
From: Irena Napoleonova-Wilhelm [mailto:irena.napoleonova-wilhelm@web.de]  
Sent: Thursday, March 4, 2021 9:58 PM 
To: Elena Shekerletova <Elena.SHEKERLETOVA@mfa.bg> 
Cc: Ivan Kondov <Ivan.KONDOV@mfa.bg>; dimiter.ivanov@outlook.com; 
hadzhieva.sonya82@gmail.com 
Subject: [SUSPECTED SPAM] Парламентарни избори 2021, предложение за избoрна секция в Любек 

 
Уважаема госпожо Посланик, 

обръщам се към Вас от името на гражданската инициатива за отваряне на изборна секция в град Любек. 

По официални данни на статистическата служба за Хамбург и Шлезвиг-Холщайн*, към 31.12.2018 в 
провинция Шлезвиг-Холщайн са адресно регистрирани 7 550 български граждани. 5750 от тях са пълнолетни. 
Според същата статистика диаспората в град Любек и директно граничещите с него окръзи наброява над 
2000 българи.  

До този момент, живущите в Шлезвиг-Холщайн българи бяха принудени да пътуват до Хамбург, където се 
намира най-близката изборна секция. При нормални обстоятелства - неудобство, поради което част от 
тях решаваха да не гласуват. 

Изборите през тази година обаче са различни. От една страна е налице много голям интерес от страна на 
гласоподавателите, от другата сме изправени пред нови предизвикателства във връзка с провеждането на 
изборите в условията на пандемична обстановка, с върховната цел - осигуряване на безопасността на 
участниците в този процес. 

Разкриването на изборна секция в Любек ще разтовари значително потока към изборните секции в Хамбург и 
ще облекчи гласоподавателите от региона. 

Имаме готовност да регистрираме секция и организираме изборния процес на адрес Brüder-Grimm-Ring 
4b, 23560 Lübeck.  

Помещението е с обща площ 300 кв.м., като има възможност да бъде разделено на две - 130+170 кв. м. 
(преддверие, в което нерегистрираните гласоподаватели ще могат да попълнят заявления, и зала за 
гласуване), налични са санитарен възел, прозорци за проветряване както и два входа, позволяващи 
еднопосочно регулиране на потока на движение. Помещението отгговаря на всички изисквания на местните 
власти.  

Наемната цена за периода 03.04.2021, 17 часа до 05.04.2021, 12 часа е 800 Евро + 200 Евро такса за 
почистване + 190 Евро ДДС 
  
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния 
кодекс. 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Любек да бъде незабавно публикувано 
на страницата на посолството, съгласно чл. 13 ал. 3 на Изборния кодекс. 
 
Инициативата за секция в Любек е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина. 

От името на инициативния комитет прилагам мой телефонен номер и електронна поща за контакт: 

Mobil: +49 1733097123 

E-Mail: irena.napoleonova-wilhelm@web.de 

Ще се радваме на подкрепата на посолството по тази тема.  
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____________________________ 
С уважение 
Ирена Наполеоножа-Вилхелм 

  
Irena Napoleonova-Wilhelm, Schützweg 13, 23556 Lübeck , Tel. 01733097123 
  
*(Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistische Berichte Kennziffer: A I 4 - j 18 SH, Die registrierten 
Ausländer in Schleswig-Holstein am 31.12.2018 Herausgegeben am: 9. Mai 2019) 
  

 


