
До Посолство на Република България  в Германия
Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin 
(Embassy.Berlin@mfa.bg)
г-н Ради Найденов

Уважаеми г-н Найденов,
уважаеми дами и господа,

Благодарим за бързото предоставяне на документите около изразяване съгласието на 
Германия за откриване на избирателни секции на територията й. В тази връзка и имайки 
предвид промяната на условията за подаване на заявления от страна на ЦИК по време на 
започнатата процедура и с цел да не се подронва допълнително доверието на гражданите в 
процедирането на държавата Ви умоляваме да направите всичко възможно за откриване на 
избирателна секция в Дюселдорф като предлагаме следното:

1) да бъде подадена молба от Вас като посланик на България в Германия най-късно до 
19.04.2013 г. до външния министър на Германия за даване на съгласие от Германия за 
провеждане на изборите в секция в Дюселдорф, като се посочи като причина за 
закъснението (objektives Hindernis) неизвестният дотогава брой на желаещите за 
гласуване в Дюселдорф. В нотата от 2003 г. Германия предоставя тази възможност 
като определя за краен срок за подаване на молбата 3 седмици преди деня на изборите. 

2) да се делегира почетен консул от секция, за която вече е изразено съгласието на 
Германия и която обаче не може да събере 100 заявления, като за тази цел се наеме 
офис от посолството в Германия за деня на изборите в Дюселдорф и консулът се 
настани за този ден като във собствен кабинет - този вариант не противоречи на 
нотата на Германия от 2003 г. относно реда за провеждане на чуждестранни избори на 
територията на Германия.   

3) ако 1 или 2 не са възможни, да се предприеме друга заместителна мярка, която да 
осъществи горепосоченото образуване на избирателна секция в Дюселдорф.

Благодарим предварително.
С уважение,

Велка Йордан-Йонкманс, Дюселдорф, Германия (Инициатива АБГ)
Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf, velka@jundj.de

Димитрина Николова-Ланг, Мюнхен, Германия (Временни ОС)
Meggendorferstr. 50 a, 80992 München, dimitrina.lang@gmx.de

Галя Стоянова, Мюнхен, Германия (Временни ОС)
Connollystr.3, App P57, 80809 München, galya.stoyanova@gmail.com 

Биляна Христозова, Дюселдорф, Германия (Българи в Дюселдорф и Рурската област)
Щернщрасе 52, 40479 Дюселдорф, Biliana@web.de


