
 
-----Original Message----- 
From: Atanaska Uzunova []  
Sent: Tuesday, May 25, 2021 10:11 PM 
To: politika@botschaft-bulgarien.de 
Subject: относно отваряне на изборна секция Германия /19395 Ganzlin 
 
                            МОЛБА 
 
                    от Атанаска Николова Узунова 

    ЕГН (-изтрито-), адрес по лк. гр.Банско ,ул.Драма 1 

 

Уважаема госпожо Посланник, уважаеми дами и господа служители в 
Българско посолство Берлин. 

Моля за съдействие за откриване на изборна секция в 19395 Ganzlin Все още не 
съм говорила с властите, принципно има помещение което е подходящо за целта 
става въпрос за Спортна зала, Защо тук-намираме се на границата на две федерални 
провинции Бранденбург и Мекленбург. На150 км от нас са Хамбург ,също на 150 км 
от нас е и Берлин .района е предимно фермерски и туристически, много българи на 
предишните избори не можаха да гласуват имайки в предвид естеството на работа. 
Аз лично с мъжа си и детето пропътувахме 150 км до Берлин, няма да коментирам 
там на място за какво ставаше на въпрос и все пак благодаря ,че заради детето ни 
допуснаха по напред ,но безкрайно много са хората от нашия район които не можаха 
да гласуват. 

Аз  имам почистваща фирма. Покрай клиенти с хотели, пансиони се наемам с 
осигуряване място на престой- за служителя който ще бъде изпратен в нашия район 
за изборния ден. Мога да ви предоставя и телефон за връзка с Бургермайстора на 
Ganzlin,-когато се говори от по високо ниво, в случая от вас нещата изглеждат по 
различен начин. Лично ще се погрижа да разлепя по магазини във всички населени 
места в радиус от 50 км от нас, мисля че няма да има достатъчно подадени заявления 
онлайн, защо няма да коментирам. 

Искрено се надявам ,че молбата ми ще бъде уважена, правим го единствено и 
само за доброто на родината, искаме България да процъфти искаме да се завърнем в 
родния си край-КАМЪКА СИ ТЕЖИ НА МЯСТОТО! 

 

С уважение Атанаска Узунова 

25.05.2021 19395 Ganzlin 
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