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* Гласуваме тази неделя, 5 юли 2009

Избирателната секция ще е отворена от 8 до 19 ч и се намира в

Espace Saint-Aubin, 8, impasse Saint-Aubin 31000 Toulouse http://tinyurl.com/espace-saint-aubin

(вижте и картата по-долу)

Гласуването се извършва след представяне на валиден български паспорт или българска

лична карта. Напомняме, че могат да гласуват всички, включително и тези, които не са

изпратили заявления в срок, след дописване в избирателния списък в деня на изборите.

Гласуването се осъществява с т.нар. интегрална бяла бюлетина. В нея, на отделни редове, са

изписани имената на всички регистрирани в Централната Избирателна Комисия (ЦИК)

партии и коалиции. Пред името на всяка парти или коалиция има квадратче, в което е

изписан поредния номер, определен чрез жребий в ЦИК (вижте приложението).

Избирателят поставя в квадратчето за гласуване с поредния номер на избраната от него

партия или коалиция знак, изразяващ по недвусмислен начин неговия вот : V, X или

друг ясен знак.

За повече информация за партиите и коалициите и техните програми вижте приложението.

Не пропускайте вота за български народни представители.

Гласувайте на 5 юли ! Убедете и вашите приятели да гласуват !

Вашият глас тежи!

* Консулски ден в Тулуза, 7 юли 2009

Консулът на Република България в Париж г-н Руслан Стоянов открива временна приемна за

консулски услуги (пълномощни, документи за самоличност...) на 7 юли (вторник), в зала

Saint-Aubin, между 10 и 14ч.

Записването за приемен час се извършва в деня на изборите в избирателната секция.

Mолим тези от вас, които са ни предавали заявления от близки и познати, с които

нямаме директна връзка, да им предадат тези информации.



* Приложения

Списък на регистрираните от ЦИК  партии и коалиции

За ваша информация, подчертани са имената на партиите и коалициите преминали изборната
бариера на изборите за Европейски парламент миналия 7 юни и излъчили евродепутати.
В червено са отбелязани партиите от управляващата в момента тройна коалиция. В синьо, партиите
от опозицията, членки на Европейската Народна Партия, в лилаво партиите гравитиращи около
управляващата коалиция, в кафяво - крайната десница.

1 - "Ред, законност и справедливост"

2 - ПП "ЛИДЕР"

3 - ГЕРБ

4 - ДПС "Движение за права и свободи"

5 - Партия АТАКА

6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

7 - СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"

8 - НДСВ

9 - Регистрацията е анулирана с решение на ЦИК № НС-160

10 - "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ"

11 - Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ)

12 - ПП ЗЕЛЕНИТЕ

13 - "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

14 - Регистрацията е анулирана с решение на ЦИК № НС-159

15 - П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"

16 - ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП)

17 - Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството"

18 - Български Национален Съюз - НД

19 - "Синята коалиция"

20 - "За Родината - ДГИ-НЛ"

Повече информация за партиите и коалициите и техните програми можете да намерите тук

http://www.dnevnik.bg/izbori2009/partii/

http://www.dnevnik.bg/izbori2009/programi/

А ето и как да разберете с коя партия си подхождате най-много

http://www.glasovoditel.eu/



ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - ТУЛУЗА

неделя 5 юли 2009 , 8 - 19 ч

Espace Saint-Aubin, 8, impasse Saint-Aubin 31000 Toulouse

* Спомени от кампанията : как преборихме ЦИК

Всъщност, всичко тръгна от прословуото изискване на 100 заявления за откриване на

избирателна секция извън дипломатическите мисии на страната.

Знаете, тази разпоредба е предвидена в Закона за избор на народни представители (ЗИНП)

чл. 41 ал.8 т.2. Но в същия закон, чл. 41 ал.8 т.3 предвижда възможността ръководителите на

дипломатически мисии да откриват секции и по тяхна преценка. Презумцията е, че ако

посланиците в чужбина имат достатъчно впечатления от живота на българската общност в

даден град, могат да решат да разкрият секция там и без да се налага изтощителното

събиране на заявления.

Тази възможност, разбира се, ни беше добре известна от самото начало.



Но явно не и на ЦИК. Комисията в своето задължително решение НС-18 от 10 май 2009,

"пропуска" да отбележи тази възможност, с което "връзва" ръцете на дипломатите ни в

чужбина, които са длъжни да следват именно инструкциите от ЦИК.

Виждайки, че става дума за явен опит за ограничаване на броя на избирателните секции в

чужбина, информирахме медиите още в началото на юни и те писаха за това.
http://focus-news.net/?id=n1197514

ЦИК призна за "пропуска", но не коригира решението.

Тогава Любомир Гаврилов се свърза с члена на ЦИК Васил Цанов, известен със своята

принципност и защита на демократичните принципи, който прие да съдейства.

Пак Любомир разпространи  максимално широко информацията по интернет форумите и се

свърза лично с редица Инициативни комитети в Европа като активно помогна на

сънародниците ни в Mарсилия и Лил.

Водещата българска новинарска телевизия RE:TV излъчи интервю със Стефан Mанов по

тематаhttp://retv.kaloyan.info/bulevard-balgariya-na-15-ti-yuni-i-va-tchast/

(вижте записа от 27 минута нататък)

Интервю бе дадено и за БНР  http://tinyurl.com/Horizont-20-06-2009

Новини за проблемите на българите в чужбина да съставят избирателни секции заваляха от

всички страни в медиите в България. Оформи се сериозен политически скандал в страната.

Гласуването на българите в чужбина стана една от централните теми в медиите и в интернет

пространството.

Синята коалиция, единствена от големите политически сили, реагира с официална

декларация изискваща незабавна промяна на решението на ЦИК и облекчаване на

процедурите по разкриване на избирателни секции в чужбина.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=153395&srcpos=54

Под натиска на общественото мнение, на 18 юни, точно две седмици след като повдигнахме

въпроса в медиите и две седмици преди самите избори,  ЦИК излезе с решение, с което

откриването на избирателни секции по преценка на консулите стана възможно, без заявления

и без краен срок.   http://www.cik2009.bg/?resh=179

Благодарение на тези усилия, в редица градове, вкл. Mарсилия и Лион, където

Инициативните комитети не бяха успели да съберат 100-те заявления в първоначалния срок

до 14 юни, секции все пак бяха открити.

9 нови секции бяха открити след 14 юни, вкл. вчера в гр. Лил.


