
50 деца станали жертва на престъпление в Разград

50 деца са станали жертва на престъпление от началото на годината до края на октомври. Това сочи отчетът на 
РПУ-Разград. 28 от пострадалите са момичета, а 22 - момчета. Шест непълнолетни са потърпевши при изнасилване, 
четири при блудство, 3 при отвличане, 12 при кражби на мобилни телефони и шест при нанесени телесни повреди.

114 малолетни и непълнолетни са регистрирани в РПУ-Разград като извършители на престъпления. За същия период 
на миналата година те са били 109. По данни на полицията, престъпленията на подрастващите са синтезирани основно 
в района на Водна централа и центъра и са извършвани през деня. Двама непълнолетни са блудствали, а трима са 
извършили изнасилване, сочи разчетът на управлението. Шест непълнолетни и двама малолетни са регистрирани за 
грабежи на имущество. 75 са извършителите на кражби, а 13 на взломните посегателства. Срещу имената на четири 
непълнолетни стоят джебчийски кражби, един е регистриран за измама, двама за палежи и още толкова за 
посегателство над автомобили.

Пет малолетни и 27 непълнолетни през десетте месеца са извършили повече от едно криминално престъпление. 
През детска педагогическа стая за престъпления и противообществени прояви са преминали 142 деца. На отчет в ДПС 
са водени общо 160, като 32 от тях са новозаведени, а 71 са свалени от регистъра. Шест деца са били настанени във 
ВУИ-Завет.

Засилила се е агресията сред учениците от началните класове, съобщават още от полицията. Във връзка с 
противодействието на детската престъпност, от управлението предлагат да бъде изградена система за информация. 
Идеята е работна група от представители на РИО на МОН, Дирекция "Образование", съда, училищните настоятелства, 
РДВР, отдел "Закрила на детето" и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да 
постави основите на дейност за получаване, систематизиране и насочване на информацията за противоправните деяния 
от и срещу подрастващите.
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