
СЪОБЩЕНИЕ
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011

Уважаеми сънародници,

На 23 октомври 2011 г. (неделя) ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република Бъл-
гария. 
Всeки български граждани, живеещ или пребиваващ на територията на Чешката република, навършил 18-го-
дишна възраст към изборния ден включително, който не е поставен под запрещение и не изтърпява нака-
зание лишаване от свобода, може да заяви желанието си да упражни правото си на глас не по-късно от 
27 септември 2011 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец. 

В заявлението избирателят посочва:
-

жещите);

по-малко от 20 избиратели, заявили преди 27.09.2011 г., желание да гласуват, а в други населени места на Чеш-
ката република избирателни секции ще се образуват при наличие на не по-малко от 100 избиратели, подали 
заявления до 27.09.2011 г.

Всеки избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявлението се подава лично от 
-

раното изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено и в електронна форма на 
файл в pdf формат на е-mail адреса на българското посолство в Прага.

За контакт:
Velvyslanectví Bulharské Republiky
Krakovská 6
110 00 Praha 1
tel.: 222 212 011, 222 211 258
fax: 222 211 728
e-mail: Embassy.Prague@mfa.bg ; bulvelv@volny.cz 

Образец на заявлението можете да получите в Консулската служба на Посолството или да изтеглите от интер-

-
те списъци и за образуването на избирателни комисии. В деня на изборите избирателят ще може да упражни 
правото си на глас и когато името му не фигурира в избирателния списък.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната са определени с реше-

Посолство на Република България в Прага
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Росен Плевнелиев (*1964), кандидат на ГЕРБ, Вицепрезидент: Маргарита Попова

Делчев. През 1989 г. завършва Тех-
ническия университет в  София, 
специалност „Изчислителна техни-
ка“. Първата му работа е като научен 
сътрудник в Института по микроп-
роцесорна техника. Политически-
те промени го оставят без работа 
и той опитва да замине за САЩ, но 
му отказват виза с обяснението, че 
е  в  рисковата група за имигранти, 
тъй като няма никаква собственост, 
както сам разказва в интервю.

Започва да развива собствен биз-
нес още през 1990 г., когато основа-
ва и  започва да развива строител-
на фирма „Ирис Интернешънъл“ 
АД. Фирмата работи на повече от 

както и  някои знакови проекти 
в България: реконструкция на хотел 
Шератон в  София, изграждане на 
централен офис на БНП „Париба“ 
в София, център на Даймлер-Край-
слер в София и др.

След 1998 г. участва в  управле-
нието на българските подразде-
ления на германската компания 
„Линднер“, работеща в областта на 
разработване, управление и  инвес-

-
води най-големия проект на ком-
панията в страната – „Бизнес парк 
София“. Той е  започнат през 1999 
г. и  е  най-големият частно финан-
сиран проект в  областта на недви-
жимите имоти в  България и  един 
от най-големите бизнес паркове 
в  Югоизточна Европа. През 2003 

-
зиденшъл парк София“, жилищен 
комплекс в близост до „Бизнес парк 
София“.

От 2007 г. е  член на Управител-
ния съвет на „Конфедерация на 
работодателите и  индустриалците 
в България“. През 2008 г. става член 
на борда на директорите на „Амери-
канска търговска камара“.

Политическата му кариера за-
почва на 27 юли 2009 г., когато е на-
значен за министър на регионално-
то развитие и  благоустройството. 
На 4 септември 2011 е обявен като 

президентските избори в България 
през октомври 2011.

През двете години като регио-
нален министър той не се поколе-
ба да се ангажира с твърди срокове 
за строителството на магистрали. 
Обяви се против презастрояването, 
подкрепи събарянето на незакон-
ните постройки и заяви, че няма не-
досегаеми в това отношение.

Ивайло Калфин (*1964), кандидат на левицата, Вицепрезидент: Стефан Данаилов

-
търска степен е от УНСС, специалност 
„Международни икономически от-
ношения“, а  втората от университета 

Великобритания, специалност „Меж-

биография включва постове в  дър-
жавно външнотърговско предприятие 
и в частния бизнес, където се занима-
ва с  търговия, инвестиции, финанси 
и консултации.

През 1997 година напуска БСП, 

след като партията връща неизпъл-
нен мандат за съставяне на правител-
ство. През април същата година става 
секретар на новоучредената партия 
„Българска евролевица“ с председател 
Александър Томов.

През 2000 г. става съучредител на 
Политическо движение „Социалдемо-
крати“ на Николай Камов.

От 2002 до 2005 г. Калфин е секре-
тар по икономическите въпроси на 
президента Първанов. Връзката меж-
ду двамата е  трайна и  до днес. През 
ноември м.г. Калфин участва в първия 
дебат, с който беше поставено начало-
то на президентското движение АБВ.

През април 2006 година, в  ролята 
си на министър на външните работи, 
подписва с  Държавния секретар на 

-
то за сътрудничество в  областта на 
отбраната, с което в България са раз-
положени съвместни българо-амери-
кански военни бази.

„Много пъти се заричах да не се 
занимавам с  политика, защото това 

е  трудна и  неблагодарна професия, 
но животът все ме връщаше към нея 
– пише Калфин за себе си в  офици-
алната си страница на евродепутат. – 
„Политиката ме научи да се изразявам 
ясно и да отстоявам позицията си. Не 
е лесно, но поне спя спокойно и полу-
чавам сили да вървя напред. По убеж-
дение съм социалдемократ и  вярвам, 
че винаги може да се постигне повече 
социална справедливост, отговорност 
и солидарност“.

Лидерът на БСП Сергей Стани-
шев отбеляза „личния му принос“ за 
членството на България в ЕС, за осво-
бождаването на медицинските сестри 
в Либия и за извоюването на компен-
сация за затворените блокове на АЕЦ 
„Козлодуй“.

Понастоящем Калфин не членува 

групата на българските евродепутати 
от БСП. В Европейския парламент ра-
боти по бюджета на ЕС и по изгражда-
нето на иновативна и високотехноло-
гична икономика.
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Волен Сидеров (*1956), кандидат на „Атака“, Вицепрезидент: Павел Шопов

-
никум по фотография. Преди 1989 г. 
работи като фотограф в Националния 
музей за литература в София. В нача-
лото на 1990-те става главен редактор 
във вестник „Демокрация“, а по-късно 
е заместник главен редактор във вест-
ник „Монитор“.

През 2002 година започва да учи те-
ология в Шуменския университет, но 
след първата година прекъсва. През 
2009 година се дипломира по съкратен 
индивидуален план за обучение.

През 2000 г. печели наградата на 
Съюза на българските журналисти. 
Автор е на три книги: „Бумерангът на 
злото“, „Властта на Мамона“, „Бълга-
рофобия“, посветени на световната 
конспирация и разобличаващи анти-
българската политика на определени 
политически кръгове у нас и  в  чуж-
бина.

През 2003 г. се кандидатира за кмет 
на София, но получава под 2000 гласа.

Истински известен става с  преда-
ването „Атака“ по телевизия „Скат“, 
в което изразява личните си позиции 
по отношение на проблемите в стра-
ната. Често е  обвиняван в  расизъм 
заради острите му изказвания по 
адрес на нееднаквото третиране на 
българите спрямо циганите и турците 
в България. При всяко по-тежко пре-
стъпление или злоупотреба, Сидеров 
настоява за цялата строгост на закона 
и твърди, че управляващите не са спо-
собни да управляват страната.

„Атака“ се забавя и затова на изборите 

през 2005 г. участва с няколко органи-
зации, обединени в Национален съюз 
„Атака“. Получава 8.2% от валидните 
гласове и образува четвъртата по го-
лемина парламентарна група. На из-
борите за президент през 2006 г. стига 

Първанов.
На 27 май 2011 г., „Атака“ е обявена 

официално в Народното събрание от 
всички останали партии за „опасна за 
управлението на страната“ заради ин-
цидента пред джамията в София.

В  края на юли приключи делото, 
което Волен Сидеров заведе срещу 
Слави Трифонов за клевета през 2005 
г. Софийски градски съд постанови, 
че шоуменът трябва да плати на ли-
дера на „Атака“ 45 000 лева за клевета 
и две обиди към националиста, изре-
чени в предаването му, наричайки го 
„фашист“ и „фюрер“. „Ще обжалвам – 
заяви Слави Трифонов – и подчерта-
вам, че решението на съда по никакъв 
начин не променя отношението ми 
към този човек.“

Меглена Кунева (*1957), издигната от Инициативен комитет, Вицепрезидент: Любомир Христов

Меглена Кунева е родена в София. 
Дъщеря е на известния буфосинхро-
нист и  киноактьор Щилиян Кунев, 
който като студент е изпратен в кон-
цлагера Белене заедно с  баща си – 
юрист, завършил Сорбоната.

През 1981 г. завършва право в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Защита-
ва докторска дисертация в  областта 
на екологичното право. Има до-
пълнителни квалификации в  Хага 
и  в  Джордтаунския университет във 
Вашингтон.

От 1987 до 1991 година работи като 

е старши правен съветник в Минис-
терски съвет.

През юни 2001 г. е избрана за на-
роден представител от листата на 
„Национално движение Симеон Вто-

български министър по европейските 
въпроси в правителството на Симеон 
Сакскобургготски и  Сергей Стани-
шев. През 2007 г. избрана за пръв ев-
ропейски комисар от България с ре-
сор „Защита на потребителите“.

Носител е на Орден за граждански 

-

-

е  първата българка, получила награ-

комисар на годината и  на изданието 

„European Voice“ за европеец на годи-
ната.

При представянето на кандидату-
рата си за държавен глава заявява, че 
ако бъде избрана, ще се стреми да по-
вдигне „завесата на властта“ не само 
над президентската институция, но 
и  над другите власти – обществени-
те поръчки, здравеопазването, обра-
зованието, културата, икономиката. 
На обяваването на кандидатурата й 
присъстват ключови лица от НДСВ, 
включително Симеон Сакскобурггот-

се – казва тя по този повод – че имам 
подкрепата на хора, с  които съм ра-
ботила. Моята програма не се пише 
в НДСВ, така и ще бъде. Моята пар-
тия е само България. Такава е харак-
теристиката на институцията.“

Слави Трифонов я представя като 
„нашия кандидат“. „Благодарна съм 
му – казва тя. – Мисля, че това е далеч 
по-правилната позиция, отколкото 
уговорки под масата и подкрепа, во-
дена от скрити мотиви.“
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Атанас Семов (*1970), кандидат на РЗС, Вицепрезидент: Поля Станчева

Доц. д-р Атанас Семов е  юрист 
и доктор по европейско право. От 
1999 г. до момента преподава „Ев-
ропейско право“ в  СУ „Климент 
Охридски“.

Директор е на Института по ев-
ропейско право, който основава 
през 2004 г. и заместник-председа-
тел на Българската асоциация по 
международно право.

-
до-ІV „Монтескьо“, Франция; Ев-
ропейския университетски център 

в  Нанси, Франция; Юридическия 
факултет на Загребския универ-
ситет, Хърватска. Автор на редица 
публикации в български и между-
народни издания, сборници и кни-
ги.

Политическата му кариера за-
-

гьовден“ на Любен Дилов -син 

Той е яростен противник на спи-
рането на 3-ти и  4-ти реактор на 
АЕЦ „Козлодуй“. През 1999 г. съз-

на централата. Участва в подписка 
с искане за референдум по темата, 
в  която се включват над 502 хил. 
души. През 2007 г. участва в „кръг-
ла маса“ и получава поздравления 
за битката за запазването на атом-
ната енергетика от тогавашния 
кмет на София, сега премиер, Бой-
ко Борисов. През следващата годи-
на участва в дискусии за българите 
в чужбина, също организирани от 

През 2005 г. става съосновател 
и заместник-председател на партия 

Заместник-председател на 41 
Народно събрание и  член на Ко-
мисията по образование, наука 
и  въпросите на децата, младежта 
и спорта от 2009 до 2010 година.

„Тръгвам смело, тръгвам на бит-
ка за сърцата на българите или 
поне на тези, за които учителската 
показалка стои по-високо от по-
лицейската палка – заявява при 
обявяването на кандидатурата му. 
– Ще се опитам да превърна дивия 
български индивидуализъм в  ев-
ропейска целеустременост“.

го описва като „човек, на когото 
животът му е  поредица от труд 
и  ясни цели“, с  „дисциплиниран 
ум, който анализира бързо и с ле-
кота взема решенията“.

През юли изненадва страната 
с  билбордове с  текст „ще уволня 
Бойко Борисов“.

Румен Христов (*1955), кандидат на „Синята коалиция“ Вицепрезидент: Емануил Йорданов

кандидат-президент от десницата, 
след като спечели предварителните 
избори на „Синята коалиция“ сре-
щу претендента на ДСБ – Свето-
слав Малинов. Въпреки съмненията 
за манипулирани ромски гласове 
и  вмешателства на други партии, 
кандидатурата му беше призната 
и от двете десни формации. Към да-
тата на подготвянето на списанието 
за печат няма номинация за вице-
президент.

1989 г. завършва „Икономически 
институт“ и  в  продължение на две 
години работи в  него като научен 
сътрудник.

През 1992 г. става заместник – ми-
нистър по икономическите въпроси 
в кабинета на Филип Димитров, през 
1994 г. – министър на земеделието 
и  хранително-вкусовата промишле-

през 1996 г. – съветник на президен-
та Жельо Желев по въпросите на зе-
меделието и  хранително-вкусовата 
промишленост, през 1997 г. – минис-
тър на земеделието и  хранително-
вкусовата промишленост в кабинета 
на Стефан Софиянски. От 1997 до 
2002 г. е главен административен се-
кретар в администрацията на прези-
дента Петър Стоянов. Понастоящем 
е управител и собственик на частна 
консултантска компания и  търгов-
ски дружества.

и  почетен гражданин на град Луи-

вил, столицата на Кентъки, САЩ 
и на град Фрийпорт, щата Илинойс, 
САЩ.

Носител е  на три ордена: 
Kommendor ov Kunge Norstjarnorden, 
forsta Klassen, връчен от Негово Вели-
чество Краля на Швеция, Komandor 
af 1. grad af Dannenbrogorden, връ-
чен от Нейно Величество Кралицата 
на Дания и Honorary Member of the 
National Order of Merit. Companion 

Превъзходителство Президента на 
Малта.

„Президентът на България и  по 
Конституция, и  като ангажимент 
към гражданите, е  олицетворение 
на единството на нацията, автори-
тет и  еталон за подражание. Той 
е призван да бъде гарант на закон-
ността и  морала. Бих могъл да го-
воря за себе си много, но не искам. 
Искам да водим диалог за бъдещето 
на България. Като политик и  чо-
век имам идеали, ценности, визия 
и мечти.“
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