Митко Вампира се кани да коли наред
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"Сега вече ще убивам! Никой нищо не може да ми направи!" Такива злокобни закани
отправил шизофреникът Митко Борисов, станал известен с прозвището Вампира заради
заканите си, че ще пие човешка кръв, пише "България Днес".
"Вече е в последна фаза на лудостта. Хората са много уплашени. Такъв, ако убие пак,
ще го пуснат, защото е невменяем. Ако държавата най-сетне не му обърне сериозно
внимание, ще се стигне до крайност." Ужасяващото предупреждение е на доскорошния
кмет на видинското село Рупци Славчо Минков и се отнася за психичноболния, който
тези дни отново напрегна хората в региона и дори бе обявен за издирване.
Поредната криза на Борисов започнала преди седмица. Хора в Рупци, където Митко
има къща, го видели да пали огньове край оградите. Кметът Илиян Ангелов веднага
повикал полиция и ченгетата успели да хванат Митко. Оказало се, че е въоръжен с два
ножа. Прибрали го за няколко дни в психиатрия, след което Районният съд разгледал
искане за въдворяване в лудница, което бе 38-ото явяване на дело за Митко Борисов.
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Магистратите постановили да бъде пратен в болницата в Карлуково. Вместо след
заседанието да бъде задържан и конвоиран до психиатрията, Митко духнал. Започнало
полицейско издирване. Хора на гарата във Видин го видели да се разхожда брадясал, а
очите му святкали изпод черна качулка. Когато полицаите дошли, той вече бил
изчезнал. Наложило се ченгетата дори да навестят баща му и да го предупредят да се
пази.
Мъжът твърди, че не се притеснява, защото се е въоръжил, но в последно време
трябвало сутрин и вечер да придружава съпругата си по пътя между дома им и
работата й, защото жената се притеснявала.
Във Видин и в Рупци хората научили, че Вампира е духнал, и настанала паника. В
крайна сметка кметът на селото открил Вампира на детска площадка. Илиян Ангелов
веднага викнал полиция и Митко Борисов бил откаран. Вчера трябваше да бъде
придружен до Карлуково. Хората в региона са наясно, че както и след десетките
предишни въдворявания в лудница на Митко и сега той ще бъде пуснат след три
месеца.
"Такива са ни законите. След три месеца ще го мислим пак. Всеки се спасява
поединично. Понеже знаят, че винаги е въоръжен и каква може да му е реакцията,
когато иска нещо, хората му дават", разказват Илиян Ангелов и Славчо Минков.
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