
Списък на хората и групите за който ще говорим в тази страница! 

 

РАЖДАНЕ НА Преходен Обществен съвет във Франция 

Вместо увод. 

   Терминологията преходен още е в процес на уточняване. Това е нещо явно приличащо на 

временния обществен съвет ВОС, но вече преминало фаза на само-назначаването и получено чрез 

някакъв вид избор. Но е и нещо преди Обществения съвет, иначе защо ще да се нарича преходен. 

А в раздела на сайта майка е поставено в групата на ВОС-ове. Както още от тук се вижда 

навлизаме в материя непозната за обикновения и простосмъртен избирател. Нужни са един 

професор, един доктор и няколко експерта да ни разяснят идеята, но до днес не са го направили 

по най-умелия начин. 

 

Предистория 
   В ранното начало на 2009 споменатите по горе идеолози както вече споменах предишната тема 

са едни от инициаторите на местната избирателна секция в Тулуза, Франция. Така те на 

създадения от тях безплатен домейн публикуват информация и призиви за откриване на 

избирателна секция в Тулуза. На 1 юни 2009 публикуват следната информация: 

    „Драги Сънародници, 

На 5 юли ще се проведат избори за Народно Събрание в България. Пред вид тяхната важност  и големия 

обществен интерес, подготвя се избирателна секция в град Тулуза. Българският законодател дава 

реален шанс  да изразим своето мнение, гласувайки извън дипломатическите и консулски 

представителства. За това, ние имаме нужда от Вашата помощ ! За да бъде открита избирателна 

секция в Тулуза, необходимо  е да съберем до 14 юни минимум 100 заявления за откриване на 

избирателна секция (чл. 41 от Закона за избиране на народни представители).“ 

   Подписано от инициативен комитет в състав - Любомир Гаврилов, Стефан Манов, Мария 

Милушева, Мария Терзиева, Дамян Тошев. 

На 20 юни Стефан Манов по радио Хоризонт говори относно правото на вот на българите в 

чужбина. Дотук добре, идеята е ясна, чиста и неопетнена – в полза на емигранта.  По същото 

време на сайта е публикуван втори призив за гласуване, ето част: 

   „…Гласувайки на 5 юли 2009, имаме възможност да запишем имената си в Историята. 

Не пропускайте вота за български народни представители…. За да отбележим историческото 

събитие, ви каним на български пикник , събота 27 юни,“ 

   Следват разяснение за гласуването, необходими документи и много организационна работа. 

Идва и пикника:  

   „Повече от 80 българи отбелязаха първите български избори в Тулуза, с  пикник, в събота 27 юни, от 

12.30ч., парк Pech David. Присъстваха нашите приятели от асоциацията "Echanges Franco-Bulgares", 

гости от Полша, Словакия ...“  

Вече нещата са прекрасни – Браво. Готова е и изборната комисия: СИК 325100253 гр. Тулуза, 

Председател : проф. Гаврилов, Зам.-председател : г-н Янчев, съветник в българско посолство, 

Секретар : д-р Манов. И членове: Танева, Владимиров, Тошев, Терзиева, Маринова, Цонева. 



   И така идва деня на изборите, проведени са и резултатите обявени: ГЕРБ 49%,   Синята Коалиция 

20%,   Коалиция за България 5.9%,    Зелените 5.2%,   Атака 5.2%,   ДПС 4.5%,   НДСВ 2.6%,   Лидер 

2.2%. Няма да наблягам на повече подробности. БРАВО номер две. Народа каза тежката си дума.   

   Тук може би идеята за тези Обществени съвети натежава точно по времето на тези избори. 

Виждаме идеолозите да са инициатори и на изборите и участници в тях, дори и заели отговорните 

места в СИК Тулуза 2009.  Дали или бъркам незнам, но явно е недоволството им от закона за 

изборите и правата на емигрантите за гласуване от чужбина, както и системата за разпределение 

на гласовете. Това е нещо, с което всеки човек е съгласен. 

 

СЪЩИНСКА ЧАСТ 
   През периода 2009 – 2011 групата идеолози се насочват към обединение с други привърженици 

на идеята за промяна от цял свят. Колко на брой и кои е неизвестно за обикновения избирател. 

Пишат се проекти, писма, кореспонденция с институции. Разговори в Skype, Facebook и прочие, 

много труд, лично време и безплатно за каузата. Какво и как е правено ще се покаже в частта – 

ПРОТИВ ОС в този им вид и формат. Сега споменавам онова, което масовата аудитория би могла 

да се добере, ако знаеше, ако имаше време и желание за това или просто ако някой и го подаде в 

този днешен вид. 

    ПРИСТИГАМЕ ДО ПРЕЗИДЕНСКИТЕ ИЗБОРИ – ОКТОМВРИ 2011. 

Вече е ясна процедурата, отново избирателна секция да не се повтарям, същото като предишните 

избори. И така стигаме до резултатите след балотажа:  Росен Плевнелиев - 78 гласа (76%) и 

Ивайло Калфин - 24 гласа (24%), невалидни бюлетини 2, общ брой гласували 104 човека.  

Ето че вече имаме 3 БРАВО за идеолозите, а на вас вече ви стана досадно да четете тези редове, 

вместо да се гордеете от постигнато и безплатния труд, който полагат във ваше име !!! Дали ?!? 

ТУК ИДВА РЕД ДА ГОВОРИМ ЗА 

   ВОС-ове, ОС-ове. И избора на ПРЕХОДЕН Обществен съвет – Франция 
Първата информация и то директно отиваме за пилотен избор на ОС, успоредно с тези 

президентските избори, които говорим в момента през 2011. Ето и написаното пак в същия сайт. 

относно вече проведеното успоредно гласуване, цитирам: 

   „Гласуване за преходен Обществен съвет 

Паралелно с гласуването за Президент, на 30 Октомври от 8 до 19 часа в Тулуза се проведе и тайно 

гласуване за преходен Обществен съвет. Резултата от допитването до общо 104 наши сънародници е 

както следва 82 подкрепят създаването на преходен Обществен съвет с мандат до 2 години, чиято 

основна цел е подготовката на избори за редовен Обществен съвет“, 21 не се произнасят, 1 невалиден 

бюлетин. Повече за Обществения съвет на българите във Франция тук : http://osfrance.wordpress.com/ 

Избирателите извън Тулуза могат да гласуват по Интернет от 23 Октомври до 1 ноември, на адрес –

линк“ 

И ето го резултата - Преходен обществен съвет във Франция (избран през Октомври 2011 

с две-годишен мандат). Състава на този съвет може да видите долу на линк. И така тези 

хора в този си формат работят по тази си идея до днес. 

http://osfrance.wordpress.com/


А КАКВО И КАК са декларирали, че правят официално може да видите на страницата на 

ВОС и тяхната лична. Линковете долу. 

 

*Забележки: 
Използвана информация: 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

МИСИИ НА Р. БЪЛГАРИЯ - http://globalbulgaria.eu/pravilnik/ 

Проектът Изборен Закон, подкрепен от Френско-Български Форум 

   линк - https://izborenkodeks.wordpress.com/ 

Анатомия на гласуването в чужбина: 

   Част 1-ва - http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/zinp/gama.pdf 

    Част 2-ра - https://izborenkodeks.wordpress.com/a-propos/къm-ново-изборно-законодателство/ 

Експертен доклад - Избори в чужбина 2001 - 2011 г. 

    линк -http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/bg/Izbori_2001_2011ekspertendoklad.pdf 

както и написаното в написано в Forum Franco-Bulgare: 

    линк - http://bg.asso.free.fr/?feed=rss2&cat=4 

списък на хората в Преходен обществен съвет във Франция на сайта им: 

    линк - http://globalbulgaria.eu/sample-page/2010-10-15-19-58-40/ 

 

СЕГА, тук и в момента след като всичко е блестящо идват и многото въпроси, които ще 

зададем и се надяваме, че ще получим отговорите от както казахме намерени 

материали, статии, записи от външни за тази група хора. И от записи на техни разговори 

за развитие на идеята под формата на имейли, чатове и др. вид кореспонденция. 

 

Ето една част от първите въпроси тази вечер: 

1. Легитимен ли е този единствен Преходен съвет с изтекъл срок и избран 

от 80 българи във Франция при наличие на 25-30 000 души емигранти? 

2. Кой и на какво основание праща писма подписани от ВОС? 

3. По какъв начин информирате и разширявате членската си маса и какъв 

е броят и в момента? 

4. Намирате ли за правилно обществени организации с идеална цел и 

обществена полза да комуникират в тайни групи и с нулева 

прозрачност?  

5. Дали наистина желаете разширяване на идеята ви или при всеки 

зададен от хората въпрос, триете и блокирате питащите хора? 
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