
С арест и глоби ще наказват вече непълнолетните хулигани 
 
 
До 15 дни арест и глоба от 100 до 500 лева грозят вече непълнолетните 
извършители на дребни хулигански прояви. Новите санкции са част от изменения 
Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, който миналата седмица 
беше приет окончателно в този си вид от парламента.  
 
Одобреното на първо четене предложение младежите да полагат безвъзмезден труд 
в полза на обществото от 40 до 160 часа отпадна. След като УБДХ дава възможност 
нарушителят да откаже да полага общественополезен труд, няма смисъл самото 
наказание общественополезен труд да съществува като такова, решиха 
законодателите.  
Окончателно приетите промени предвиждат решенията на районните съдилища, с 
които се налага административното наказание, да могат да се обжалват пред по-
горна инстанция.  
Измененията в най-често прилагания у нас указ станаха факт, след като 
председателят на Центъра на НПО в Разград Георги Милков сигнализира омбудсмана 
на републиката Константин Пенчев и Конституционния съд, че юридическият акт 
съдържа противоконституционни текстове.  
Тъкмо заради критиките на разградската организация и на различни правозащитни 
органи, че Указ 904 противоречи на европейските документи и практики, и че 
ограничава правото на справедлив процес, през май тази година Конституционният 
съд обяви противоконституционността на чл.7 от УБДХ. Текстът казваше, че 
решението на районния съдия не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно.  
По данни от Центъра на НПО, Разград е в челото на класацията по брой актове по 
УБДХ за година - за 2010 г. те са около 135.  
Дребно хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни 
или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително 
отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на 
обществеността или скарване, сбиване или други подобни действия, с които се 
нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на 
обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от Наказателния 
кодекс.  
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