
Обявиха телефони на дежурните прокурори и полицаи [02/11/2007] 

Имената и телефоните на прокурорите, които ще дежурят в изборния ден в Разград, Исперих и Кубрат, обявиха 
вчера от Окръжна прокуратура.  
В Разград в деня на вота сигнали от граждани за нарушения ще приема прокурор Недка Петрова Георгиева. 
Служебният телефон, на който тя ще отговаря, е 084/640 225. 
Дежурният прокурор в Районна прокуратура-Исперих в неделя ще бъде Пенчо Иванов Минков. Телефонът му е 
08331/55 21. 
В Кубрат на тел.0838/64 76 ще отговаря дежурен прокурор Бранимира Йорданова Стоянова.  
Определянето на дежурни прокурори, които ще бъдат на работните си места през целия изборен ден, е 
направено по заповед на зам.-главния прокурор на ВКП. 
Вчера телефони за сигнали посочиха и от пресцентъра на ОД „Полиция“ - Разград. Решението е във връзка с 
изпратено писмо от „Антикорупционен център“, в което Георги Милков иска да бъдат обявени телефони за 
връзка с полицията, с цел подаване на сигнали за нарушения. На разположение на гражданите в неделя ще 
бъдат денонощните тел.166 и горещата линия 084/62 72 57. 
 

Мила КЮЛЮМОВА                                                                                                                    Автор: ekip7

 
И ДПС поиска полицията да наблюдава за купуването на гласове [02/11/2007] 

ДПС-Разград ще поиска от районната прокуратура и полицията засилено полицейско присъствие в неделя пред 
рисковите избирателни секции. Това касае основно селата Раковски и Ясеновец, както и ромските махали в 
Дянково и Разград. Целта е да се предотврати покупко-продажбата на гласове и да се гарантира честен избор.  
Истинският избор на 4 ноември в общината ще бъде между кандидата на БСП и кандидата на ПД 
„Социалдемократи“, а не между БСП и ДПС, каза на пресконференция вчера д-р Хасан Адемов. Той призна, че 
кампанията се е изострила до краен предел и прогнозира още по-ниска избирателна активност на втория тур в 
общината.  
С мое съдействие за изграждане на депо за битови отпадъци в община Разград бяха издействани 1 500 000 лв. В 
същото време Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за периода 2006-2007 г. е 
одобрило 26 проекта за общо 486 357 лв. Така отговори д-р Адемов на отправените от Денчо Бояджиев критики, 
че средствата за община Разград, издействани от министрите на ДПС, са нищожни в сравнение със сумите за 
останалите общини на областта. 
Адемов допълни, че съжалява, че се налага да слиза на това ниво на предизборна риторика, но е длъжен да 
уточни, че никога не се е занимавал с кадруване. 
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Екипи на Георги Милков ще снимат с камери купуването на гласове [31/10/2007] 

На балотажа в неделя мобилни екипи на Антикорупционен център-Разград ще обикалят по секциите и ще 
документират с камери купуването на гласове, тъмни автомобили, съмнителни ситуации и организиран вот. Това 
съобщи вчера председателят на Центъра на НПО Георги Милков.  
Гражданските наблюдатели ще следят и как полицията и прокуратурата действат в изборния ден за охраняване 
на обществения интерес за честни избори. Центърът на НПО ще поиска в писмо до окръжния прокурор Огнян 
Дамянов и комисар Кръстю Сотиров да обявят предварително дежурните си служители, на които гражданите 
могат да съобщават за нарушения и измами в деня на балотажа.  
В Центъра на НПО ще приемат и кадри, и фотоси за изборни нарушения, заснети от жителите на общината.  
Решението на Милков и екипа му е продиктувано от миналия вече първи тур, по време на който е имало „огромно 
по размери купуване на гласове“, подадени за това жалби в избирателните комисии и документиран случай с 
жена, заснела бюлетината си с мобилен телефон. Георги Милков уточни, че разполага с номерата на девет 
автомобила, в това число и черни джипове, които са обикаляли ромските махали в Разград, Раковски, Ясеновец и 
Дряновец. Заради абсолютната корупционна практика, която вече законът обяви за престъпление, идната неделя 
Антикорупционен център ще следи отблизо изборния процес. 
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