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25 февруари 2021г. 
 
 
 

     До 

Г-н Иван Кондов  

Постоянен секретар 

Ръководител работна група „Избори 2021“, МВнР 

 

Централна избирателна комисия 

 

Копие 

• Г-жа Екатерина Захариева, Министър, МВнР 

• Ръководители на дипломатически и консулски 
представителства 

 
 
Относно :   
Осигуряване на кандидат-членове на СИК извън страната. Предложение за партньорско 
сътрудничество и работен процес 
 
 
Уважаеми г-н Кондов, 
 
Мрежата на изборните доброволци по света Ви поздравява с поемането на поста „постоянен 
секретар“ на МВнР. Доколкото сме запознати, Вие поемате и функцията на ръководител група 
„Избори 2021“. Пожелаваме Ви успех, особено в нелеката задача по подготовката и 
провеждането на изборите на 4 април 2021г. извън страната! 
 
Бихме искали да Ви информираме, че Мрежата на изборните доброволци по света включва 
стотици български граждани, организатори на изборни секции на 5 континента в над 150 места 
по света извън ДКП. От 2014 година съдействаме на ДКП, МВнР и ЦИК в подготовката и 
провеждане на избори и референдуми. Де факто в тези места по света сме постоянна, 
неформална, гражданска изборна администрация. 
 
Уважаеми г-н Кондов, 
Уважаема Централна избирателна комисия 
 
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че от началото на тази седмица, 22 февруари, чакаме 
отговор на предложението ни (в ПРИЛОЖЕНИЕ 1), което е в интерес на МВнР, ДКП и ЦИК. 
Предложението ни е заведено с входящи номера 21пр-3440/22.02.2021г. в МВнР и НС-23-
20/22.02.21 г. в ЦИК. 
 
Както писахме в това писмо, Мрежата на изборните доброволци предлага партньорско 
сътрудничество с ДКП и МВнР. Нека поясним, че под „партньорско сътрудничество“ разбираме 
сътрудничество, което се основава на следните принципи: 
 

• Законосъобразност  
Сътрудничеството е в рамките на законите, по специално Изборния кодекс. 
Съобразяваме ме се и с юридическата рамка и конкретика в страните, в които живеем. 
  

• Целесъобразност, добронамереност и споделена отговорност 
Обстоятелствата, особено в условията на ковид 19, изискват гъвкавост, иновативност и 
отдаденост на мисия и кауза. Решенията, които се взимат, които излизат от рамката на 
обичайната практики, се взимат и изпълняват на добра воля. И двете страни носят 
споделена отговорност за тези решения и техните последствия 
 

• Конструктивна критичност 
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Българските институции далеч не са образец за ефективност и ефикасност, на фона на 
това, което познаваме като стандарти в държавите, в които живеем. Запазваме си 
правото на граждани да критикуваме публично институциите, включително ДКП, МВнР и 
ЦИК, техните решения, действия и отношение към гражданите. Отправяме при 
необходимост конструктивни предложения за подобрение, на които държим най-малкото 
да получим потвърждение, че са получени и прочетени. 
 

• Прозрачност 
Очакваме двустранна комуникация и пълнота на предоставяната и обменяна 
информация. Общовалидни информации (вкл. инструкции и указания) се публикуват 
публично, на страниците на ДКП и МВнР. Тези информации не се съобщават само по 
мейл, по телефон, на лична среща или по други билатерални информационни канали. 
 

• Равнопоставеност  
Доброволците не се служители на ДКП, МВнР или ЦИК. Те служат преди всичко на своите 
сънародници по места. Доброволците, извън законно установените случаи, не са 
задължени да се подчиняват на заповеди и инструкции на институциите. Де юре 
доброволците носят отговорност едва от момента на решението на ЦИК за съставите на 
СИК извън страната, което ще се вземе едва на 29 март. Де факто доброволците поемат 
гражданска отговорност (организационна, финансова, междуличностна) месеци преди 
това. Де факто изборните доброволци носят отговорност само в деня на подготовка на 
изборния ден и в самия изборен ден. Държим също да подчертаем, че СИК са автономни 
организационни структури и не се отчитат на ДКП или МВнР, а директно на ЦИК. 
 

• Взаимно уважение и респект, запазване на гражданското достойнство на 
доброволците и на служебното достойнство на служителите на ДКП, МВнР и ЦИК. 
Запазването на служебното достойнство не може да има приоритет в случаите на 
необходимост от градивна критика. 

 
Уважаеми г-н Кондов, 
 
Бихме искали да обърнем Вашето внимание на съдържанието на кореспонденция в мейл  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2), който ни беше препратен от наш изборен доброволец, отговорник за секция 
Дуисбург (Германия). Държим да изразим категоричното си несъгласие с начина на комуникация 
и поставените „от днес и за днес“ срокове, нямащи нищо общо със законовите. Този начин на 
комуникация нарушава всички гореспоменати принципи.  
 
Държим да отбележим, че критиката ни в никакъв случай не е насочена към конкретния служител, 
а към институциите, тяхната институционална култура и отношение към гражданите, както и към 
конкретните ръководители, взели решението и издали съответните инструкции, на които този 
служител е бил длъжен да се подчини. 
 
 
Уважаеми г-н Кондов, 
 
Очакваме Вашето мнение на нашето предложение от 22 февруари 2021г. Междувременно някои 
ДКП започнаха частично да изпълняват законовите изисквания, на които обърнахме внимание. 
За съжаление, далеч не всички. 
 
С уважение, 
За Мрежа на изборните доброволци в чужбина 
 
Димитър Иванов 
Тел. 0041 78 788 18 78 
E-Mail: dimiter.ivanov@outlook.com 
 
Мрежа на изборните доброволци в чужбина 
Координационен блог: Инициативи за България (https://news-bg-abroad.com/ ) 
Фейсбук-страница: Избори и референдуми в чужбина 
(https://www.facebook.com/Bgizborivchuzhina) 

mailto:dimiter.ivanov@outlook.com
https://news-bg-abroad.com/
https://www.facebook.com/Bgizborivchuzhina
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22 февруари 2021г. 
 
 
 

     До 

Г-н Иван Найденов  

Постоянен секретар 

Ръководител работна група „Избори 2021“, МВнР 

 

 

Копие 

• Г-жа Екатерина Захариева, Министър, МВнР 

• Ръководители на дипломатически и консулски 
представителства 

• Централна избирателна комисия 
 
 
Относно :   
Осигуряване на кандидат-членове на СИК извън страната. Предложение за партньорско 
сътрудничество и работен процес 
 
 
Уважаеми г-н Найденов, 
 
 
В интервю от 17 февруари 2021г.1, министър Захариева отправя следния апел „Много е 
важно, българските общности в чужбина да бъдат активни и да има съгласни да бъдат 
членове на секционните избирателни комисии“. 
 
Мрежата на изборните доброволци в чужбина има готовност да откликне на апела на Министър 
Захариева и да предложи кандидат-членове на СИК за местата, в които има нужда от тях. 
 
Но кои са тези места и какви точно са нуждите в тях като бройка (вече осигурени и допълнително 
нужни)? Кои точно са тези кандидатури като три имена (за да не става ненужно дублиране при 
правене на допълнителни предложения)? 
 
За съжаление, това не става видно от страниците на ДКП, на които те са задължени да 
публикуват незабавно предложенията от организациите на българските граждани, съгласно чл. 
104, ал.2 от Изборния кодекс.  
 
 
Уважаеми г-н Найденов, 
 
Мрежата на изборните доброволци по света желае да бъде полезна. За да бъде това възможно, 
е необходимо партньорско сътрудничество с ДКП и МВнР.  
 
Предлагаме вече наличната в ДКП информация да бъде качена и публикувана в подходящ 
структуриран вид на един файл на страниците на съответното ДКП и да бъде 
осъвременявана ежедневно. Необходими според нас са следните колони: 

- Държава 
- Населено място (например Чикаго) 
- Име на секцията (например Културен център Магура) 
- Адрес на секцията2 (според подадената информация от местните граждански 

инициативи или данните на ДКП, ако то е резервирало помещението) 

 
1 https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/ekaterina-zaharieva.html  
2 ДКП са задължени да публикуват тази информация незабавно след получаването й, съгласно чл. 13, 

ал. 3 на Изборния кодекс 

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/ekaterina-zaharieva.html
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- Списък с трите имена на кандидат-членовете за СИК3, вече предложени от местните 
граждански инициативи или осигурени от самото ДКП чрез неговите контакти. Списъкът 
трябва да бъде изчерпателен, (за да няма ненужно дублиране и излишна комуникация) 
като включва и предложения за резерви и доброволци, които ДКП набират, докато 
очакват ЦИК да вземе решение за броя на членовете във всяка СИК извън страната. 

- Информация, колко души общо (или още) са необходими. 
 
Очакваме Вашето мнение на нашето предложение. 
 
С уважение, 
За Мрежа на изборните доброволци в чужбина 
 
Димитър Иванов 
Тел. 0041 78 788 18 78 
E-Mail: dimiter.ivanov@outlook.com 

 
3 Тази информация не представлява лични данни и се публикува от ЦИК при обявяване съставите на 

СИК извън страната 



2/25/2021 E-Mail – Dimiter Ivanov – Outlook

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATExAGIwOC05MjNmLTRlNTUALTAwAi0wMAoAEADyJ5VWoPvwRJQXf0vvXAGq 1/2

WG: Брой членове СИК

Martin Chilev <martin.chilev@googlemail.com>
Do, 25.02.2021 14:48
An:  Dimiter Ivanov <dimiter.ivanov@outlook.com>

Здравейте Димитър,
имаме задача с нови изключително къси срокове за реакция и изпълнение.
 
И при вас ли е така, ние трудно ще успеем.
Питам ви за съвет от опит, какво да направим за да осъществим целта и  за да няма провал?
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen/С уважение /Kind Regards,
 
Mar�n Chilev
M.Sc. IT Security/Networks and Systems
------------------------------
Tel. +4917620631589
@: mar�n.chilev@gmail.com
------------------------------
 
Von: Plamen Bakalov 
Gesendet: Donnerstag, 25. Februar 2021 11:49 
An: mira.st@web.de 
Cc: Mar�n Chilev; nikos49@web.de; anelia.galabova@web.de 
Betreff: Брой членове СИК
 

Уважаеми сънародници,

 

Съгласно последни указания, СИК трябва да се състоят от 7 члена и двама доброволци-
евентуална резерва. Поради съображения за сигурност от здравна гледна точка,
служители от ГК Франкфурт на Майн няма да могат да участват като членове на
комисиите.

 

Моля днес до края на работния ден да ми изпратите откоригирани/допълнени таблици
за членове на СИК във вашите избирателни секции.

 

Благодаря предварително!

 

Успешен ден и останете здрави!

 

mailto:P.Bakalov@tourism.government.bg
mailto:mira.st@web.de
mailto:martin.chilev@googlemail.com
mailto:nikos49@web.de
mailto:anelia.galabova@web.de
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Поздрави

 

Plamen Bakalov
Tourismuskonsul 
Direktor des Bulgarischen Fremdenverkehrsamtes
Vice president Corps Touristique (CT)
 
Generalkonsulat der Republik Bulgarien  
Eckenheimer Landstraße 101 
60318 Frankfurt am Main 

Tel.    +49 (0)69 295284 
Fax    +49 (0)69 295286
Mobil +49 (0)172 5454359
 
E-Mail:p.bakalov@tourism.government.bg
          bgtouristik@gmx.de
www.tourism.government.bg
www.bulgariatravel.org
 
________________________________________________________________________________________
Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der beabsichtigte
Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese Nachricht. Das unbefugte
Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.

The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended
recipient, please contact the sender and delete this message. Any authorized copying of this message or
unauthorized distribution of the information contained herein is prohibited.
_________________________________________________________________________________________
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