
До:  
Г-жа Мая Христова, Генерален Консул на Република България в Ню Йорк 
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От:  
Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в щата Кънектикът (Connecticut, USА) 

 
Предложение за разкриване на избирателна секция в щата Кънектикът (Connecticut, USA) 

 
Уважаеми Дами и Господа, 

Констатираме силен интерес към Парламентарните избори на 4 април 2021 година от страна на 
сънародниците ни живеещи в щата Кънектикът. Отправяме искане за отваряне на секция в 
Кънектикът, на база събрани 79 заявления към момента. Имаме готовност да помогнем с 
всичко необходимо за създаването на избирателна секция, за което имаме опит от 
предишните избори и референдуми през 2014, 2015, 2016 и 2017. 
  
Заявленията бяха събрани за град Норуолк, Кънектикът (Norwalk, CT). 
Адресът на секцията ще бъде в друг близък град, точният адрес е:  
 
31 Business Park Drive, Branford, CT 06405  
 
Избрахме това място понеже ще можем да го ползваме безплатно и отговаря на всички 
изисквание, за да бъде избирателна секция, както и на всички противоепидемични изисквания. 
Помещението е частен фирмен офис, с достъп до всичко необходимо за максимално 
ефективен и безопасен процес на гласуване по време на пандемия. Мястото е с лесен достъп 
от всички селища в щата Кънектикът.  

Имаме и група доброволци, които ще участват в СИК. Имената им ще бъдат изпратени в 
отделен имейл.  

От името на Инициативния комитет за секция в Кънектикът, декларираме готовност за 
сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс. 

Надяваме се настоящото предложение за секция в Кънектикът (Connecticut) да бъде 
публикувано на страницата на Консулството в Ню Йорк, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния 
кодекс.  

Инициативата за секция в Кънектикът (Connecticut) е част от Мрежата на изборните 
доброволци в чужбина. 

 

Благодарим за Вашето съдействие! 

Стефка Антонова,  

от името на Инициативния комитет за секция в Кънектикът 

 

mailto:consulate.newyork@mfa.bg
mailto:dimiter.ivanov@outlook.com

