
Завръщат се евронаблюдателите на изборите в Пакистан 
Георги Милков – единственият българин, дългосрочен наблюдател на вота в Пакистан 

 
Почти никакви нарушения нямаше в изборния ден в 
Пакистан, съобщи Георги Милков – единственият 
българин, дългосрочен наблюдател на вота там на 18 
февруари. 41-годишният разградчанин, заедно с 
колегите си от мисията на Европейския съюз в 
азиатската държава, напуска Пакистан в края на 
месеца. Дотогава Централната избирателна комисия 
трябва да обяви официалните резултати от вота, 
обясни той.  
„Предизвикателство ще е за Пакистан очакваното 
първо коалиционно правителство за азиатската 
държава”, коментира Георги Милков пред Дарик. В 
деня на вота в Пакистан били и евродепутатът 

Николай Младенов, журналистката Севда Шишманова и още един краткосрочен наблюдател от 
България. Милков е в азиатската страна от Коледа, мисията на Европейския съюз бе удължена 
заради отлагането на изборите след убийството на Беназир Бхуто.  
В изборния ден 41-годишният разградчанин, заедно със свой италиански колега, е бил в град 
Бахвалпур, провинция Пенджаб. „На 18 февруари в петте избирателни района не наблюдавахме 
почти никакви нарушения, каквито се очакваха преди това”, съобщи Милков. Той предполага, че 
това е заради чуждестранните и 20 000 местни наблюдатели. Гласували са 35% от имащите право 
на глас в провинцията. За улеснение на неграмотните, които са 70% от населението там, на 
бюлетините освен имената на партиите, били отпечатани и техните символи. За предотвратяване 
на повторно гласуване пък в основата на нокътя на палеца на дясната ръка с четка за лак за нокти 
се поставяло синьо мастило.  
Окончателните резултати трябва да бъдат обявени от Централната избирателна комисия до края 
на месеца. Мисията от евронаблюдатели напуска страната също до 29 февруари, до 10 март 
остават само координаторите. Изготвен е 12-страничен предварителен доклад за наблюдението, 
съобщи още Милков. 
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Разградчанин наблюдава изборите в Пакистан 
 
Почти никакви нарушения нямаше в изборния ден в 
Пакистан – съобщи Георги Милков, единственият 
българин - дългосрочен наблюдател на вота там. 41-
годишният разградчанин заедно с колегите си от 
мисията на Европейския съюз в азиатската държава 
напуска Пакистан в края на месеца. Дотогава 
Централната избирателна комисия трябва да обяви 
официалните резултати от вота – обясни Милков.  
Чуйте още от прикачения звуков файл. : Чуй   
 
 
 

снимка - Георги Милков 
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