
Тулуза, 19 май 2009

Уважаеми сънародници, 

Oт името на Инициативния комитет за български избори в Тулуза  Ви благодарим за
позитивния и съпричастен отклик,  с който посрещнахте нашия апел, за доверието и
подкрепата Ви за инициативата.

За наше голямо съжаление, въпреки че в рамките на законния срок до нас достигнаха
над  50  заявления,  към  днешна  дата  не  достигаме  изискуемия  минимум  (100)  за
откриване  на  секция  в  Тулуза  за  избори  на  български  депутати  в  Европейския
парламент. 

Анализираме причините за това в следните посоки:
-  общата слаба  заинтересованост към европейските избори,  която  се наблюдава и  в
България  и  тук  във  Франция.  По  някои  прогнози,  участието  на  евро-изборите  в
България се очератва да е под 40%.
- кратките срокове и редицата почивни дни през месец май, които не ни позволиха да
имаме повече лични контакти с хората
-  относително  утежнената  процедура  изисикваща  индивидуални  заявления  с  лично
положен подпис.  Изработването на общ списък вероятно щеше да е значително по-
лесно.  Попълването  по  електронен  начин  на  формуляра  представлява  и  определено
техническо затруднение за някои.
- не изключваме и въздържаност свързана с опасения около събирането на подробни
лични  данни  (ЕГН,  адреси...).  В този  смисъл  искаме още веднъж да  Ви уверим,  че
личните  данни,  които  предоставихте  във  формулярите  няма  да  бъдат  използвани  и
разпространявани за каквото и да е било.

Беше ли напразна Вашата и наша мобилизираност?

Вашата  ангажираност  допринесе  за  създаването  на  една  сериозна  динамика  около
сформирането на българска избрателна секция в Тулуза. Tя не остана незабелязана и от
българското  посолство  в  Париж,  което,  вероятно  знаете,  помести  на  интернет
страницата си информация за нашата инициатива.
Както  знаете,  съвсем  скоро  предстоят  избори  за  Народно  събрание  (5  юли  2009).
Законовата  процедура по  създаването  на  избирателна  секция  за  тях  е  по-гъвкава  и
предвижда  секции  да  могат  да  се  създадат  и  при  по-малко  от  100  зявили  желание
гласпоподаватели,  по  усмотрение  на  дипломатическите  представителства.  Имаме
индикаци, че българското посолство в Париж е склонно на такова решение.

Всичко това ни дава увереност, че не само, че досегашните усилия, Ваши и наши, не са
отишли напразно, но че ще успеем да сформираме секция за изборите на 5 юли.
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