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Според шефа на МВР: Абсурдно да се говори за атентат
срещу Сидеров
Повод за коментара на вътрешния министър станаха публикации в пресата, според
които на магистрала "Тракия" в петък вечерта автомобил, в който пътували
22-годишен младеж ("момче" според уводната статия на в. "24 часа") и 84-годишния
му дядо, се ударил в леката кола на телевизия "Скат". В нея пътували Сидеров и
колегата му депутат Павел Чернев, който бил зад волана.

Абсурдно да се говори за атентат срещу лидера на "Атака" Волен Сидеров, смята
министърът на вътрешните работи Румен Петков.

Повод за коментара на вътрешния министър станаха публикации в пресата, според
които на магистрала "Тракия" в петък вечерта автомобил, в който пътували 22-годишен
младеж ("момче" според уводната статия на в. "24 часа") и 84-годишния му дядо, се
ударил в ситроен на телевизия "Скат". В нея пътували Сидеров и колегата му депутат

Павел Чернев, който бил зад волана.

Юристът от "Атака" счупил стъклото на колата им с юмрук, спукал гумите с нещо остро и ударил
момчето, разказват пътниците във варненския форд. Според Сидеров и Чернев обаче те не са
спирали, а срещу тях е имало опит умишлено да се предизвика катастрофа; подозира се и
покушение.

Твърдението за атентат е доста спекулативно, коментира Румен Петков пред Би Ти Ви. От цялата
информация, с която разполагам и която вчера вечерта е предоставена на главния прокурор, става
дума за по-скоро обратното, добави министърът.

Петков трябва да подаде незабавно оставка и да бъде обвинен за съучастие в покушение срещу
лидер на политическа, парламентарно представена сила, реагираха от "Атака" (Ataka.bg) в
декларация, подписана от лидера Сидеров.

Нападките срещу нас напоследък взеха застрашителни размери, те стигнаха до опит за физическо
отстраняване, се казва още в текста.

От партията са убедени, че на 7 април около 23 ч. на магистрала "Тракия" е бил направен опит за
покушение върху живота на Сидеров. Половин час след това министърът на вътрешните работи бил
уведомен за случая, а на следващата сутрин било сигнализирано официално и в СДВР.

Вместо разследване и установяване на извършителите на покушението, на следващия ден
министърът на вътрешните работи публично разпространи в предаването "В десетката" на Би Ти Ви
клевети и политически нападки срещу лидера на партията, пише в декларацията.

Това действие на Румен Петков показва ясно, че той става съучастник на извършителите на
покушението и прикрива поръчителите, заявяват от "Атака".

Това означава, че в България днес, при това управление, е възможно силово ведомство като МВР
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НАЧАЛО БЪЛГАРИЯ СВЯТ ПАРИ ИНЦИДЕНТИ НАУКА И IT РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЕКО ФОТО ВИДЕО СПОРТ ПОСЛЕДНИ НОВИНИ



да бъде използвано за политическа и физическа разправа с опозицията, отбелязват от
политическата организация.

МВР ще оповести в понеделнике официална информация дали срещу депутата Павел Чернев
ще бъде повдигнато обвинение за хулиганство, съобщи междувременно говорителят на
РДВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

До момента е образувано дознание срещу неизвестен извършител; за момента се изчакват
официалните резултати от разследването, уточни той.

От полицията коментираха, че има основания срещу Чернев да бъде повдигнато обвинение по
чл. 216 от Наказателния кодекс във връзка с опита му за саморазправа с хората, които са
пътували във форда.


