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Пишува: 
Милка СМИЛЕВСКА

RODITELSKA I DR 

OKO NA SONCETO
БИЗАРНА НЕСРЕЌА ВО ВЕЛЕШКОТО СЕЛО БОГОМИЛА

СОЦИЈАЛА

Несреќата со смрзнатото девојче ја потресе македонската 
јавност, но уште повеќе реакциите на нејзините родители 
кои пред телевизиските камери го објаснуваа настанот 
како да станува збор за загуба на некое домашно 
животно покосено од некоја непозната болест.

Малечката Елена Костадинова 
неодамна беше пронајдена 
смрзната на еден километар 

од родното место Богомила, во 
близина на реката Бабуна. Нес-
ре ќата се случила заради нев-
нимание на родителите кои го 
оста виле петгодишното девојче 
да си игра во студениот зимски 

ден. Организираната потрага по 
Еле на започнала во 19 часот. По 
неус пешните обиди на нејзините нај-
блиски сами да ја пронајдат, шестмина 
по лицајци од полициската станица 
во Богомила и педесет жители од 
на селбата со ламби и фенери го пре-
барувале теренот по течението на 
ре ката Бабуна во должина од четири 
кило метри. Елена е пронајдена во 
пет часот утрото во близина на на-
селбата. Малечкото згрчено тело 
било помодрено, свртено со лицето 
кон земјата. Ножињата й биле боси, 

а стомачето голо, јакна не носела. 
Без животното тело било вкочането 
од студ поради ниските температури 
од минус 10 степени. На местото каде 
била почината биле видливи трагите 
од пена кои таа ги испуштила пред да 
умре.

Несреќата со смрзнатото девојче 
ја потресе македонската јавност, но 
уште повеќе реакциите на нејзините 
родители, кои пред телевизиските 
камери го објаснуваа настанот, како 
да станува збор за загуба на некое 
домашно животно, покосено од 
некоја непозната болест. Жителите на 
Богомила гласно забележуваат дека 
родителите на Елена, Горан и Марија, 
често ги оставале своите деца сами 
да си играат, тие не биле доволно 
грижливи кон нив. Кај таткото на Елена, 
Горан Костадинов, забележана е лесна 
ментална ретардација, поради што 
тој посетувал специјално училиште 
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во Велес. И неговата најстара ќерка, 
осумгодишната Билјана, го посетува 
истото училиште.

Дали овој степен на ментален 
хендикеп е пречка за родителство 
и склучување брак? Оваа дилема ја 
третира Законот за семејство кој во 
член 18 вели: "Лицата со умерени 
пречки во психичкиот развој или 
лесни пречки во психичкиот развој, 
можат да склучат брак по претходно 
прибавено мислење за генетската 
конструкција издадено од Заводот за 
ментално здравје на деца и младинци 
Скопје". За случајот, директорката на 
Центарот за социјални грижи, Родна 
Јанчева, вели:

- "На луѓето со лесна ментална 
ретардација Законот за семејство и 
Законот за социјална заштита не им го 
попречува родителското право".

Но, правата на децата ги третира 
Законот за заштита на децата кој во 

член  9 вели: "Се забранува психичко 
или физичко малтретирање, казну-
вање или друго нечовечко пос та-
пување или злоупотреба на децата". 

Членот 16 од истиот Закон вели 
дека "право на сместување во друго 
семејство им се обезбедува на 
деца кои се занемарени". Меѓутоа, 
од велешкиот центар за социјална 
работа велат дека тие не забележале 
дека мајката и таткото Костадинови 
не се грижат добро за децата, тие 
вршеле увид во нивното семејство 
секои три месеци, затоа што биле 
приматели на социјална помош. 

Стручните лица од центарот 
смрзнувањето на Елена го третираат 
како "несреќен случај", велејќи дека 
има голем број родители со лесна 
ментална ретардација кои добро се 
грижат за своите деца. Со семејството 
Костадинови социјалните работници 
ќе работат преку посета на родителите 

и разговор со нив, бидејќи тие имаат  
уште две ќеркички. Колку чести ќе 
бидат средбите и каде ќе се одвиваат, 
не е дефинирано. Следењето на 
состојбите на теренот е условено и од 
материјалните средства, а буџетот на 
социјалните институции годинава е 
намален за 25 отсто.

Правот околу бизарната смрт 
на Елена полека слегнува. Се чини 
дека социјалните работници не се 
особено возбудени заради овој 
случај. Загубениот млад живот нема 
да ги придвижи механизмите за 
заштита на некои други деца кои се 
во слична ситуација и на кои им се 
заканува слична судбина. Во овој 
случај не можеме да се оправдуваме 
дека немаме заокружена законска 
регулатива за заштита на децата, тука 
отсуствува работата на стручњаците 
кои треба да следат во какви семејни 
средини растат македонските деца.

ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА 
ВО БОГОМИЛА

МЕСТОТО КАДЕ ШТО СЕ СЛУЧИЛ 
ТРАГИЧНИОТ НАСТАН


