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На втория тур на отминалите местни избори се случи нещо безпрецедентно в една от
малките общини в Северозападна България: БСП загуби там, където никога не беше
губила избори от 10 ноември 1989 г. насам – в Брегово, община с около 5700 жители.

Нейният досегашен кмет Милчо Лалов загуби катастрофално балотажа, въпреки че
водеше на първия тур.

Като се прибави и 45-годишно управление на общината по време на комунистическия
режим това е място, което на „Позитано” 20 има особен статут (социалистите наричат
Брегово „Сталинград” или „Малката Москва” заради факта, че никога досега не са
побеждавани там), а дори бившият лидер на БСП Сергей Станишев преди десетина се
хвалеше в национален ефир с победите на столетницата там.

Както desebg.com наскоро писа на тези избори БСП заложи на досегашният кмет
Милчо Лалов, който управлява община Брегово вече 20 години поред, печелейки пет
поредни мандата още от края на миналия век на местните избори през 1999 г.

Преди това, в периода 1991-1999 г., е зам.-кмет на община Брегово отново от БСП.
Местните избори през 2015 г. печели само със 79 гласа преднина.

По своето „дълголетието” в кметството Милчо Лалов е безспорен рекордьор сред
агентите на Държавна сигурност в местната власт, тъй като е осветен като агент на
ДС.
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Агентурното му минало е разкрито от Комисията по досиетата за първи път през 2007 г.
при проверката на кандидатите за кмет на местните избори през есента на същата
година.

Лалов (1950) е установен като агент на Окръжно управление на МВР-ДС Видин от 1986
г. под псевдонима „ВЛАДИМИР”. В досието му ( виж подробностите - ТУК ), части от
които
deseb
g.
com
публикува наскоро, става ясно, че той е донасял за настроенията на бреговчани, както и
за някои жители на съседните села Ракитница и Балей, въпреки че е вербуван по линия
на югославското разузнаване от Окръжното управление на МВР-ДС във Видин и е
трябвало да събира сведения за определени чужди граждани от тогавашна Югославия
(днес Сърбия).

На първия тур на 27 октомври 2019 г. Лалов стигна до балотаж, водейки с 5% или със
153 гласа пред опонента си Илиян Бърсанов (ГЕРБ).

Още в нощта на първия тур обаче група около 30 привърженици на кмета, сред които и
роми, нападат Бърсанов и няколко души с него, стига се до използване на сила от
нападателите, като по думите на потърпевшия саморазправата е заради слабите
изборни резултати в една от избирателните секции.

„Нападнаха ни, бяхме към десетина човека. Трима-четирима бяха повалени на земята,
удряни... Но това са похвати отпреди два века... Те тук никога не са губили избори и
сега, понеже ще има балотаж, за първи път от 70 години, малко им е некомфортно
и...бяха пияни повечето от тях”, заяви на следващия ден пред радио Видин Илиян
Бърсанов.

Новината за физическата разправата в Брегово бързо обиколи медиите и привлече
вниманието на много хора. И докато повечето бяха вперили погледи към развръзката на
изборите в София председателят на Народното събрание Цвета Караянчева отправи
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специално видео обръщение към жителите на община Брегово, с което да им вдъхне
кураж преди втория тур.

bTV дори изпрати екип, който да проследи на място случващото се и телевизията показа
в неделя репортаж как един глас сред ромите в района се търгува между 100 и 200 лв.

Попадането на Брегово под медийния прожектор, както и мобилизацията на местните
демократични хора, особено от селата в община Брегово доведе до катастрофален
втори тур за досегашния кмет Милчо Лалов.

По данни на ОИК Брегово той губи изборите с разлика от 216 гласа при условие, че
на първия тур е водил със 153 гласа.

Лалов официално получава 1381 гласа или 45.65% срещу 1 597 гласа или 52.79% за
кандидата Илиян Бърсанов.

С решение 111-МИ от 4 ноември, 1,30 ч., ОИК Брегово обяви избора на Бърсанов за
кмет на общината.

Така се слага край на 30-годишното управление на БСП в Брегово и 20-годишното
кметуване на агента на ДС. Тепърва предстои да стане ясно как е управлявал общината
досега.

Новият кмет Илиян Бърсанов е предприемач и фермер, който досега е бил кмет на
съседното на Брегово село Ракитница (първоначално издиган от СДС, а впоследствие
от ГЕРБ). Макар да е само на 3 километра от „червеното” досега Брегово в
пограничното село никога след 10 ноември 1989 г. БСП не е печелила избори. Сега
неговият кмет ще управлява започващото да се освобождава от страха Брегово.

3/3

