Център на НПО
в Разград
НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА

Изх. № Ц-80/11.10.2011г.
ДО
Г-ЖА ДАНИЕЛА МАШЕВА
ВИД МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ
В УКАЗА ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Указ 904 от 1963г. за борба с
дребното хулиганство, номер 102-01-56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011г.,
приет на 08.09.2011г. на първо четене от 41 Народно събрание.
1: Непълнолетни граждани от 16 до 18 годишна възраст не трябва да са в обхвата на
Указ за борба с дребното хулиганство.
2: Наказанието “задържане в поделенията на МВР” на провинилите се граждани за
15 денонощия е нарушение на правата на гражданите. Предлагаме тази мярка да се
отмени или да се въведе задържане в по-кратък срок (до 5 денонощия).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАШЕВА,
След проведения мониторинг над Указа за борба с дребното хулиганство и
неговото прилагане считаме, че някои подходи на съдебните практики трябва да бъдат
променени или премахнати. Особен акцент предлагаме да се постави върху третирането
на младежи от 16 до 18 годишна възраст от закона. Считаме още, че този закон е
рецидив от миналото и е доста спорен от гледна точка на спазването на човешките
права според Европейската конвенция за правата на човека.
1. Непълнолетни граждани от 16 до 18 годишна не трябва да са в обхвата на
Указ за борба с дребното хулиганство. Те трябва да имат достъп до образование,
което не може да бъде изпълнено при тяхно евентуално задържане. При провинение на
непълнолетни се прилагат Законът за закрила на детето, където съществуват 12 мерки
за закрила, като средство за обществено въздействие и Законът за борба срещу
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Не може при
извършени противообществени прояви, хулигански действия и други подобни от
малолетни или непълнолетни, да се прилага Указът за борба с дребното хулиганство
вместо действащия специален Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Съществен проблем е дали полицейските служители са инструктирани и с какъв
нормативен акт са обучени да прилагат адекватно и според случая нормативното
основание, с който да пишат актове за нарушения от малолетните или непълнолетните
– УБДХ или ЗБППМН.
Основната движеща сила и принцип в наказателната мярка е възпитателният му
характер. Логично възпитателният характер на наказанието “задържане в поделенията
на МВР” според УБДХ, няма положителен ефект спрямо малолетни и непълнолетни
нарушители.
С оглед спазване правата на децата и гарантираните човешки права,
предлагаме да се обърне специално внимание на тези производства:
1. Да се уведомява задължително прокуратурата и да се изисква становище
от тях.
2. Да се уведомява задължително Дирекция „Социално подпомагане” и Отдела
за закрила на детето, като се изисква становище и доклад, съгласно закона
за закрила на детето.
3. Прокуратурата да участва в съдебни производства срещу непълнолетни
младежи, обвинени по УБДХ в нарушение на обществените порядки.
4. Да се създаде регистър за налаганите наказания по УБДХ в полицията,
който да се контролира от прокуратурата.
5. Съдебните дела да не се разглеждат веднага, а да се прецени обществения
интерес. Предлагаме да се рзглеждат между 24-40 час от постъпването.
6. Да се избягва налагане на наказание „задържане в поделенията на МВР” на
непълнолетни граждани съгласно УБДХ, защото то не е ефективно и
липсват нормални условия за изтърпяването му. Младежите в тази
възраст трябва задължително да посещават учебни заведения и така
съдът препятства достъпа на юношите до образование.
Бихме желали да обърнем внимание, че има поне шест различни институции,
които работят с деца в риск. Отделно в Закона за закрила на детето същестуват 12
различни мерки за закрила, като средство за обществено въздействие. Все още действа
и Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, въпреки
че е остарял и неефективен.
Ние сме обезпокоени, че при тези особени производства Съдът не прилага
Закона за закрила на детето, който задължително изисква становище на Отдел за
закрила на детето, когато става дума за малолетен и непълнолетен.
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Основните институции за подкрепа на деца в риск са в три отделни системи:
образование, социална закрила и обществен ред. Във всеки областен град има и
Центрове за обществена подкрепа, които се управляват основно от общини и НПО.
Независимо, че в България все още липсва развита успешна система за детско и
младежко правосъдие, ние бихме предложили ефективен механизъм за взаимодействие
в рамките на съществуващите правни норми.
Според нас полицейските служители трябва особено внимателно да преценяват
степента на наказание с цел превенция и поправимост. Инспекторите от Детска
педагогическа стая към РУП е необходимо да са запознати и да дават писмени
становища, когато полицията задържа деца и юноши под 18г. Необходимо е
полицейските инспектори да се срещнат с тях и да ги разпитат съгласно Закона за МВР
и ЗБППМН. Едва след това съставеният акт по УБДХ е удачно да бъде внесен в съда за
разглеждане и решаване. Това действие може да бъде извършено в рамките на работния
ден и няма да бъде пропуснат 24-часовия срок за внасяне на акта в съда.
Ние наблюдаваме бездействие и незаинтересованост на дирекциите
„Социално подпомагане” и отделите за закрила на детето при прилагането на
УБДХ. Тези социални институции не регистрират проблем с прилагането на този
остарял нормативен акт и не се ангажират със случаите на задържани деца и юноши.
Обезпокоителна е и пасивността на прокуратурата, която не участва по
принцип в производства по УБДХ. Невъзможността да се обжалват тези съдебни актове
лишава гражданите от право на протест пред горестоящия съд. Прокуратурата би могла
да се ангажира поне със съдебните дела, в които участват непълнолетни лица и да
изказва становище.
2. Наказанието “задържане в поделенията на МВР” на провинилите се
граждани за 15 денонощия е нарушение на правата на гражданите. Условията,
където са задържани лицата доста често не отговарят на елементарните изисквания за
хигиена и здравословни условия. Предлагаме тази мярка да се отмени или да се въведе
задържане в сравнително по-кратък срок (до 5 денонощия).
Прилагането на Указа за борба с дребното хулиганство се изпълнява с цялата му
формална строгост. Имайки предвид тези факти, и особено това, че задържането за 15
денонощия се прилага и за непълнолетни предлагаме да се преосмисли ползата от тази
мярка и тя да бъде премахната или намалена.
Акцентът според нас трябва да се постави върху реалната преценка за степента
за обществена опасност на провинилите се граждани.
Въвеждането на наказанието “безвъзмезден труд в полза на обществото”
може да изпълни напълно функцията на наказанието “задържане в поделенията
на МВР”.
В УБДХ е посочена възможност да се налага, като административно
наказание „задържане в поделенията на МВР”. Според нас е налице противоречие
между разпоредбата на нормативен акт /ЗАНН/ и подзаконов нормативен акт /УБДХ/.
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Според нас неправилно се прилага наказанието (административна мярка)
„задържането в поделенията на МВР” и поради това, че видовете административни
наказания, които могат да бъдат прилагани, са посочени в разпоредбата на чл.13 от
ЗАНН.
За административни нарушения могат да се налагат следните административни
наказания: а) глоба; б) обществено порицание; в) временно лишаване от право да се
упражнява определена професия или дейност.
Ние наблюдаваме практика полицията в Разград да налага две различни
наказания за едно и също провинение.
През последните месеци зачестиха случаите, според медиите, когато полицейски
служители задържат за 24 часа в поделенията на МВР граждани, които са нарушили
обществения ред. Тези действия на полицията са в съотвествие със Закона за МВР,
който позволява това назаказание без санкция на съда. На същите граждани полицията
съставя и акт по УБДХ за установено административно нарушение. В над 95% от
всички случаи до момента съдът наказва тези граждани и по УБДХ.
На практика наказаните граждани получават две различни наказания – по
Закона за МВР и УБДХ. Ние смятаме това за сериозно нарушение на основен принцип
в правото – не може да се налага повече от едно наказание за едно нарушение.
Полицейските служители трябва да преценят кой закон да прилагат, за да се изпълни
силата на общественото въздействие и превенция. Според нас е необходимо да се
подобри процесът на установяване и преценка на степента на нарушението от
полицейските служители. Спешно трябва да настъпи промяна в тази област.
Може да се приеме, че наложени административни наказания по УБДХ, след
вече наложено по Закона за МВР, стават автоматично недействителни. Наказаните
граждани могат да си потърсят правата в съда, заради прекомерност и претърпени
вреди от страната на полицията и съда.
В Разград са съставени по над 100 полицейски акта по УБДХ за 2009г. и 2010г.,
което поставя сериозни въпроси. Ние наблюдаваме приложението на този много спорен
акт в общо 20 града в Северна България. Липсва сериозно обяснение за значителния
брой наказани граждани по УБДХ в Разград, като се съпостави със съседните областни
центрове и с останалите близки по характеристики градове.
МОЛЯ, ДА ВНЕСЕТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ ПРЕДИ ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА!
12 октомври 2011г.
Град Разград
С уважение
Георги Милков
Председател
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