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Разследване на "ШОУ": Организирана циганска банда доведе едри фермери до фалит
Според последните статистически данни, Видинският район е най-бедният в страната. В
този край хората се жалват от непрекъснатите цигански набези, специализирана банда
краде каквото им попадне, без да се страхува от наказания. Жертви на обирджиите
твърдят, че наглата банда се покровителства от високо място. И че от същото това
високо място дават възможност на главата на крадците да ръководи среднощните им
набези от... затворническата си килия, където Босът излежава присъда за трето,
брутално изнасилване, пише в разследване "ШОУ".
От две години в региона се извършват масови кражби на добитък и, въпреки десетките
сигнали до МВР-Белоградчик и Видин, никой не си прави труда да проведе
разследване. И не става въпрос за кражбата на една крава или на едно теле, а за
отмъкнати десетки животни! Една част от тях се отвличат живи, други са разстреляни и
разфасовани за месо. Двама от най-крупните животновъди в района Николай Милков и
Младен Цветанов Вълчев са буквално унищожени като фермери. Откраднати са им
почти всичките животни, а от полицията мълчат... Според двамата животновъди, става
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въпрос за организирана група роми, която действа на територията на областта не без
съдействието на местните правоохранителни и праворазследващи органи.
//
Абсурдът в цялата тази история се набива на очи - всички, както се казва,
дори и кучетата, знаят кои са крадците и къде са животните. Това са т.нар.
цигани-бизнесмени от скандално известните фамилии на Алико и на Кочо Маринов.
Точно те довели до фалит двамата животновъди, но нито при единия, нито при другия
са проведени задължителните следствени действия, за да се открият и разобличат
крадците. Повече от ясно е, се твърди в жалбата до главния прокурор, че тези крадци
се прикриват умишлено. Преди две години са били образувани две следствени дела
срещу Кочо Маринов, бивш общински съветник в община Видин, както и такива срещу
синовете на известния местен апаш Алико за източени над един милион лева от ДДС,
но… дотам. В момента, твърдят отлично запознати с криминалната обстановка във
Видинско, един от най-наглите крадци Марин, известен като Машко, наследник на
Аликовия род, ръководи кражбите на животни от Врачанския затвор. Нашите източници
дори знаят номера на телефона, с който той върти разговори от килията - 0892 724 902
0892 724 902
Има ли право затворник, съден три пъти за изнасилване, да разполага с телефон в
килията?! И кой му разрешава да води разговори от затвора?! Това са въпроси, на които
засега никой не се наема да отговори. Дори никой не си е поставил за цел да приложи
СРС-та или да поиска разпечатки на разговорите, защото така ще лъсне истината за
големите кражби от животновъдните ферми, се твърди в жалбата на съсипаните
бизнесмени.
Неотдавна по местното радио във Видин, изявление прави заместник окръжният
прокурор Владислав Влашев, който обещава в скоро време да вкара в съда тези хора,
придружени с тлъсти обвинителни актове. Той не назовава обаче имената им,
най-вероятно заради предстоящите избори наесен. Все пак циганите са значителен
електорат - около 10 000 гласоподаватели, на който кандидатите за власт разчитат. На
това изказване яростно реагира напълно унищоженият от кражбите животновъд
Николай Милков. Попитан от репортерите дали е подавал жалби в полицията, той
отговаря: «Над 80!”. Мъжът твърди, че повече от година и половина непрекъснато са
му отвличани крави, телета и биволи от фермата в село Воднянци, община Димово, и
досега полицията не е извършила нито един оглед, не са иззети и записите от
охранителните камери! Година и половина не е извършена никаква оперативна работа
по кражбите «Върху крадците отдавна има чадър!” категорични са потърпевшите. Едно
от официалните питания, които Милков отправя към министър Бъчварова, е дали тя
знае кои са синовете на Алико и кой е техният роднина Кочо Маринов - бивш общински
съветник във Видин? И дали точно това умишлено бездействие на МВР във Видинско не
е първоизточникът за тежкото състояние, в което са изпаднали общината и областта?
Кой и защо е допуснал това безнаказано ограбване? Защо повече от един месец
видинската полиция въобще не обръща внимание на жалбата за откраднати 43 броя
едър рогат добитък от фермата на Милков, а хвърля всичките си сили да покрива
хулиганските прояви и бягства на сина на заместник-директора на ОДП на МВР-Видин,
Ваньо Димитров? И най-важното: какво ще предприеме г-жа Бъчварова срещу шефа на
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полицията Джунински и заместника му Димитров, както и срещу началника на
РПУ-Белоградчик Славчев, които от години умишлено прикриват престъпленията на
добре познатата в района организирана престъпна група от видински цигани?, питат
съсипаните животновъди властите. «Г-н главен прокурор, докога тези хора ще
съсипват живота ни? На 09. 03. 2015 г. ми беше открадната последната крава и въпреки
че се обадих на тел. 112 и отделно на дежурните в РПУ-Белоградчик, оглед не беше
извършен. На 27. 04. 2015 г. ми откраднаха и последните три телета от фермата, няма
оглед, няма камери, няма СРС-та… Повече от месец никой не дойде дори да ме попита,
камо ли да разпитва свидетели и да вземе улики от престъплението. Хайде сега ми
кажете и вие, че няма чадър над организираната циганска банда, която действа на
територията на Видинска област…Която унищожава Видинска област!...”, пише в
жалбата си Николай Милков, надявайки се тя да попадне лично до адресата, чрез
депутата Велизар Енчев.
КОЙ НАСЛЕДИ ПОЧИНАЛИЯ РОМСКИ БОС АЛИКО?
Видинско е най-бедният район, с най-много безработни и хората масово бягат в
чужбина, за да си търсят работа. Тук се оцелява трудно. За разлика от живота, който
води населението на видинския квартал «Нов път”. В момента в този квартал живеят
над 15 000 роми, 10 000 от които са потенциалните избиратели. «Нов път” се отличава
от обикновените цигански гета с големите си къщи, украсени със знакови орнаменти.
Във всеки двор има канализация, улиците са асфалтирани, кварталът си има училище и
детска градина, дори и ромски телевизионен център, разказват нашите източници.
Нещо повече - те твърдят, че някои от жилищните сгради наподобяват къщите от
софийските богаташки домове в софийските квартали Бояна и Драгалевци. В «Нов път”
е гостувал дори и еврокомисарят Гюнтер Ферхойген, който бил направо поразен от
това, което видял. Коментарът му бил, че видинските роми живеят много по-добре от
сънародниците си в Европа. Дали и родните политици не са чести гости в този квартал
заради асфалтираните улици? Или пък заради станалото вече нарицателно твърдение:
«Който владее квартала «Нов път”, владее Видин!”…
Местният цигански барон Алико вече не е между живите, но се говори, че навремето
той платил 500 000 лева, за да направят сина му Бари водач на листа... Да, но това вече
са минали работи. Както и пиянските изцепки на Аликовите синове, които притежават
6000 декара земя, видинския гастроном, автогарата и още няколко обекта в града.
Транспортната фирма до София също е тяхна. Имат и собствена кравеферма, в която
отглеждат около 500 животни, а наскоро са купили и маслобойна…
Първата неприятност на Аликовата фамилия, по-точно на сина му Бари, е с данъчните.
Обвинението е за източени около един милион лева от ДДС. Данъчните проверяват,
командоси от НСБОП изземват от офиса му цели кашони с документация. На Бари обаче
не му пука. Той е категоричен, че е наклеветен. И си живее живота. Във Видин се носят
легенди за пиянските му запои. Веднъж отказали да го пуснат в «Скай клуб”, защото
бил видимо нетрезвен. Синът на Алико обаче не се поколебал и все пак влязъл в
заведението, но с… джипа си после платил щетите на собственика и до съд не се
стигнало. Друг път компанията на Бари не била пусната в местния ресторант
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«Ривиерата”. Събрали се почти всички мъже от фамилията с бухалки и направили
заведението на сол. Тогава Алико още бил жив и си пиел кафето с кмета на Видин, та
всичко било потулено.
По-малкият брат на Бари - Михаил, известен като Мечи, също е твърде популярен във
Видинско. И не само като баща на щерката на ромската фолк певица Бони, а като
истински наследник на големия бос Алико. Наследил е част от богатството му, а и
продължава делата му, разкриват местни.
dir.bg
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