До г-н Марин Райков –

министър председател на служебното правителство и
служебен министър на външните работи
primeminister@government.bg

копие до:

г-н Росен Плевнелиев - Президент на РБ (priemna@president.bg)
Красимира Медарова – Председател на ЦИК (cik@cik.bg)
Медии

МОЛБА

05.04.2013

от български граждани, подали заявление за участие в парламентарните избори на 12.05.2013 г. и за откриване
на избирателна секция в Дюселдорф
Уважаеми г-н Райков,
съобразно указанията на ЦИК, ние – 102 бълг. граждани – заявихме своето желание да участваме в изборите на
12.05.2013 г. в избирателна секция в Дюселдорф, Германия.
Тъй като ни е позната международната спогодба на Германия от 1995 г. с всички страни с дипломатическо
представителство на територията й, както и съобщението на Посолството на РБ в Германия от 29.03.2013 г., че
за откриването на секция е необходимо а) решение на ЦИК и б) съгласието на държавата Германия,
Ви умоляваме
1) да ни съдействате при вземане съответното решение от ЦИК за откриване на избирателна секция в
Дюселдорф
2) да подадете молба към държавата Германия за издаване на извънредно разрешение респ. даване на
съгласието й за откриване на избирателна секция извън дипломатическите представителства, и поточно в Дюселдорф
3) ако 2) не е възможно, молим да се предприеме заместителна мярка, която да удовлетвори нашето
искане, като например командироване на почетен консул в Дюселдорф от място, за което не са събрани
необходимия брой заявления.
Ние от своя страна, за да подчертаем непоколебимото си решение за участие в изборите и за да упражним
нашето първично, демократично, неотменимо конституционно право - в случая: активно избирателно право отправихме и съответна молба към г-жа Меркел, канцлер на Германия, за съдействие.
В допълнение на молбата си заявяваме, че
настояваме да се открие консулски отдел в Дюселдорф респ. в Рурската област,
която със своите 27 мил. жители представлява най-гъсто населеният регион в Европа, където живеят най-много
български граждани в сравнение с другите провинции на Германия. Тя включва и вече познатите от пресата в
цяла Европа горещи социални точки вследствие на преселването на български граждани – градовете Дортмунд
и Дуйсбург. В този регион българските граждани, за да получат елементарни консулски услуги, трябва да
прибягват към неконвенционални мерки, да пропътуват стотици километри и да се обърнат към консулските
отдели на Кралство Нидерландия или Белгия.
С уважение,
Велка Йордан-Йонкманс, Кьонигсалее 60Ф, 40212 Дюселдорф, Германия (от иниц. АБГ-Асоциация на българските групи)
Биляна Иванова Христозова Щернщрасе 52, 40479 Дюселдорф, Германия
102 български граждани, подали заявление в ЦИК за откриване на ИС в Дюселдорф (имената в приложението)
(П.С. Обръщаме Ви внимание, че днес след 17 ч. опцията за записване в секция Дюселдорф бе изтрита от ЦИК, макар че
срокът за записване е до 11.04.2013 г.)

