
                                                       ДО 
                                                       КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
                                                       НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО 
                                                       НА ПП „НОВА ЗОРА” 
 
        УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 
         Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно 
събрание, които  Президента на Република България днес обяви в Народното 
събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.  
       ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за 
участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на 
ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За 
регистрацията на ПП „Нова Зора”  в ЦИК, за  участие в изборите, е необходимо 
спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни  избиратели, 
които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите 
документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана 
Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите 
подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията. 
     Предвид разпоредбите на Избирателния кодекс, документите за 
регистрацията в ЦИК трябва да се представят не по-късно от 60 дни преди 
изборния ден. Затова списъците следва да постъпят в Централния офис на 
партията до 10 март 2013 г. Адрес:  гр. София ПК 1000, ул. „Пиротска” № 3, ет. 
2, ПП „Нова Зора”, за Минчо М.Минчев, или донесени на ръка /на 9.03.2013 г. 
от участниците в заседанието на ЦПС !/, или от куриер. Останалите три дни  са  
нужни за тяхното класиране, обработване и представяне в ЦИК. 
     За изпълнение на поставената задача е необходимо в нея да се включат 
лично за събиране на подписи, всички членове и симпатизанти на ПП „Нова 
Зора”, както и читателите на в. „Нова Зора”, ако искат идеите ни за Нов 
национален проект, за ново историческо бъдеще за българската нация и 
държавност, да  звучат от  трибуната на Народното събрание и да бъде 
мобилизирана  националната енергия за тяхното осъществяване. Регистрацията 
в ЦИК е  предварително условие  за сключване на споразумения за участие в 
предизборни коалиции с други политически партии и НПО, в 10 дневен срок 
след самостоятелната регистрация на партиите. 
    Въпросът е съдбовен. Сега, утре ще бъде късно ! 
    България  над всичко ! 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. План за първото  шестмесечие на ПП „Нова Зора”; 
                              2. Декларация –призив на ЦИБ; 
                              3. Образец на списък за събиране на подписи. 
 
ТП/ТП                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „НОВА ЗОРА” 
 
                                                                   ........................................................... 
                                                                    /Минчо М. Минчев /   


