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До
Г-н Стефан Кенов
Председател, Комисия по политиките за
българите в чужбина в Народното събрание
Копие:
 Г-н Борис Вангелов
Председател, Държавна агенция за българите в
чужбина

30 ноември 2016 г.
Относно:
Уважаеми господин Кенов,
Във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи
извън Република България, № 654-01-132, внесен от Петър Славов, Методи Андреев и Вили
Лилков на 17.11.2016г., Временните обществени съвети на българите в чужбина бихме искали
да изразим накратко нашата позиция:
1. Приветстваме инициативата и подкрепяме законопроекта, защото е много важно да
има институционална връзка и представителност на българските граждани, живеещи
извън страната.
2. Настояваме между 1-во и 2-ро четене текстът на чл. 5, ал. 3 да се прецизира, като
думата "излъчени" да се промени на "избрани". Обръщаме внимание на факта, че
всяка друга процедура освен изборната рискува да доведе до липса на легитимност на
обществените съвети както спрямо местните български общности, така и спрямо
служителите на дипломатическите и консулските представителства.
3. Настояваме да се вмени задължение на MВнР да организира и проведе такива избори.
4. Напомняме, че Глава 4 от ЗБЖРБ, отнасяща се до създаването на Национален съвет на
българите, живеещи извън Република България, също има нужда от законодателни
промени. В тази връзка, Консултативният съвет към ДАБЧ изработи и предложи през
април 2016 г. концептуален проект, на който да стъпят промените в Глава 4, така че да
може да бъде създаден работещ Национален съвет
С уважение
За Временни Обществени съвети на българите в чужбина
Стефан Mанов, Франция
Димитър Иванов, Швейцария
Любомир Гаврилов, Франция

stephan.manov@gmx.fr
dimiter.ivanov@outlook.com
lubomir.gavrilov@free.fr
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За контакти :
www.globalbulgaria.org
bg.asso@free.fr
Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) е гражданска инициатива
възникнала през 2009г. като реакция на опитите за ограничаване на активното избирателно
право на българските граждани извън страната.
ВОС работи за :
- защита на политическите права на българите извън страната, на първо място избирателното
право.
- създаване на изборни представителни органи на живеещите извън страната - обществени
съвети по държави и Национален съвет, които да защитават специфичните интереси на
диаспората и носят нейния глас.
- създаване на пълноценен избирателен район "чужбина", от който да се избират народни
представители както в районите в страната. Те представляват външните българи в националния
дебат.
- отпадане на забраната български граждани, които имат и друго гражданство да се
кандидатират за народни представители и президент.
Ценностите на ВОС са
- независимост и необвързване с политически организации
- доброволност и безвъзмездна работа в обществена полза
- отговорност
Инициативата се развива през годините като натрупва значителен експертен капацитет в
областта на теорията и практика на политическото и институционално представителство на
живеещите извън страната, вот зад граница - юридически и организационно-технически аспекти,
избирателни системи, изборни методики, изборна математика, електронен (интернет) вот,
организация и работа на изборната администрация, съдебен контрол в изборния процес,
гражданско участие в изборния процес, НПО и наблюдатели.
Представители на ВОС са автори на редица публикации в специализирани издания, експертни
доклади и становища, медийни изяви. ВОС участват в работата на Гражданския борд за свободни
и прозрачни избори към Министерския съвет.
Изборните правила за гласуването в чужбина, залегнали в действащия Изборен кодекс,
възпроизвеждат в голяма степен текстове предложени от експертите на ВОС.
Националната стратегия за българските граждани извън страната, приета през 2014, възприема
предложенията на ВОС относно институционалното представителство на живеещите извън
страната.
Временни обществени съветници работят в Австралия, Бразилия, САЩ, Канада, Франция,
Германия, Испания, Гърция, Великобритания, Швейцария.
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