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Най-дълбоко пазената мръсна тайна в  
парламента

"Отворен парламент - граждански гласове 
" зададе въпроси на независимите 
депутати - Кирил Гумнеров, Димитър 
Чукарски, Корман Исмаилов, Стоян 
Иванов,   Димитър Карбов,   - за начина, по 
който ползват субсидията, която са 

прехвърлили към ГЕРБ. 

Всички те отричат да получават средства,  под каквато и да била форма, от 
партията на управляващите. 

 
КОЙ ЛЪЖЕ?

 
 
 
 

независимите, ръководството на управляващата партия
или 

администрацията в централата на ГЕРБ

Искра Фидосова в интервю за вестник " Труд"  
казва следното:

- Г-жо Фидосова, кой в ГЕРБ ходи и “пазарува” 
независими депутати?

- Никой не го прави. Дори и тези колеги, които са 
заявили принадлежност към партия ГЕРБ не ползват това, което им се 
полага като субсидия. Идват и казват - трябват ни 4 хиляди лева за тези и 
тези мероприятия. Това са фактурите, това - отчетните документи. И само 
срещу тези документи ние им ги отпускаме.

Преди два месеца пред Нова телевизия 
вицепремиерът Цветан Цветанов заяви, че 
независимите получават средства от прехвърлената 
субсидия срещу представени фактури - за 
експертиза по изготвяне на законопроекти и 
провеждане на политически мероприятия.  

http://openparliament.net/ask/view-1
http://openparliament.net/ask/view-10
http://novatv.bg/news/view/2012/01/10/25466/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5-%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://novatv.bg/news/view/2012/01/10/25466/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5-%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1219567
http://openparliament.net/ask/view-13
http://openparliament.net/ask/view-12
http://openparliament.net/ask/view-12
http://openparliament.net/ask/view-4
http://openparliament.net/ask/view-3
http://openparliament.net/ask/view-3
http://openparliament.net/ask/view-2


Днес Mediapool писа, че в антикорупционната комисия 
на парламента е постъпило писмо от административния 
секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов, в което той 
декларира, че партията не изплаща никакви пари на 
независимите народни представители. 

В писмото от партийната централа се изброяват 
поименно 18-те независими, които са декларирали принадлежност към 
ГЕРБ и чиито полагаеми държавни субсидии са пренасочени от бившите им 
партии към управляващата. 

Това са депутатите: 
1. Венцислав Върбанов от Синята коалиция
2. Димитър Чукарски от РЗС
3. Марио тагарински от РЗС
4. Дарин Матов от РЗС
5. Димитър Колев от РЗС
6. Тодор Великов от РСЗ
7. Касим Дал от ДПС
8. Корман Исмаилов от ДПС
9. Валентин Иванов от Атака
10. Кирил Гумнеров от Атака
11. Огнян Пейчев от Атака
12. Стоян Иванов от Атака
13. Цвета Георгиева от Атака
14. Калина Крумова от Атака
15. Огнян Тетимов от Атака
16. Димитър Карбов от Атака
17. Петър Хлебаров от Атака
18. Борислав Стоянов от Атака

В писмото, което публикуваме, се уточнява, че постъпленията от 
депутатските субсидии се използват за осигуряване на работата на 
партийните структури, както и за дарения.

Oрганизационният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов e обяснил пред 
Mediapool , че няма независими депутати, които да работят в експертните 
комисии към управляващите. И централата на формацията не е давала 
никакви пари на 18-те независими.

Позовавайки се на писмото, депутатите Камен Петков, Тодор Великов и 
Димитър Чукарски увериха медиите в своята безкористност и призоваха 
темата да бъде затворена. Петков е единственият депутат, който е 
прехвърлил субсидията си към БСП. Очаква се субсидията си към БСП да 
насочи и  Георги Терзийски, който наскоро беше изключен от РЗС, заради 
несъгласие с политиката на лидера за подкрепа на управляващата партия 
ГЕРБ.  

http://openparliament.net/ask/view-15
http://www.mediapool.bg/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B0-news190656.html
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