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* Защо този бюлетин?

Остават по-малко от 10 дни до крайния срок за събиране на заявленията за гласуване.

Сметнахме за подходящ този начин да ви държим в течение на последните новини около

сформирането на българска избирателна секция в Тулуза.

* Докъде стигна набирането на заявления?

Благодарение на провелия се миналата неделя Forum des Langues, където се срещнахме

лично с много от вас и с ценната подкрепа на цялата Association Echanges Franco-Bulgares,

само за няколко дни сме получили 52 заявления! Това ни убеждава още веднъж, че

събирането на изисквания от закона минимум от 100 заявления е постижимо.

Но докато не съберем 100-те заявления, нищо не е окончателно. Затова имаме нужда от

подкрепата на всеки един !

За тези от вас, които още не са го сторили, моля адресирайте вашето заявление към

Инициативния Комитет възможно най-бързо.

А вече изпратилите заявление, достатъчно е всеки един от вас да се свърже и подкани свой

приятел или просто познат и бройката от 100 заявления ще бъде достигната с лекота.

На тези, които нямат намерение да гласуват (и това е тяхно право!), напомняме, че

попълването на заявлението не задължава никого да гласува, но ще позволи на желаещите да

упражнят конституционното си право на глас, да го сторят.

Благодарим Ви за подкрепата !

NB: В заявлението не пропускайте да укажете Вашия ЕГН и адрес в България , необходими

за съставянето на избирателния списък и утвърждаването му от Централната Избирателна

Комисия.

* Новината на седмицата : уредена е зала за провеждане на изборите !

Благодарение на усилята на Любомир Гаврилов и на подкрепата на Association Echanges

Franco-Bulgares, La Mairie de Toulouse ни предоставя зала в Espace Saint-Aubin, (8, impasse

Saint-Aubin, 31000 Toulouse) за органиизиране на избирателна секция и провеждане на

изборите в неделя 5 юли 2009.

Централно разположена и лесна за достъп, тази зала е възможно най-подходящото решение.

* Невероятно, но факт!

Румънската общност в Тулуза сформира избирателна секция и ще гласува следващата неделя

7 юни на изборите за Европейски парламент за румънски евродепутати.
http://grigoras.perso.enseeiht.fr/alegeri/

Тяхната избирателна секция ще е в детска градина, предоставена от Mairie de Toulouse. Това

означава, че няма нeпреодолими юридически пречки от френска страна за гласуване извън

дипломатическите представителства.



Информацията, която имаме е че това не за първи път. Гласували са и на национални избори.

Как да не им завидим!

( А и за страхотната дейност, която развива тяхната асоциация

http://www.onlinero.com/roumanie_TOULOUSE_L_association_franco_roumaine=109.html?artsuite=0 )

И нашия коментар: сравнението е неизбежно - техният избирателен закон не изисква да се

събират 100 саморъчно подписани заявления !

* Информационна сбирка на Инициативния комитет

Ще ви чакаме следващата събота 6 юни между 14 и 16.30ч в café Le Wallace, place St.

Georges.  Удобен повод да минете и ни оставите Вашето заявление , да се информирате за

напредването на организацията или просто да си побъбрим на чаша кафе или бира

(членовете на ИК ще имат удоволствието да почерпят студентите ;-)

* Нов член на Инициативния комитет

От неделя Дамян е новият член на ИК. Завежда международните връзки и транспорта ;-)  На

евентуалните желаещи да се включат в ИК, заповядайте в събота на информационната

сбирка.

* Не забравяйте

Събота вечер се играе мача България-Ирландия. Стискаме палци на нашите.

Бг-футболните фенове сред вас да ни пишат в кой (ирландски?) бар се събират и ще да

дойдем да надвикаме ирландците.

И не забравяйте да раздадате заявления в полувремето :-)

На сайта на ИКБИТ
http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/izbori

ще намерите FAQ, полезни връзки и разбира се заявлението за гласуване.

А на сайта (в процес на обновяване) на Association Echanges Franco-Bulgares, новини за

предстоящи и минали събития, организирани или подкрепяни от най-активната френско-

българска асоциация във Франция.
http://echangesfrancobulgares.wordpress.com/

Инициативен комитет за български избори в Тулуза (ИКБИТ)

Любомир Гаврилов

Стефан Манов

Мария Милушева

Мария Терзиева

Дамян Тошев

телефони за връзка:

06 07 82 93 95  (Стефан Манов) 06 73 07 68 40 (Mария Терзиева)

06 30 45 49 54 (Любомир Гаврилов) 06 18 89 08 43 (Дамян Тошев)

Ако не желаете да получавате информация за предстоящите избори в Тулуза, моля отговорете на този и-мейл с

текст "отписвам се"


