
Г.МИЛКОВ: Дисциплинарно уволнение за директора на Спортното училище и треньора 
по бобра 

 
Пиша тези редове като граждански активист, експерт и ръководител на Консултативния център 
по проблемите на домашното насилие. Професионалният ми опит е в две основни професии: 
бях учител и социален работник повече от 14 години. От няколко години работя по проекти за 
деца и семейства в риск.  
Последният случай с нечовешкото заключване на трите непълнолетни момчета в спортна зала в 
Разград показва страшна диагноза.  

 
Обществото в Разград сериозно боледува и май на никой не му 
пука.  
Обществените системи за закрила на децата не работят успешно. 
Грижата за децата се поверява на неправоспособни хора със съмнителен 
морал и спорна квалификация. Институциите признават неохотно, че 
детската престъпност се увеличава сериозно в област Разград. Местната 
власт е безпомощна и безцелно раздава скучни листовки срещу 
насилието. Наркотиците навлизат смело в младежкото ежедневие. 
Младите хора не зачитат законите и обществените норми.  
Кризата в образованието се отразява и на отношенията в самата 
система. Неквалифицирани хора нахълтват смело през задната врата, 
като липсата на образование се компенсира с ходатайства от политици 
или управници.  

Малкият 15-годишен затворник Хасан, който учи за борец, се оказа поредната невръстна 
жертва на един необразован 24-годишен мъж, обявен от някого за треньор?  
На никой в Разград не му е направило впечатление, че назначеният треньор няма образование 
да обучава деца. Резултатът е повече от очевиден. Необразован учител може само да си служи 
с насилие и мъчение от Средновековието вместо спорт. Така разбира преподаването този млад 
делиормански батко.  
 
Ужасно се срамувам, че това се случва в Разград 
за пореден път през последната една година. Институциите трябва да отговорят ясно защо и 
как се назначават преподаватели без да имат необходимото образование. Призовавам 
родителите да са взискателни и да изискват от директорите доказателства кой обучава децата 
им.  
Не искам да си мисля какво ще се случи, ако родители или близки на малтретирани деца 
заведат серия от съдебни дела срещу Министъра на образованието. Може би оттам трябва да 
започнем...  
Всички ние плащаме да има безплатно образование, а какво се случва?  
Защо директорът Иван Илиев е мълчал и толерирал тормоза и издевателствата върху децата? 
Обществена тайна е, че тези деца почти не учат, за да стават “шампиони” и в 8 клас не знаят 
да четат, понеже не било важно...  
Докога Йордан Асенов, популярен с прякор на скъп петролен продукт, ще се прави на шеф по 
борба? Че нали този човек само допреди 2 месеца отговаряше за образованието в Община 
Разград и управляваше годишен бюджет от 9 милиона лева.  
   
Защо прокуратурата в Разград мълчи услужливо за пореден път? 
Настояваме прокуратурата нeзабавно да образува досъдебно производство срещу директора и 
треньора за престъпно поведение, нечовешко и унизително отношение към непълнолетни 
младежи.  
С убийството на момче от негов съученик през зимата на 2007г. в Разград започна серия от 
уродливата агресия между децата. Случаят със зверското убийство на 8-годишния Ердоган в 
село Лудогорци изведе област Разград до висините на д-р Ханибал Лектър от филма 
“Мълчанието на агнетата”.  
Серията от зловещи убийства на деца и масови наранявания показват засилваща се агресия и 
неовладяно насилие в училище и младежката среда, за която местните институции нямат 
готовност да реагират.  
Публичният позор е, че институциите не признават своята трагична безпомощност и не търсят 
алтернативни решения. Такива могат да дадат експерти от националните институции и 
неправителствените организации.  
Увеличените случаи на домашно насилие над жени и деца сочи, че в семейството отношенията 
се влошават драматично. Потърпевшите отново са децата и жените. Насилието в семейството 
много лесно се пренася като модел и сред децата, в училище или на улицата.  
 



Проблемът с насилието е много сериозен. 
Местните институциите в Разград работят, но резултатите са слаби и ефективността им е много 
ниска. Аз съм разтревожен като гражданин и данъкоплатец. Недоволен и разочарован съм от 
безпомощното мотаене на институциите, които само пишат доклади и отчитат статистики. 
Резултатите обаче са отчайващо трагични... Децата все по-често са жертви на насилие и не му 
се вижда краят.  
   
Какво може да се направи в тази тежка ситуация?  
Областният управител Наско Анастасов да създаде работна група за изработване на областна 
програма за контрол и превенция на насилието. На кръгла маса през месец октомври 2008 г. 
документът да бъде обсъден с експерти и представители на гражданското общество.  
Областният управител да организира серия от срещи и обществено обсъждане на идеите си за 
справяне с насилието с участието на граждани, експерти и институции.  
Областният управител да покани неправителствените организации да предоставят проекти и 
идеи за справяне с насилието и агресията сред децата.  
Инспекторатът по образование на МОН да провери, събере и анализира всички случаи на 
насилие над деца и младeжи в област Разград.  
ИО на МОН да извърши незабавна проверка колко и какви неквалифицирани човека са 
назначени за учители в Област Разград, без да имат необходимото образование и 
квалификация.  
Областна дирекция “Полиция”, заедно с общинските отдели за закрила на детето, да 
представят доклад за регистрираните случаи на детско насилие за последните три години;  
Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
съвместно с инспекторите от Детските педагогически стаи към РПУ, да представят резултатите 
от своята работа за последните три години относно насилието върху и сред децата и 
младежите;  
Окръжната прокуратура в Разград да изготви доклад за разследваните случаи на детско 
насилие за периода 2005-2007 г.;  
В Разград да се създаде Център по проблемите на насилието като социална услуга с 
финансиране от държавния бюджет.  
 
Центърът на неправителствените организации  
в Разград повече от три години работи по програми за прилагането на Закона за защита срещу 
домашното насилие, www.ngo-rz.org.  
От април 2007г. до април 2008г. офисът на Центъра на НПО в Разград е посетен от 248 човека, 
засегнати от проблеми с домашното насилие. По телефона за помощ и съвет са се обадили 65 
души; проведени са 131 разговора със социален консултант; 69 са консултациите с психолог; 
дадени са 48 правни консултации, като с помощта на нашите експерти са заведени 33 дела по 
Закона за домашното насилие, като 6 от тях са завели и бракоразводни дела1.  
За последните 12 месеца полицейските служители от РПУ - Разград са изпратили в районния 
съд 14 преписки по Закона за защита срещу домашното насилие, като 7 от тях са завършили 
със съдебна заповед за незабавна съдебна защита. От април миналата година до сега в 
Районния съд в Разград са постъпили 26 жалби, свързани с домашно насилие. Заведени са 33 
дела, от които 18 са приключени със съдебно решение. В 23 от случаите е издадена заповед за 
незабавна защита.  
Слаба е работата на прокуратурата по Закона за защита срещу домашното насилие. 
Държавното обвинение не осъществява ефективен контрол по изпълнение на съдебните 
заповеди. Районна прокуратура – Разград отхвърля неоснователно всички подадени жалби за 
неизпълнение на съдебните решения. Окръжната прокуратура има противоречива практика при 
разглеждане на жалби срещу откази на Районна прокуратура да разследва неизпълнение на 
съдебните заповеди.  
На практика прокуратурата не прилага законите, поощрява осъдените насилници и не 
осигурява достатъчна сигурност на гражданите. Противоречивата практика на прокуратурата в 
Разград окуражава насилниците да не зачитат съдебните решения и да пренебрегват 
правосъдието. 
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