. 

Има някои промени в измамите и кражбите чрез измама. „По-

конкретно в началото на ситуацията с коронавируса имаше някои 

случаи, когато измамниците се преструваха на здравни служители и 

искаха да продават тестове за коронавирус „измама чрез бяла 

престилка“, каза министърът. 

До нарушения на Наредбата за защита от коронавируса се стигна 

предимно около великденските празници, а в последно време през 

изминалите уикенди в градовете. От 25 март до края на юни 

полицията е установила хиляди нарушения и 50 587 души. От тях 

36 837 възрастни, 11 404 юноши и 2 346 деца. „Повечето хора се 

държат образцово и дисциплинирано. Но въпреки забраната, има 

някои, които не спазват правилата. Желанието за чист въздух е 

разбираемо, но ситуацията с коронавируса все още не е 

приключила. В Северен Рейн-Вестфалия има толкова много 

красиви места, така че не е задължително всички да се срещат в 

стария град“, каза Реул. 

Министърът беше впечатлен положително от поведението на 

футболните фенове по време на мачовете на празен стадион в 

Бундеслигата. Повечето от тях преминаха без инциденти. „Бяхме 

притеснени как ще реагират феновете. И се радваме, че те се 

държаха образцово в по-голямата част от случаите. Защитата на 

здравето и любовта към футбола могат да се съчетаят много 

добре“, каза Реул. 

Министърът се засегна и от митингите срещу Наредбата за защита 

от коронавируса. В самото начало на пандемията имаше 

демонстрации срещу забраната за контакт. През май желаещите да 

привлекат вниманието към себе си, идеолозите на конспирацията и 

екстремистите също се възползваха от несигурността и понякога 

дори призоваваха към престъпления. Предвид ограниченията 

наскоро се проведоха срещи в областта Гютерсло От март до юни в 

Северен Рейн-Вестфалия са се провели над 850 срещи. Там 

ставаше дума почти изключително за ограниченията, наложени от 

Наредбата за защита от коронавируса. 
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ПО-МАЛКО ПРЕСТЪПНОСТ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ 

Съобщения за извършени престъпления от 01.03. до 30.06. 

ПО-МАЛКО ПРЕСТЪПНОСТ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ 

Брой случаи на избрани престъпления, от 01.03. до 30.06. | Източник: ViVA/IGVP/FINDUS 

Домашно 
насилие 

Обири Престъпления срещу 

възрастни хора 
Джебчийство Влизане с взлом 

в жилища 



 

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на 
министерството на вътрешните работи на телефон 0211 871-1111. 

Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на  
правителството на федералната провинция www.land.nrw 

Указания за защита на данните по отношение на социалните медии 

УСТАНОВЕНИ ЛИЦА 

Установени лица по възрастови групи, 25.03. до 30.06.2020 г. 

Пререкания 

Струпване 

Връщащи се от пътуване (забрани за влизане) 

Стационарни здравни заведения 

Съоръжения за развлечения, култура, спорт 

Търговия и гастрономия 

Занаятчийство 

Настаняване и туризъм 

Търговски центрове 

Събития и събирания 

участници деца участници млади хора участници възрастни 

НАРУШЕНИЯ 

25.03. до 30.06.2020 г.: Установяване на нарушения във връзка с пандемията 


