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Уважаеми г-н Министър, 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
Отново Ви пишем, за да протестираме срещу необосновани на закона интерпретации на 
заявления за гласуване в изборите за президент на република България на 23 октомври в 
чужбина от подчинени на Вашето министерство дипломатически мисии на България. 
 
Втора причина за нашият протест е неспазването на законовите срокове за публикуване на 
избирателните списъци в чужбина от страна на Вашето министерство и 
посланиците/консулите. 
 
1) Липсата на разбиране на законите, демонстрирано от  някои посланици/консули и 
служители на МВнР,  достига до граници да създава крайно отрицателни настроения 
срещу Родината като цяло на много голяма част от българите в чужбина. 
 
Абсолютно неразбираем за нас е отказа от създаване на секция в Сургут, Русия, така както 
е "аргументиран" в писмо от посолството в Москва до доброволната организация на 
българските граждани от този град. Според публикуваното в пресата, отказът е заради 
неточни адреси в България на толкова сънародници в Сургут, че събраните над 100 
заявления изведнъж не достигат за образуване на избирателна секция. 
 
Чл.44 на Изборният кодекс ясно показва единствената причина да са нужни лични данни в 
заявленията за гласуване в чужбина: "... за да бъдат заявителите заличени от 
избирателните списъци за гласуване в Република България." (цитат от ал. 4). 
 
Тази цел може да бъде осъществена без опасност от грешки единствено и само по ЕГН, 
защото той е единствената уникална информация за всеки гражданин, при положение че 
всички други данни могат да се повтарят за повече граждани (еднакви имена, адреси и 
т.н.). Не намираме никакво логично оправдание как неточен адрес в България може да е 
единствената причина за обявяване на заявление за невалидно, ако там е посочен 
валиден ЕГН. 
 
Още по-сюрреалистичен и абсурден е другият цитиран аргумент за отказ: че заявленията 
не били пратени до посолството в ОТДЕЛНО писмо за всеки заявител. 
За такова изискване няма дори намек в закона. Посолството в Москва абсолютно очевидно 
се е объркало - изискването е всеки гражданин да попълни отделно саморъчно подписано 
заявление, а не към начина на изпращането му. 
 
2) Поражда сериозни съмнения фактът, че в обявения списък събрани по населени места 
заявления за почти всички други страни има данни за броя недостигнали минимума от 100 
заявления за секции извън мисии, но такива липсват за Испания. В информацията, която 



получихме чрез пресата, за тази страна са обявени само градовете, в които са събрани над 
100 заявления. 
 
Особено фрапираща и необяснима е липсата на данни за град Барселона, където в 
парламентарните избори през 2009-та година са гласували почти 1000 български 
избиратели! 
 
Тези два случая, както и отделни оплаквания на избиратели за отказ от приемане на 
напълно отговарящи на закона заявления, ни карат да мислим, че липсва елементарна  
последователност, осведоменост и еднакви критерии за признаване на заявленията. 
 
Имаме сериозни основания да се съмняваме, че произволно и без зачитане на духа на 
закона, някои посланици и консули на Републиката неправомерно и несправедливо са 
ощетили много значими по размер български общности в чужбина, които няма да могат да 
упражнят конституционното си право на глас. 
 
3) Чл. 44, ал.6 на Изборният кодекс задължава в срок не по-късно от 18 дни преди изборите 
както МВнР, така и всички посолства/консулства, да публикуват на интернет страниците си 
" ... списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната." 
 
Този срок изтече на 5-и октомври и на нас не ни е известно да има публикувани подобни 
списъци нито на сайта на МВнР, нито на сайтовете на посолствата/консулствата (с много 
малко на брой изключения). 
 
Очакваме от Вас незабавна реакция за проверка на посочените случаи. 
 
Настояваме да гарантирате еднакви критерии за уважаване заявленията на българските 
граждани - без значение в коя страна са заявили желанието си да гласуват. 
 
Настояваме също за стриктното спазване на Изборният кодекс както от МВнР като цяло, 
така и от страна на посланиците/консулите. 
 
С уважение, 
 
--  
Инициатива "Искаме да гласуваме!" 
http://www.iskamedaglasuvame.com 
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