
 
From: Sabina Christov []  
Sent: Sunday, May 30, 2021 7:11 PM 
To: info@botschaft-bulgarien.de; Galina Tzvetanova < >; Mariana Minkin < > 
Cc  
Subject: Парламентарни избори 11.07.2021, предложение за разкриване на изборна секция извън 
ДКП, консулски окръг Берлин, град Оснабрюк 

 

Уважаеми дами и господа, 
 

на лице е сериозен интерес от провеждане на парламентарните избори на 11 юли 
2021 година от страна на сънародниците ни, живеещи в и около Оснабрюк.  
Вече са събрани необходимите 40 заявления.   
Отправяме искане за откриване на изборна секция в Оснабрюк на адрес: 
Johannistorwall 65, 49080 Osnabrück.  
Помещението е с площ 140 кв.м, отговаря на всички 
противоепидемиологични изисквания, изискуеми от Община Оснабрюк заради 
пандемия от коронавирус, разполага с хигиенна концепция. Лице за контакт: Мая 
Мирчева, телефон: 0157 31810262. 
 
Наемната цена е 200 Евро/ден, резервирани дни- събота, неделя, понеделник 
(като резервни часове) 3 х 200 евро 

 
корона консумативи (дезинфектант и други) плюс ток, вода, смет-  100 евро 

почистване- 150 евро 

                            Нетна цена на 
помещението-                                                                                                      850 
евро 

                            ДДС 19 % 
 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Оснабрюк да 
бъде публикувано на страницата на посолството в Берлин, съгласно чл. 13, ал. 3 
на Изборния кодекс. 
 

В предварителен разговор с отдел Bürger und Ordnung/ Wahlbüro/ Stadt Osnabrück 
стана ясно, че от службата ще осигурят кабинки и урни за изборния ден срещу 
минимален наем. Какъв ще е той- ще знаем в понеделник, 31.05.2021 след обяд. 
 

До края на календарна седмица 23 (07.-13.06.2021) ще Ви предоставим списък с 
имена на български граждани, подготвени за участие в СИК- Оснабрюк. 
 

На страницата ЦИК, на която се подават електронни заявления 
cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit , два пъти е вписан на немски език град 
Оснабрюк- веднъж Osnabrück и втори път същия град е изписан като Osnabrueck. 
Молим за Вашето съдействие пред ЦИК изписването да остане едно, а 
заявленията да бъдат обединени. 
 

mailto:info@botschaft-bulgarien.de
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Оставам във връзка с вас, 
Събина Христова 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Deutsch- Bulgarische Gesellschaft "Ognischte" e.V. 

Sabina Christov 

Präsidentin 

Hauptkoordinatorin bulgarische Parlamentswahlen 2021 in Papenburg und Osnabrück 
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