
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми господин Япраков,     
В  отговор  на  искането  за  предоставяне  на  копие  от  „официалното  запитване  от 
българска страна за разрешение на провеждане на предстоящите парламентарни избори 
2013 на територията на Германия, както и копие от отговора на службите на Германия“, 
Посолството на Република България във Федерална република Германия – Берлин, Ви 
изпраща сканираните копия от  исканата  документация,  за  която Ви предоставяме и 
следната допълнителна информация:

-  Размяната на вербалните ноти за предстоящите парламентарни избори на 12 
май 2013 г. се осъществи на базата на регламента и процедурата за провеждане 
на  избори на  чужди държави на  територията  на  ФР Германия  ,  които  не  са 
променени  от  датата  на  окръжната  вербална  нота  от  2003  г.,  адресирана  от 
германското Федерално министерство на външните работи до дипломатическите 
и консулските представителства на всички чужди държави на територията на 
Федерална република Германия.

- Съгласно т.1 от указанията за задължителните реквизити на искането за даване 
на съгласие за провеждане на избори от чуждите държави в Германия (на стр.2 в 
цитираната окръжна нота), провеждането на избори и референдуми от чужди 
държави на територията на ФРГ е възможно само в помещенията на техните 
дипломатически представителства,  в  щатните  им консулски представителства 
(каквито в нашия случай са: Генералното консулство в Мюнхен и Консулството 
във  Франкфурт  на  Майн),  както  и  в  офисите  на  почетните  консули  на 
съответната чужда държава в Германия.

- Бихме  искали  да  обърнем  внимание  върху  обстоятелството,  че  германската 
страна  третира  благоприятно  разширително  понятието  консулско 
представителство  по  смисъла  на  Виенската  конвенция  за  консулските 
отношения (ВККО), като поставя в кръга на допустимите места за гласуване,  
освен  щатните  дипломатически и  консулски представителства  по смисъла на 
Виенската  конвенция  за  дипломатическите  отношения  (ВКДО)  и  ВККО,  и 
офисите на почетните консули на чуждите държави в Германия.

- В изпълнение на указанията на Централната избирателна комисия и с оглед на 
желанието  ни  да  информираме  максимално  изчерпателно  и  коректно 
българските граждани, желаещи да гласуват в Германия, Посолството представи 
на  своята  интернет-страница  съобщение  с  подробна  информация  за  реда, 
условията и местата, където е допустимо да бъдат разкрити избирателни секции, 
съгласно изискванията на българското и германското законодателство. 

- Прилагаме текста на съобщението за сведение, както и писмо с допълнителните 
разяснения на ЦИК, които са поставени на електронната страница на МВнР по 
повод на въпроси, свързани със специфичните условия за реда и процедурата на 
провеждане на избори в чужбина.

Предоставяйки  Ви исканите  данни,  Посолството  благодари  за  проявения  интерес  и 
разчита на активното участие на българските граждани в изборите на 12 май, съгласно 
реда и регламента за провеждане на избори на чужда държава в Германия.
Берлин, 11 април 2013 г.

ПОСОЛСТВО  НА  РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ВЪВ

ФЕДЕРАЛНА  РЕПУБЛИКА  ГЕРМАНИЯ-
БЕРЛИН

 


