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Само един хулиган от мача отива
на съд, и то заради събут панталон
Само един от хулиганите, причинили расистката истерия на
мача България - Англия, ще бъде
съден. В сряда МВР обяви, че са
установени 15 участници в незаконната проява. А вчера стана
ясно, че за 8 от задържаните за
„отправяне на обидни реплики
и жестове към присъстващи на
стадиона лица“ наблюдаващият
прокурор е преценил, че събраните данни „не са достатъчно за
образуване на досъдебно произ-

водство“. Деветият - Ц. Гечев (18
г.), е привлечен към наказателна
отговорност за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм. Обвинението е, че въпросният Гечев по време на мача „е
показвал среден пръст, нацистки
поздрав с изпъната нагоре дясна ръка, обърнал се с гръб към
игрището, свалил си сивото долнище и на два пъти си показал
задните части“.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Фейсбук

не е медия
и Борисов може да си
агитира там на воля

Още – на 19-а стр.

На 9-а стр.

Партийният контрол на изборната
администрация минира вота

Въпреки рекордните пари за изборите - над 70 милиона лева,
остават съмнения за готовността на секционните комисии
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

Един от ключовите въпроси, засягащи изборния процес в България - пълният контрол, който
големите партии упражняват върху подбора на
кадрите в изборната администрация, продължава да предизвиква противоречия и сред специалистите. В България би било полезно, ако има
възможност, в секционните избирателни комисии да влизат хора, които не са предложение на
нито една партия.

Н

ие носим последиците от свръхпартизацията на изборния процес, от прекалено голямата власт, която
имат партиите върху организацията на изборите, коментира в четвъртък пред
СНИМКА: EPA/BGNES
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Председателят на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер и британският премиер Борис Джонсън радостно обявиха в
Брюксел, че е постигнато ново споразумение за
Брекзит. Но парламентът на Великобритания
трябва да одобри сделката в събота, което изглежда малко вероятно,
защото както съюзниците на Джонсън от Северна Ирландия, така и
опозицията не харесаха
документа. Продължава
да не е сигурно, че Великобритания ще напусне
ЕС на 31 октомври.

Още – на 7-а стр.
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Евро

1.95583
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USD 1.75995 (-0.01405)
CHF 1.77948 (0.00097)
Злато 2623.92 (-3.29)

БНР социологът Цветозар
Томов, който е бивш член
на Централната избирателна комисия.
Той е поредният анализатор, който откроява секционните комисии като
ключов проблем за вота.

По думите му членовете
на секционните комисии в
много случаи са зле подготвени. „Този труд не е
много престижен, а заплащането не е много привлекателно. Трябва много
сериозно да помислим,
ако не искаме да възникват проблемни ситуации,
за това как да се организира обработката на данните, на бюлетините и попълването и предаването
на протоколите“, каза той.
Опасенията за нови
проблеми с обработката
на протоколите от предстоящите идната седмица местни избори идват

на фона на значително
увеличените средства за
тяхното провеждане. Парите, които са предвидени
за вота са рекордни - над
70 милиона лева. Една от
причините за колосалната сума е, че за да бъдат
привлечени желаещи да
работят в секционните
комисии, бяха повишени
техните възнаграждения.
На първи тур председател
на комисия ще получи 100
лв., зам.-председател и секретар - 90 лв., а редовите членове - по 80 лв. За
участие в обученията ще
се взимат допълнително
по 10 лв. Пари отгоре - до

50 лв., са предвидени за
онези, които представят
секционните протоколи в
общинските комисии. По
още 15 лв. ще взимат и
онези, които са участвали
в получаването на бюлетините и другите изборните
книжа и в подреждането
на изборното помещение.
Въпреки това остават
опасенията от липса на
подготвени хора и от значително забавяне на обработката на книжата, особено в големите градове.
За София, където отново
предаването на протоколите и бюлетините ще е
в зала „Армеец“, отсега се

прогнозира напрежение,
както бе и при предишните местни избори.
„Гаранция за честността
на изборния процес в България е това, че комисиите са формирани от различни политически сили.
Ако те не се контролират
взаимно, не виждам кой
ще ги контролира“, коментира преди няколко дни
Михаил Константинов бивш член на Централната избирателна комисия и
настоящ шеф на фирмата
„Информационно обслужване“, която изчислява изборните резултати.
(Продължава на 2-а стр.)

