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Качили се с бири в трамвай №5

ПИЯНИ ХУЛИГАНИ ПРЕБИХА ВАТМАН

Трима пияни хулигани с дебели криминални досиета пребиха ватман на трамвай №5 на
спирка „Павлово" в столицата.
Инцидентът станал в събота около 22 часа.
Крясъци
Пияните младежи, на по 20 и 21 г., се качили в трамвая, който пътувал от кв. Княжево,
във видимо нетрезво състояние. Всеки от тях носел по една бира в ръка. След като им
станало скучно, хулиганите започнали да се заяждат с четиримата пътници в
мотрисата, сред които и две жени. Никой от хората не реагирал, което още повече
вбесило пияндетата. Ватманът Христо стигнал до спирката в кв. Павлово, отворил
предните врати и заявил, че няма да тръгне, докато младежите не слязат. Те се
запътили към вратите, но размислили и се върнали. Започнали да тропат по
стъклената кабина на ватмана, след което я отворили и се нахвърлили върху него. В
патакламата го налагали по главата и тялото.
Непукизьм
По време на мелето никой от пътниците не гъкнал и не се намесил. Една от жените
обаче се разтреперала и позвънила на тел. 166. Патрул на 6-о РПУ пристигнал за
няколко минути и задържал биячите.
Справката в полицията показва, че те са с дебели досиета за хулигански прояви,
побоища, неподчинение на органите на реда. Раненият ватман пък бил откаран в
„Пирогов", където лекарите установили, че има комоцио, хематом на лицето и счупен
пръст на лявата ръка. След като му оказали първа помощ, мъжът отказал да остане на
лечение и се прибрал у дома. Триото биячи започнали да се оправдават в районното, че
Христо предизвикал спора и замахвал срещу тях с металната щанга, с която мести
релсите. Разследващите обаче са категорични, че 20-годишните рецидивисти си
измисляли, за да отърват решетките. Срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения за
хулиганство и нанасяне на средна телесна повреда.
Шефът на столичния електротранспорт Евгений Гaнчев коментира пред „Телеграф", че
Христо има дълъг стаж като ватман и никога досега не му се е случвал инцидент с
пътници. Той щял да продължи лечението си още поне месец, докато заздравее
счупеният му пръст.
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Пребиха ватман на спирка в столицата

Ватман е пребит на спирка в нощта срещу неделя. Мъжът е приет в „Пирогов" около
2,30 през нощта. X. Т., на 45 години, бил нападнат от трима непознати на спирка
„Павлово" в столицата. В Спешното отделение на „Пирогов" е установено, че мъжът е
получил сътресение на мозъка, има хематом на лицето и счупен пръст на лявата ръка.
След прегледа и първата медицинска помощ, мъжът отказал да остане в болницата.
Тримата нападатели на ватмана са задържани от полицията.
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