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Петима привърженици на "Свидетели на Йехова" са
пострадали тази вечер при сблъсък пред молитвения им дом в
Бургас с активисти на ВМРО, съобщи БТА. 10 души от
воеводите са арестувани.
Хората са с охлузвания и натъртвания. Няма информация за
сериозно пострадали. След инцидента десет души от ВМРО, пък,
са в ареста заедно с областния си лидер Георги Дракалиев. От
полицията потвърдиха информацията. Задържаните ще бъдат
разпитани за инцидента.
Масовото сбиване е станало по време на протестен митинг пред
молитвения дом на йеховистите в Бургас. Изпотрошен е и
инвентар в молитвения дом. Протестът срещу йеховистите бе
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обявен за 19 часа тази вечер. В предварителното съобщение-покана
към медиите за митинга призивът бе отправен от ВМРО, фенклуб на

10 души от ВМРО са в ареста след масовия бой в
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Полицията тепърва ще изяснява кои са точно участниците в сбиването и как се е стигнало до този сблъсък. Няма
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сериозно пострадали след сблъсъка на протестния митинг на ВМРО- Бургас срещу „Свидетели на Йехова”.

(10)

(2)

Група симпатизанти на ВМРО-Бургас, към които по непотвърдена информация има и привърженици на футболен клуб
„Нефтохимик”, са се опитали да попречат на традиционното провеждане на неделна служба на „Свидетели

Оневиниха Светла Боянова, но махат
Светла Бъчварова

на Йехова” в техния молитвен храм в бургаския комплекс „Славейков”. Това съобщи говорителят на ОД на МВР –
Бургас Цветелина Рандева, цитирана от "Фокус".
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Привържениците на ВМРО са носили отличителни знамена, мегафони, цветя и свещи. Те са подготвяли празнично
шоу, до което обаче не се е стигнало, тъй като по неустановени засега причини напрежението между двете групи
е ескалирало и се е стигнало до сблъсъци.
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12:28 |

140коментара

От главните:

От главните:

Петков: Ако тестват Цветанов с
глупомер, ще го счупи

През четирите празнични дни времето ще
остане топло, с възможни краткотрайни
превалявания следобяд.

Депутатът от БСП Румен Петков отговори пред
журналисти на обидна реплика на вътрешния
министър Цветан Цветанов, който намекна,...
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24.04 Жена преби мъжа си с маша, посягал на дъщерите
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Сидеров се закани да мине в опозиция,
заплаши Цветанов
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24.04 Шофьорът, убил шестима, бил с 1.3 промила алкохол
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разбитата
престъпна
група,
занимаваща се с черно тото.
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