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ОТНОСНО: Извършено престъпление - изнасилване на 05.12.2009г. в Общежитие за 
средношколци в град Разград.  
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЧЕВА, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

Пиша Ви с голяма тревога за извършено тежко престъпление-изнасилване 
на 14г. девойка в държавно учреждение на Ваше подчинение. 

Местните вестници в град Разград, както и национални медии, разпространиха 
обширни материали за бруталното изнасилване на непълнолетна девойка от двама 
пълнолетни младежи в Общежитието за средношколци в град Разград. 

Окръжен съд – Разград обяви окончателно съдебно решение, според което 
двамата извършители, братята Метин (18г.) и Четин (19г.), както и техния приятел-
помагач, са обявени са виновни и ще изтърпят наказанията си в затвора. 

От вестниците става ясно, че двамата братя са пълнолетни и не са ученици в 
нито едно учебно заведение в община Разград. Младежите са състезатели в СКБ 
„Лютви Ахмедов”, което е сдружение с нестопанска цел. Сдружението не е учебно 
заведение и не може да настанява свои състезатели в общежитие за средношколци. 

Бих желал да привлека вниманието Ви към няколко важни момента около 
престъплението в Общежитие за средношколци – град Разград: 

1. Как и защо са настанени да живеят в него младежи, които не учат в Разград и 
спортуват в един частен клуб по борба? На какво правно основание е станало 
това спорно настаняване? 
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2. Има ли и други случаи на подобни „привилегии” за неучещи младежи, които 
са настанени в общежитието в нарушение на правилата? 

3. Кой е одобрил Правилника за вътрешния ред в общежитието? РИО на 
МОМН има ли контролни функции към това извънучилищно учебно 
заведение? 

4. РИО на МОМН – Разград започнал ли е проверка за установяване на 
виновните длъжностни лица, които са пренебрегнали служебните си 
задължения и са допуснали да се случи това сериозно престъпление? 

5. Имало ли е дежурни възпитатели по време на изнасилването на 05.12.2010г.? 
Кои са били те? Направена ли е проверка по случая? 

6. Проверени ли са видеозаписите от камерите от 05.12.2010г.? 

7. Защо са настанени заедно младежи и девойки, без да е осигурена надеждна 
система за контрол на социалните контакти? 

8. РИО на МОМН – Разград има ли информация за поведението на дежурните 
възпитатели по време на нощни дежурства – как изпълняват служебните 
задължения, употребяват ли алкохол и други упойващи вещества, играят ли 
хазартни и други забранени игри, спят ли, почиват ли? 

9. РИО на МОМН – Разград има ли информация за престъпно посегатеслство 
и/или насилие на възпитатели върху младежи и девойки в общежитието? 

10. РИО на МОМН – Разград има ли информация за други предишни инциденти, 
свързани с упражнено насилие над младежи в общежитието? 

11. РИО на МОМН – Разград как гарантира спазването на обществения морал и 
добрите нрави в това общежитие? 

12. Как е осигурена обществената безопастност и охрана в и около сградата на 
общежитието? Защо е възможно да се проникне по външната стена на 
сградата до втория етаж, където е станало изнасилването на девойката? 

13. Защо не са поставени досега защитни решетки от външната страна на 
прозорците на сградата от първия до последния етаж? 

14. РИОКОЗ – Разград осъществила ли е мониторинг в сградата и как е 
изпълнила функциите си по контрол и оценка на риска за здравето? 

15. Отговаря ли сградата на общежитието на санитарните и здравни изисквания? 
Има ли протоколи от проверки на РИОКОЗ за последните три години? 

Моля, да ни информирате за резултатите от проверката! 
 
1 ноември  2010г.       
град Разград        

С уважение 
Георги Милков 

         председател 


