
Мъж размаза от бой жена си 
 
Трийсетгодишна жена от Разград е била жестоко пребита в собственото си жилище пред очите 
на седемгодишната си дъщеря Валентина.  
Инцидентът станал миналия четвъртък в квартал „Орел“. Мъжът, с когото Теодора живее на 
семейни начала, се казва Стефан и е неин набор. От известно време насам той често я 
тормозел – не й позволявал да излиза с приятели, пиел и настоявал тя да продаде наследения 
от баща си апартамент, в който двамата живеели.  
 

Насилникът бил комарджия и искал да проиграе на ротативки 
четиристайното жилище - така, както направил с продадения през 
януари гараж и с повечето покъщнина.  
От началото на годината Теодора остава пълен сирак. Не работи 
никъде и няма собствени доходи. Дъщеря й Валя е от първия й брак и 
въпреки че е на седем, не посещава учебно заведение заради 
безпаричие.  
В сряда пострадалата разказа пред журналисти, че след поредния 

пиянски скандал, Стефан започнал да я налага с юмруци и ритници, после взел 
стол и замахнал с него към главата й. От удара столът се потрошил в лицето й, а 
пораженията върху Теодора са значителни – натъртвания и синини, отоци, спукано 
тъпанче на лявото ухо и счупен нос. Жената е била почти обезобразена.  
Побойникът Стефан преди време е работил – ремонтирал е автомобилни гуми. С 
Теодора се познава вече четири години. Отначало нямал против доведената му 

дъщеря Валентина да поддържа връзка с баща си и да приема от него парите, които той й 
изпраща чрез майката. Преди няколко месеца обаче забранил всякакви контакти и унищожил 
телефоните и SIM-картите на Теодора, в които тя пазела номерата на бившия си партньор.  

Пострадала и унизена, тя успяла да напусне апартамента и да избяга в 
Русе, където имала вуйчо, който я завел до многопрофилната болницата. 
Там обаче й отказали помощ, тъй като не била осигурена за здраве и не 
разполагала с документ за самоличност. Роднините докарват Теодора в 
Разград, където отново й е отказан прием в болницата, но е била 
прегледана от специалист, който й е назначил терапия.  
В своята безизходица Теодора и близките й се обръщат към Центъра на 
неправителствените организации в Разград. Центърът от своя страна 
търси съдействие от полицията и от социалните работници. Благодарение 
на тяхната помощ жената успява да се прибере до вкъщи и да вземе 

документите си и да получи зелена светлина да бъде настанена в кризисен център заедно с 
детето си за известен период от време.  
Пред здравеопазването и новия здравен министър стои сериозно предизвикателство. Хора с 
временна опасност за живота не могат да разчитат на медицински грижи, принципът на 
солидарност в здравеопазването не работи реално, коментира пред медиите завчера 
председателят на Центъра на НПО Георги Милков. Той отново припомни, че близо до Разград, в 
Стражец, например, може да бъде създаден приют за временно настаняване на жени и деца, 
бити и тормозени вкъщи, неволни жертви на домашно насилие.  
 
Разградският районен съд наложи вчера постоянна мярка „Задържане под стража“ на 37-
годишния Стефан Петров Йорданов. Съдът счете, че има реална опасност той да извърши и 
други престъпления, тъй като е личност с висока обществена опасност - има две предишни 
осъждания, по които вече е реабилитиран, както и предупредителни протоколи за предишни 
побои над Теодора. По досъдебното производство срещу него са повдигнати две обвинения - за 
нанасяне на средна телесна повреда и за укриване на документи /лична карта, нотариални 
актове и други/ на пострадалата.  
Мярката може да се обжалва в тридневен срок пред Окръжния съд. Ако това стане, втората 
инстанция ще гледа жалбата на 27 април от 14 ч.  
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