
  ДО:  Посланика на 
                                                                                      Република България в Германия

                 ДО:  Генералния Консул на 
                                                                                   Република България в Мюнхен

                                                                
                                                                       ДО:  Председателя на ЦИК

ИСКАНЕ
за образуване на избирателна секция извън страната

                                       
От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Бамберг  за изборите за 
президент и народни представители, насрочени за 14 .11. 2021 година и 21.11.2021г.

Уважаемa  госпожо Шекерлетова,

уважаеми  господин Димитров,

уважаемa госпожо Нейкова

на основание член 14 т.  3 от ИК, а именно на основание, че на   проведените до 5
години преди изборния ден избори в населеното място в чужбина е имало образувана
поне една избирателна секция, в която са   гласували  не по-малко от 100 избиратели,
правим  искане за откриване на  една избирателна секция в град Бамберг (Бавария,
Горна Франкония), с адрес на избирателната секция:

Сградата  на  „Berufliche  Fortbildungszentren  der  Bayerischen  Wirtschaft“  (bfz),  с
адрес:  Lichtenhaidestraße 15, 96052 Bamberg

Наемната цена за изборните помещения B004a (47 qm) und B004b (55 qm) е, както
следва: 

- за периода от 19:30 часа на 13.11.2021  до  06:00 часа на  15.11.2021 в размер на
600,00 Евро наем за изборните помещения и допълнително 120, 00 Евро  такса за
почистване (  или общо сумата  от 720 евро) и

- за периода от 19:30 часа на 20.11.2021  до  06:00 часа на  22.11.2021 в размер на
600,00 Евро и допълнително 120, 00 Евро  такса за почистване (  или общо сумата от
720 евро);

Помещeнията B004a (47 qm) und B004b (55 qm) са разделени с преградна стена и могат
да бъдат използвани заедно и поотделно и  отговарят на всички противоепидемичните
изисквания. 



На  основание    чл.  22  ал.  2  от   ИК  правим   в  законоустановения  срок  следното
предложение:

 За членове на СИК:

2.1 Председател- Мария Вергова;

2.2 Зам.-председател -Людмила Герасимова;

2.3 Секретар- Саманта Мересева;

2.4 Член – Десислава Георгиева;

2.5 Член- Даниела Куцева;

2.6. Член -Мартина Пеевска

Очакваме настоящото предложение да бъде незабавно публикувано на електронните
страници  на  посолство  в   Берлин,  консулството  в  Мюнхен,  Министерството  на
външните работи и страницата на ЦИК, съгласно разпоредбите  на Изборния кодекс. 

С настоящото правим искане за предприемане на необходимите действия за подписване
на договор за наем на изборното  помещение и  търсене по законоустановения ред на
съгласие от компетентните немски власти за разкриване на избирателна секция в град
Бамберг,  с  адрес: Lichtenhaidestraße 15,  96052  Bamberg,  за  което  молим да  бъдем
надлежно информирани. 

С настоящото изразяваме на основание чл 22,  ал 2 от ИК още и  готовност за
съдействие в  организацията на изборите за президент и народни представители,
насрочени за 14.11.21 и 21.11.21.

Инициативен комитет

за отваряне на изборна

 секция в град Бамберг

 на 14.11.21 и  21.11.21


