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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 19.11.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: БИТОВА ПРЕСТЪПНОСТ 

Описание на проблема: Битовата престъпност е сред най-наболелите проблеми в страната и в частност в 

село Горски извор. Жителите на селото често стават жертви на кражби, посегателства, измами. 

Причините за битовата престъпност са много. Една от тях е високото ниво на безработица в малките 

населени места. Друга причина е наличието на компактни маргинализирани общности, които нямат 

образование, нямат изградени трудови навици, а и каквато и да било конкурентоспособност на 

трудовия пазар, които не се съобразяват със законите и общоприетите норми. Всички изброени 

характеристики на тези общности предполагат извършването на престъпления, като начин за 

оцеляване. Демографската ситуация в нашата страна се характеризира и с продължаващо намаляване и 

застаряване на населението, като това обстоятелство е сред виктимогенните фактори особено за 

възрастните хора в отдалечените места. Дисбалансите в резултат на икономическата рецесия, ниската 

раждаемост сред групите с висок социален статус и огромната раждаемост сред маргинализираните 

общности, променят структурата на обществото. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Срещата се водеше 

от Ангел Дулев – началник РУП – Димитровград. Участие взеха още Деян Динев – оперативен работник 

(криминалист) към РУП – Димитровград и Янко Янев – кмет на село Горски извор. Гостите на срещата 

представиха с няколко думи своето отношение към битовата престъпност. В групата се проведе 

дискусия какво може да се направи за разрешаване на проблема. Мария Борисова предложи да бъде 

назначен квартален отговорник на мястото на пенсиониралия се Кюрчиев. Мария Димитрова направи 

предложение в селото да бъде назначена нощна охрана. Кирил Ангелов коментира, че наказаняита, 

които се налагат на нарушителите са много малки, а разследванията се проточват много дълго във 

времето. Това създава чувство на безнаказаност у престъпниците. Сашо Апостолов си спомни, че на 

времето много добра работа са вършели доброволните отряди. Той постави въпроса дали няма 

възможност отново да се възобновят. Кирил Георгиев сподели мнението си, че е необходима по-голяма 

бдителност от страна на цялото население. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: След дискусията в групата 

бяха изведени следните няколко решения: 
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1. При забелязано нарушение в квартала, всеки свидетел на нарушението по най-бързия начин да 

уведоми кмета на селото или директно да позвъни на 0391/6 33 21 – дежурен офицер в РУП – 

Димитровград. Така ще се избегне забавянвянето от позвъняването на единния номер 112, 

където оператори разпитват подробно какво се е случило и пренасочват сигнала. 

2. Да се пусне подписка в селото за сформирането на въоръжена нощна охрана. 

Ангажирани лица:  Ангел Дулев, Деян Динев, Янко Янев 

Предприети действия: ................ 

Постигнти резултати: .................. 

 

Дата: 20.11.2015 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


