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* Yes, we can !

And we did it ! 160 !

Това е числото на подадените заявления до днес в Инициативния комитет.

След две седмици на безпрецедентна мобилизация на българската общност в Тулуза, стотици

телефонни обаждания, чатове, разменени мейлове, сбирки, лични срещи, обиколки по

домовете..., резултатът е налице. Българска изборна секция в Тулуза ще има!

(очакваме потвърждение от френското Mинистерство на Външните Работи)

Това е исторически прецедент не само за града, но и за цяла Франция - за пръв път българи

във Франция ще могат да гласуват и извън дипломатическите представителства.

Единствената българска общност във Франция, която съумя да се мобилизира в законовия

срок, сме ние, българите от Тулуза. Не може да не сме горди с това!

Благодарим на всички, които подкрепиха инициативата, които ни се довериха.

Не можем да не отбележим, че в голямото си мнозинство срещнахме открити хора, които

посрещнаха с интерес и ангажираност нашата инициатива. Mнозина отвориха вратите на

домовете си без да ни познават.

Mнозина от вас не щадиха усилия да разпростанят информацията и да събират заявления

сред техните близки и приятели. Благодарим ви!

* Голям шлем в Южна Франция?

Mобилизацията ни прескочи границите на Тулуза и Haute-Garonne. Получихме заявления от

Bordeaux, Montpellier, Pau... Обадиха ни с желание да гласуват и от Ница!

Тулуза се очерта като естествения център на Югозападна Франция.

Колко ли избиратели ще дойдат на изборите?

* Резултатите от изборите миналата неделя за Европейски парламент

Партия  /  % гласове  / брой депутати

ГЕРБ :  24.36% � 5

Коалиция за България : 18,50% � 4

ДПС "Движение за права и свободи" : 14,14% � 3

Партия Атака : 11,96% � 2

НДСВ : 7,96% � 2

Синята коалиция : 7,95% � 1

Повече подробности  http://rezultati.cikep2009.eu/mandates/index.html



Резултати от гласуването в изборните секции в чужбина. На първите 6 места са :

ГЕРБ : 22.84%

ДПС : 18.95%

Синята коалиция : 14.67%

Партия Атака : 11.56%

Коалиция за България : 10.15%

НДСВ : 9.83%

Пълните резултати и гласуването по страни ще намерите тук
http://www.mfa.bg/bg/files/results-eurovote2009.xls

* Любопитно : цената на един депутатски мандат

329 гласа! Това е разликата , която дели класиралите се на 5 и 6 място партии и респективно

дава втори депутатски мандат на класиралата се на 5-то място.

Какво по-добро доказателство, че в едни избори излишни гласове няма. Вашият глас тежи!

Гласувайте на 5 юли !

* Не забравяйте : неделя, 5 юли 2009

Избирателната секция ще е разположена в Espace Saint-Aubin, 8, impasse Saint-Aubin, 31000

Toulouse.  http://tinyurl.com/espace-saint-aubin

За гласуването е необходима валидна лична карта или паспорт.

Изборният ден приключва в 19ч.

Mогат да гласуват всички! Дори тези, които не са изпратили заявления, могат да гласуват

след дописване в избирателния списък в деня на изборите.

Разпостранявайте тази информация сред вашите близки и познати.

Повече подробности в следващия информационен бюлетин.

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)
http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/izbori

http://echangesfrancobulgares.wordpress.com/

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

текст "отписвам се"


