
17 станаха жалбите за търговия с гласове в Разград 
  

34,02% е избирателната активност в община Разград към 17 ч. – 
съобщиха от Областна администрация. Тя е с 3% по-ниска от 
преди седмица. За цялата област най-висока е активността в 
община Исперих – 62,11%.  
В ОИК-Разград са получени 7 сигнала за нарушение на 
изборните закони, само една е уважена. В Районна прокуратура 
обаче са 22, от тях 17 – за купуване на гласове, по тях веднага 
са образувани проверки. Според сигналите освен срещу пари 
избиратели са продавали гласовете си и срещу дърва за огрев.  
От Центъра на неправителствените организации, откъдето през 
целия ден проверяваха за търговия с гласове, разпространиха 
видеозапис с разказ на 23-годишен жител на ромската махала, 
пожелал да остане анонимен. По думите му днес тарифата за 
глас е станала 20 лв., на първия тур била между 5 и 10 лв. 
раздавали се и шоколадови бонбони и сладки.  
Разказът е заснет от безработния Дончо Великов, който снимал с 

личната си камера. Кадрите и името на младежа ще бъдат предоставени на Районна прокуратура, увериха от Център на 
НПО. 
 
18:25 4 ноември 2007  Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=195102 
 
 
11 жалби в Разградска прокуратура до обяд, скриха телефона на обвинителите 
 
Районна прокуратура – Разград смени дежурните обвинители в движение, въпреки това обаче в институцията са 
постъпили 11 жалби до обяд. Между двата тура на местния вот в местните медии бе публикуван телефонния номер на 
дежурен прокурор, до обяд днес телефона даваше свободно. След репортерско запитване до говорителя на Окръжна 
прокуратура се оказа, че дежурен е не един, а двама прокурори, единият – дообяд, другият – следобяд, и двамата на 
различни от обявения телефонен номер.  
По 6 от 11-те подадени жалби са назначени проверки за купуване на гласове – съобщи районен прокурор Светлана 
Чолакова. Останалите са агитация в изборния ден и също ще бъдат проверени. От ОД”Полиция” съобщиха, че 
разследват четири сигнала. Според два от тях, подадени от двата щаба на независимите кандидати, автомобили 
извозват избиратели до секциите в ромската махала. Според единия щаб колите са 5, според другия – 8. Разследва се и 
сигнал за раздаване на дърва на избиратели. Подобен инцидент е заснет с камера на Центъра на НПО-Разград, който с 
2 мобилни групи следи за нарушения в изборния ден.  
Говорителят на ОИК-Разград Стоян Дончев съобщи само за два сигнала, постъпили в комисията. По единият вече има 
решение. Отстранени са от изборните помещения представителите на инициативния комитет на единия кандидат, който 
имат пълномощно, подписано само от един от членовете на комитета. Уведомен е щаба да издаде нови документи на 
представителите с всичките 5 подписа.  
Избирателната активност към 11 ч. в община Разград е 11,68%, с близо процент и половина по-ниска от преди седмица, 
средно за областта е 13,98%. 
 
12:58  4 ноември 2007   Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=194969 
 
 
Прокурори и полицаи приемат сигнали за купуване на гласове 

 
 Окръжна прокуратура – Разград обяви телефоните на дежурните в Районните прокуратури в региона 
на 4 ноември - деня на балотажа. През целия изборен ден ще се приемат сигнали за купуване на 
гласове – обясниха държавните обвинители. В Разград дежурен прокурор е Недка Петрова на тел. 
084 64 02 25, в Исперих – Пенчо Минков – 08331/55 21, Кубрат – Бранимира Стоянова – 0838/64 76. 
От ОД”Полиция”-Разград също обявиха телефони за приемане на сигнали за нарушения на изборните 
закони. Освен на 166, гражданите могат да се обаждат на горещ телефон 62 72 57. 

 
00:31 2 ноември 2007   Радка Минчева   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=194277 
 
 
Мобилни групи снимат как ромите си продават гласовете в Разград 
  

Граждански наблюдатели ще обикалят с камери ромските 
махали в община Разград в неделя, за да следят за продажба 
на гласове в деня на балотажа. Това съобщи лидерът на 
Центъра на неправителствените организации в Разград Георги 
Милков. Той обяви горещ телефон за сигнали на граждани, 
които са видяли нарушение на изборните закони. Призова 
също за засилено присъствие на полицията около 
“съмнителните” секции, апелира към прокуратурата да 
разгласи телефона на дежурния в изборния ден прокурор.  
Милков съобщи, че в Центъра на НПО са постъпили сигнали за 
телефонен номер, активен на 28 октомври, на който граждани 
се обаждали да питат за кого да гласуват- любезен глас им 
предлагал среща, за да получат 10 лв и обяснение за кого да 
гласуват. В неправителствената организация разполагали и със 
списък от 9 номера на автомобили, които в деня на вота 



обикаляли ромските махали, едната кола била собственост на вече избран общински съветник. 
 
00:04      31 октомври 2007 Радка Минчева             http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=193627 
 
 
НПО от Разград иска уволнение на трима от ЦИКМИ 
 
Искане за освобождаване от длъжност на четирима съдии изпрати до правосъдния министър Миглена Тачева лидерът на 
Центъра на НПО-Разград Георги Милков.  
Той се мотивира с нарушение на Закона за съдебната власт – трима от магистратите са членове на ЦИКМИ, четвъртия – 
председател на ОИК-Разград. 
Подробности, чуйте в прикачения файл. 
 
10:06 24 октомври 2007 Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=191276 
 
 
Взривиха вратата на НПО в Разград 
 

Взривиха врата на неправителствена организация в Разград. От 
гражданската структура твърдят, че инцидентът е свързан с местните 
избори, часове преди взрива в ОИК-Разград били внесени две жалби за 
нарушения на изборния закон, а Окръжната прокуратура е сезирана за 
злоупотреби с общински средства.  
Тази нощ е вз ив на вратата а офиса на Центъра на еправителствените 
организации в Разград. Това съобщи лидерът на гражданската структура 
Георги Милков. Той нарече инцидента “атентат, свързан с местните 
избори”.  

р е  н  н

Милков коментира, че това е станало часове след като е внесъл две 
жалби в Общинската избирателна комисия. Едната за използване на 
общински помещения за предизборна срещи, а другата – за 
нерегламентирано поставяне на агитационни материали по дърветата по 
улиците на Разград. В същия ден той сезира и Окръжна прокуратура за 

злоупотреби при разпределянето на общински средства за проекти по програма за публично-частно партньорство.  
От полицията потвърдиха информацията за инцидента, по вратата на офиса, който се намира на първи етаж на 
жилищен блок в ж.к.”Освобождение”34 в Разград е хвърлена пиратка, щетите са счупени стъкла за 30 лв., образувана е 
преписка – обясни директорът на ОД”Полиция” Кръстю Сотиров.  
Лидерът на неправителствената организация поясни, че пиратката не е била хвърлена, а поставена между решетката и 
вратата така, че стъклата да паднат вътре в офиса, взривът не е задействал полицейския СОД, с който се охраняват 
помещенията. 
 
16:16 17 октомври 2007  Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=189407 
 
 
НПО иска депутатски имунитет заради далавери 

 
Главният прокурор да поиска сваляне на депутатския имунитет на народния 
представител от „Коалиция за България” Венелин Узунов – това настоява в 
писмо до Борис Велчев лидерът на Центъра на неправителствените организации 
(НПО) в Разград Георги Милков. Според гражданския активист бившият кмет на 
Разград е извършил длъжностни престъпления – безстопанственост и 
злоупотреба със служебното положение.  
Милков се позовава на одит на Сметната палата от 2002 г., според който за 
година Узунов е разрешил осем касови операции и 53 банкови разплащания за 
57 156 лв. без оправдателни документи. Неправилно осчетоводени били 119 
655 лв., а други 143 994 лв. са отчетени два пъти. Според Милков одитът е 
установил още специално отношение към две фирми, които са печелили по-
, опрощавани са им и наеми.  голямата част от обществените поръчки

Центърът на НПО настоява още пред главния прокурор да бъде проверена дейността на Венелин Узунов като кмет на 
Разград от 1991 г. до 2005 г., когато бе избран за народен представител от „Коалиция за България”, той е и 
председател на парламентарната комисия по политиката при бедствия и аварии. 
 
17:10 23 август 2007  Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=173602 
 
 
Искат ексхумация на 72 старци от социален дом 
 
Главният прокурор да вземе на специален отчет делото за смъртта на девет човека от Дома за възрастни с деменция в 
Разград. Това призова лидерът на Центъра на неправителствените организации Георги Милков.  
За втори път Варненска апелативна прокуратура отмени постановление за отказ от образуване на наказателно 
производство. Милков поиска и уволнение на прокурора, работил по делото.  
Чуйте още от прикачения звуков файл. 
 
22:09 24 юли 2007  Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=166045 
 

 
Забраняват на съдиите да участват в избирателни комисии 



 
Двама депутати – от опозицията и управляващата коалиция – ще внесат 
предложение в Закона за местните избори да има клауза, която забранява на 
магистратите да участват в избирателни комисии. Това съобщи в Разград 
министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. По думите й трябва 
да се осмисли в новите условия и ролята на съдебните заседатели.  
Бях озадачена да науча, че общински съветници гласуват за себе си да бъдат 
назначени за съдебни заседатели – коментира министър Гергана Грънчарова. В 
Разград тези случаи са три, включително председателят на Общинския съвет – 
каза лидерът на Центъра на НПО Георги Милков, по чиято покана във връзка с 
приключване на проект за гражданско наблюдение на съда бе в града министърът 
на европейските въпроси. Грънчарова се ангажира да използва целия си ресурс и 

да настоява подобен мониторинг да се разгърне на територията на цялата страна, а не само в 5 административни 
области.  
„Години наред сме били под наблюдение на Европейската комисия, дълбоко съм убедена, че ефективният контрол и 
добрите решения ще дойдат отвътре от българския граждански сектор” – каза Грънчарова. Освен преосмислянето на 
института на съдебните заседатели в новите условия, тя се ангажира с още една законодателна инициатива въз основа 
на доклада на неправителствената организация в края на проекта.  
Двама депутати – от управляващата коалиция и опозицията – ще внесат предложение за клауза в Закона за местните 
избори да се забрани на магистратите да участват в избирателни комисии. Присъединявам се към констатациите на 
гражданите, че съдопроизводството е мудно и бавно, макар че съдебната система извървя много голям път все още 
пълното отваряне предстои и това е процес, който трябва да бъде окуражаван – каза Грънчарова. Прозрачността е 
мотото, под което трябва да минава реформата в съдебната система – категорична бе тя. 
 
17:29 9 юли 2007 Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=161291 
 
 
НПО иска уволнение на съдийки, работели в РИК 
 

Освобождение от поста поиска Центърът на неправителствените организации в 
Разград за две съдийки от Разградски окръжен съд.  
По думите на лидера на гражданската структура Георги Милков заради 
незаконосъобразно у астие в политическа дейност и получаван  на ерегламенти но 
възнаграждение трябва да бъдат освободени Анелия Йорданова и Светла Робева.  
Двете бяха назн

ч  е  н ра

ачени в Районната избирателна комисия в Разград от квотата на 

. 132 ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който 

2:36 19 април 2007           Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=137905 

“Коалиция за България”.  
Милков се позовава на чл
“Съдиите, прокурорите и следователите, докато заемат длъжността си, не могат да 
заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински и стопански органи”.  

 
2
 
 
Няма да има дело за 9-те починали в Дома за възрастни с деменции в Разград 

Окръжна прокуратура – Разград отказа да образува досъдебно производство 

е данни за престъпление няма – съобщи кметът 

 лидера на Центъра на 

 комисии – общинска и от 

2:53 15 март 2007 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=127799 

 

за смъртта в началото на годината на деветима обитатели на Дома за 
възрастни хора с деменции.  
Според държавното обвинени
на Разград Денчо Бояджиев. Прокурорите установили, че са спазени всички 
законови изисквания в социалното заведение.  
Проверката бе предизвикана от сигнал на
неправителствените организации Георги Милков.  
Санкции за смъртните случаи не наложиха и две
Агенцията за социално подпомагане. И по двете инспекции бяха издадени по 
11 предписания, актове обаче не бяха съставени, понеже нарушенията били 
незначителни.  

 
2
 
 
 
Дават на прокурор обществени поръчки в Разград 

рокуратурата да провери търговете за обществени поръчки, които община Разград провежда – призова лидерът на 

ните поръчки. Седемстранична гражданска оценка за 

2:35 7 декември 2006  Радка Минчева   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=103644 

 
П
Центъра на неправителствените организации Георги Милков.  
По думите му все едни и същи фирми печелят обществе
управлението на кмета Денчо Бояджиев е изготвила неправителствената организация.  
 
2
 
 
Поставят задачи на окръжния прокурор на Разград 

13 предизвикателства има пред новия окръжен прокурор на Разград Огнян Дамянов– това 
коментира, две седмици след назначението, лидерът на Центъра на неправителствените 
организации Георги Милков.  

 



Ако нищо не се промени 
Милков в писмо до Дамян
Чуйте още от прикачения
 
 
 
22:16 26 октомври 2006 Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=93840 
 

след назначението, прокуратурата в Разград е обречена да остане в зоната на здрача – казва 
ов. 
 звуков файл. 

  

 
рат  на Н

Лидер на разградска неправителствена организация поиска съдия в Окръжния съд да бъде 

"Съдиите не могат да съвместяват магистратската длъжност с друга държавна, а Светла Робева 

от прикачения звуков файл.  

006 Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=86891 
 

Уволнение на магист  поиска лидер ПО – Разград 
 

уволнен.  

работи в Районната избирателна комисия" - обясни Георги Милков.  
Чуйте още 
 
 

 
23:16 25 септември 2

 
Може ли съдия да бъ член на РИК, т в Разград де пита

 
 е магистрат да изпълнява две длъжности – 
Това призова председателят на Центъра на 

правителствени организации – Разград Георги Милков.  

 и отворено писмо до Робева и до 

с
“Ако съдиите участват
интереси и недопустим
 

Висшият съдебен съвет да провери съвместимо ли
съдия и член на Районна избирателна комисия. 
не
Повод за искането му е назначаването на съдията от Разградски окръжен съд Светла Робева за 
член на РИК от квотата на “Коалиция за България”. Под наслов “Морално ли е съдия да бъде 
член на РИК от името на партия” Милков разпространи
областния лидер на БСП Добринка Монева с искане съдийката да се оттегли доброволно или да 
тие в РИК-Разград.  
 в избирателни комисии, как техните решения ще се обжалват в съда? Няма ли конфликт на 
о смесване на властите?” – коментира още Милков.  

бъде изтеглена от уча

18:49 17 септември 2006 Радка Минчева  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=85436 
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