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България 
 
Тф 220  Саморазправа в ромско гето 
 
Настоящата статия е публикувана в българския ежедневник “Труд” от 4.06.2005г. под заглавието 
“Арести след погром в гето”: (Автори: екип на вестника) 
 
„Дванайсет потрошени дървени бараки ведно със скромната покъщнина в тях, поломена лада, 
подпалена купа сено, един мъж в болница и 12 леко ранени. 
Това е равносметката след кърваво меле в гетото на Враца миналата нощ. 32 души са отведени за 
разпит в полицията заради побоя и 15 от тях са задържани та за 24 часа. 
 
Драмата се разигра към 20ч в четвъртък на ул.“Доспад“ в покрайнините на Враца. Намесата на 
полицията предотвратила по-голямо кръвопролитие. 
 
„Прибирах се от работа, строител съм. Изведнъж шосето се задръсти с джипове. Наскачаха 
дебеловрати с бухалки и започнаха да млатят наред От ладата и дома ми почти нищо не остана“, 
със сълзи на очи разказва Илия Данков (43г.). Мургавият мъж е удрян в главата с бокс и е наръган с 
нож в ребрата. Пострадала и майка му Венета (63г.) – повалили я на земята, удряли и ритали. 
„Едвам успях да избягам, но ме улучиха с камък в крака“, приплаква пък Тихомир(13г.). 
 
„Бяха като озверели. Крещяха:“Мамка ви циганска, в казана за сапун ще ви натикаме. Уплашихме се 
и хукнахме да се крием в близката горичка, но те ни настигнаха“, разказва Емилия Ковачева. Сред 
пребитите жени е и Мариета Тодорова (21г.), която чака първа рожба. Не била пощадена и 
бременната в 7-ия месец Йорданка Стефанова. 9-месечната Мариета пък била в креватчето си, 
когато камък счупил прозореца на бараката и ппарчетата се посипали в леглото. 
 
Поводът.за саморазправа между българи и цигани е съдебно дело. В четвъртък магистратите 
отредили по 4 и 8 месеца затвор за Веселин Ковачев и Ангел Митов от ромската махала. 
 
 Двамата били осъдени за пиянски скандал и погром,станали на 28 май т.г. в заведението на 
врачанина Емил Георгиев. Заради отказ да им бъде сервиран алкохол циганите тогава счупиха с 
камъни 3 витринни стъкла на кръчмата. На двамата роми е било повдигнато обвинение, за което се 
предвиждат до 5 г. затвор. Стойността на имуществените вреди не била голяма и присъдите са 
били съобразени с това. Недоволен от размера на наказанията обаче Георгиев решил сам да раздаде 
правосъдие в гетото. Събрали се група приятели, изчакали да се стъмни и атакували махалата.При 
схватката с ромите е пострадал и един от българите. Той е настанен в болница с комоцио. 
 
Предисторията: На 27 май са били откраднати два мобилни телефона на Емил от автомобила 
му.На следващия ден стана побоят в заведението. „Допускаме, че тогава Емил е казал на двама от 
ромите, ако знаят кой е взел телефоните, да му предадат да ги върне.А може и да не са си платили 
сметката. Не знам“, разказва майката на собственика на кръчмата. Според запознати ромидори 
заплашвали Емил Георгиев, че ако свидетелите му не си оттеглят показанията, ще запалят 
заведението му. 
 
Ромите пият и не искат да плащат в заведенията.  Пазаруват в магазините на вересия. А като си 
поискат хората парите, започват да трошат. Има много подобни случаи с магазини в квартала. 
„Вдигнали сме ръце от тях“, коментират другите хора от квартала. 
 
Фактите по случая се изясняват от полицията и до 10 дни може да има присъди. 
_____________________________________ 
Преведено от немски от Иванка Речникова 


