Агент „ВЛАДИМИР” на ДС не се отказва лесно от кметския пост
Написано от Държавна сигурност.com
Събота, 23 Ноември 2019 11:49

Милчо Лалов, доскорошен кмет от БСП цели пет мандата на община Брегово, Видинско,
който е осветен като агент „ВЛАДИМИР” на Държавна сигурност от 1986 г., обжалва
резултатите от местните избори, които загуби след 20 години на власт.

Това съобщи радио Видин, проследявайки опита на БСП да се касират изборите в
община Брегово. В четвъртък, 21 ноември 2019 г., Административният съд във Видин
даде ход делото на доскорошният кмет Лалов срещу решението на Общинска
избирателна комисия Брегово от 4 ноември т. г. за определяне на изборните резултати
за избор на кмет на общината.

1/3

Агент „ВЛАДИМИР” на ДС не се отказва лесно от кметския пост
Написано от Държавна сигурност.com
Събота, 23 Ноември 2019 11:49

Бившият кмет на БСП в Брегово, който беше кандидат за кмет за шести мандат, атакува
резултатите от първия тур на местния вот на 27 октомври 2019 г.

Той беше спечелен от него с 47.77% или 1 379 гласа срещу 42.47% или 1 226 гласа за
опонента му Илиян Бърсанов (ГЕРБ). Разликата между двамата е 5%.

Лалов поставя под съмнение 78 гласа, които са отчетени като невалидни бюлетини от
ОИК Брегово.

Лалов, твърди, че са допуснати нарушения на избирателния процес в изборния ден на
първи тур, които биха довели до промяна на изборния резултат. След съдебното
заседание Милчо Лалов коментира пред радио Видин, че не очаква решение в своя
полза:

„При всички случаи решението ще бъде в полза на моя опонент. Това са цифри, цифрите
много лесно се доказват, така че не очаквам нещо друго да се случи. Но истината е, че
целият процес е опорочен. Губещият е винаги недоволен, но тук има много факти в тази
посока.”

Административният съд във Видин ще се произнесе с решение на 26 ноември 2019 г.

Въпреки че водеше на първия тур Лалов – агент „ВЛАДИМИР” ги загуби катастрофално
на втория тур. с разлика от 216 гласа при условие, че на първия тур е водил със 153
гласа.

Изборите бяха спечелени безапелационно от Илиян Бърсанов, доскорошен кмет на
съседното на гр. Брегово село Ракитница, където път от 1989 г. досега никога местните
избори не са печелени от представител на БСП.

2/3

Агент „ВЛАДИМИР” на ДС не се отказва лесно от кметския пост
Написано от Държавна сигурност.com
Събота, 23 Ноември 2019 11:49

Изборите в Брегово привлякоха общественото внимание, след като стана ясно, че в но
щта на изборите на първия тур група от привърженици
на кмета Лалов са влезли във физическа разправа с опонента Бърсанов.

Информацията за това излезе в редица медии. Председателят на парламента Цвета
Караянчева излезе с безпрецедентно видео обръщение към жителите на община
Брегово, с което ги подкрепи морално.

В края на изборния ден на втория тур пък в репортаж от Брегово Би Ти Ви показа със
скрита камера готовност на местни роми да изтъргуват гласа си за не по-малко от
100-200 лв. за дотогавашния кмет, който сега обжалва изборите.
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