
17% от престъпленията са дело на маловръстни

Най-често хлапетата крадат, но има и блудства, и грабежи, и отнемане на коли. Данните оповести в 
годишния си отчет вчера общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в Разград.

Въпреки че е на лице спад при маловръстните извършители на престъпления и през 2002 проблемът 
остана актуален, съобщи в отчета си вчера Ивелина Иванова от Детска педагогическа стая на редовното 
заседание на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
/ОКБППМН/ в Разград.

През годината са извършени от непълнолетни и малолетни 135 престъпления, което е равно на 16.96 
на сто от всички престъпления на територията на РПУ-Разград. Общият брой на маловръстните
извършители е 121. Преобладават кражбите- 82. Блудствата, извършени от малолетни са 4, грабежите – 7 
, едно момче четири пъти е отнемало чужди коли. Новопроявените “юнаци” са 134. Трима са получили 
условни присъди.

През 2002 година започна и активната работа по Закона за закрила на детето, каза още Иванова. 
Упражнено е три пъти правото за полицейска закрила на деца, които после са придвижени до своите 
близки. Сред малолетните и напълнолетните, жертви на престъпления , най-много са окрадените- 32. 
Четири деца са изнасилени, пет са жертва на блудства, 13 са ограбени, 3 измамени. Девет са другите 
престъпления.

Статистиката на общинската комисия нещата са малко по-различни, обяви нейният секретар Диана 
Господинова . През 2001 година комисията е разгледала 40 преписки, а през 2002 – 66. Господинова 
оценява това като огромен скок. Шест от преписките са дошли от полицията, пет от Районна прокуратура, 
три – от съда, две – от училищни комисии. Най-голям е броят на кражбите – 44. От тях девет са взломни.
Джебчийски кражби няма.

Хулиганските прояви са осем. Следват по две преписки за телесни повреди и за телефонен 
тероризъм, една – за кражба на кола, една- за грабеж и една за блудство. Други шест от преписките са за 
противообществени прояви: Бягство от училище, от дома, за скитничество и за просия. 

Маловръстните крадат най-вече пари, храни и вещи от домове и вили, павилиони и магазини. Има 
кражби на метали и на селскостопанска продукция, предимно по селата. Откраднати са два GSM-апарата 
в две елитни училища, кражба на касетофони и други части от леки коли.   

Извършителите на деянията са общо 104 деца. 31 са малолетни, останалите – непълнолетни. 
Момичетата са 12, другите – момчета. През 2001 г. Общият брой децата с престъпления е бил 78. Най-
често проявите са групови. Тенденцията се затвърждава. Най-голямата група, с която е работила 
комисията, е от шест човека. Тревожното е, че от 104-те деца осем са повторили деянието си, а 11 са ги 
потретили.

Проведените от комисията възпитателни дела през годината са били 61. Най-тежката мярка –
настаняване във възпитателно училище, е наложена срещу трима непълнолетни – за кражби, за 
хулиганство и за скитничество и просия.

От 104-те деца, с които е работила комисията, само 55 живеят при двама родители, 31 – само с 
майките си, 5 – с бащите си, 6 – с баби, дядовци и други роднини, 6 – в интернат. 43 от децата имат поне 
по един безработен родител. Според комисията е естествено в нездрава семейна среда да израстват 
социално деформирани деца. И това е важен фактор за нарастването на престъпността сред 
подрастващите. Другият е негативните модели на поведение, които те виждат и възпроизвеждат.

За ромския етнос образованието не е ценност, там е проблемът за неучещите деца – 15. Броят им е 
намалял заради закона за семейните помощи. В тази общност  кражбата често е средство за препитание и 
има случаи, когато родителите карат децата да крадат или просят, е констатацията на комисията.

Има раздвижване сред извършителите  на престъпления по етнически признак. До 2001 
година съотношението българчета, ромчета, турчета е било горе-долу около 33% за всяка 
група. През 2002 година сериозен ръст бележат българчетата – над 50% от общия брой на 
извършителите. Ромчетата са 22 на брой, а турчетата – 17.
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