
Заключително лично мнение по темата за ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ. 

Уважаеми сънародници, приятели емигранти, 

   Преди около един месец, съвсем случайно бях добавен в една група в социалната мрежа и 

понеже не съм член на много групи това бе забелязано от мен. Хората, членове на повече групи 

трудно могат да следят всичката информация в тях, още повече те социалните медии са предимно 

за забавление и лично време, отколкото за сериозни въпроси и политика. И в тази група се беше 

зародил спор между хората емигранти за някакви Обществени съвети и хора представляващи ги… 

Въпреки на пръв поглед безинтересната тема, след няколко дни забелязах, че хората в тази група, 

нейни членове всъщност едва ли не бяха против името, идеята и заглавието на самата група. Това 

нещо ме заинтересува. Кой би стоял в група, ако е против нея. Зачетох по-задълбочено всичко 

написано до този ден, а не беше малко. Групата беше създадена през 2009 година… Кое беше 

другото интересно – хората в тази група се активизираха с мненията си няколко месеца преди 

избори. Ще се опитам да запозная онези от вас, желаещи да прочетат следващите страници с 

това, какво открих, кои са главните действащи лица и защо между тези хора се е зародил 

конфликта, породил моя интерес. Повечето от информацията намерих в интернет, споделена в 

сайтове и групи публично, а друга ми костваше доста усилия да се сдобия. Но нали сме българи 

винаги се намират хора между нас да споделят и повече от необходимото. Тук е момента, да кажа 

че не съм политически член на никакви партии и организации, нито поддържам публично която и 

да е от тях. 

И така,  

(1-во) ЩО Е ТО ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ?  

Първото нещо е да видим какво и казва ли закона за това. А „ЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ 

ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ДВ. бр.30 / 11.04.2000г.) в член 5-ти, алинея 3-та казва:  

    „(3) Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има 

български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни 

органи на българите, живеещи в съответната държава, които се състоят от представители, 

излъчени от лицата по чл. 2.“  

И понеже виждаме споменат чл. 2-ри е редно да го цитираме и него:  

   „Българин, живеещ извън Република България, съгласно този закон е лице, което: 

   1. има поне един възходящ от български произход; 

   2. притежава българско национално съзнание; 

   3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава.“  

Лесно било. Точно по тази алинея трета, се заражда идеята за създаване на тези „ОБЩЕСТВЕНИ 

СЪВЕТИ“ (до края съкратено ОС) или поне това е мнението на хората, започнали да развиват тази 

идея през 2009 година. Тук се появява въпроса, защо тези консултативни органи са наречени ОС и 

определението в закона, да бъдат излъчени от лицата по чл. 2 веднага ни кара да си зададем 

въпрос номер 2. 

 



(2-ро) КОЙ/КОИ СА ХОРАТА ИНИЦИАТОРИ на тези ОС? 

 Тук вече нещата стават доста по-сложни. 

Затова съм ги описал в две отделни статии, приложени са тук и можете да ги прочетете за да се 

запознаете по-пълно и точно: 

   първата е с име. „История на идеята за ВОС/ОС“, 

   а втората се казва „РАЖДАНЕ НА Преходен Обществен съвет във Франция“. 

Прочетете ги. 

Вече съм почти 99% изградил своето мнение, но едно нещо остава да разбера, а именно 

предпоследния въпрос: 

(3-то) Защо тези хора се активизират само около избори? 

   Тук започва интересната част. Както споменах в двете статии, идеолозите на ОС се активизират 

основно преди провеждането на избори и проследявайки как е бил създаден първия и единствен 

„Преходен обществен съвет“, стигаме само и единствено да едно заключение. Тези хора и 

представляваните от тях кухи структури са недостатъчни и нямат възможност да организират сами 

идеята, нито имат достатъчно хора да я подкрепят, защото е ясно, че хора работещи на 

обществени начала за общото благо се броят на пръсти. И така ето отговора. ЗАЩО да става по 

този труден начин, след като много по-лесно би било, да попритиснат малко държавната 

администрации да ги „улесни“ и позволи успоредно с провеждането на избори да има и такива за 

местни съвети. Тук привържениците на идеята ще кажат – „къде е проблема?“. А проблема 

наистина е огромен. Описвам тук мое лично мнение защо за мен има проблем по този начин да се 

избират наши представители, въпреки че за пореден път ще кажа, че сама по себе си идеята не е 

лоша: 

- Против съм защото – българите по света нямат никаква информация за тази идея до 

момента, защото няма проведена никаква информационна кампания до момента за тези 

вече 6 години. 

- Против съм защото – не намирам за редно инициаторите да спускат по места лица 

неизвестни никому, нито предложени от хората по места, още повече да не са питани за 

мнението им и да са проведени дебати. 

- Против съм защото – Хората, отивайки да гласуват на избори, в случая РЕФЕРЕНДУМ и 

влизайки в избирателната си секция, ще бъдат провокирани от факта, че освен основната 

кутия, някъде в коридора съмнителна група хора, говорещи им най-най-великите неща ще 

ги убедят за 1 минута да пуснат своя глас в една втора урна и по този скрит и таен начин ще 

удостоят с право тези хора, без кампания и без прозрачност. Да не говорим, че самите 

хора ще си помислят, че това е организирано от държавата, ЦИК и прочие… Нещо, което не 

е станало 15 години по явни причини. 

- Против съм защото – Не е ясно как хората получили бъдещото „доверие“ на 

нескопосаното гласуване ще имат възможност да определят на къде ще духа вятъра в 

посолства, консулства, дори държава без да е ясно дали това ще е в полза роду или в 

полза на личния джоб, интереси, нужди и прочие. 



   Така нещата показани в тази светлина не изглеждат много розови. Всичките ми опити за 

разговори с тези хора бяха отказани и дори бях набеден, че съм изпълнявал политически поръчки 

на партии или пък бях обявен със странни епитети на принципа – „кой не скача е червен“. Тези 

идеолози, не можаха да приемат, че хората живеещи тук не можаха да приемат идеята по тази 

начин. А тези хора са най-обикновени наши сънародници, жени гледащи възрастни хора, мъже 

строители, шофьори, селскостопански работници и прочие. Обявявам, че всички подписали се под 

тази наша ПРОТЕСТНА НОТА, която написахме и всичката тази енергия, която включехме е 

породена само и единствено от лошия и неправилен начин на поднасяне на тази идея пред нас. 

Няма политическа намеса, няма и лоши чувства. Тук въпроса е принципен. Всички ние се 

подписахме с подписите си и носим отговорност за думите и делата си и няма да търпим да 

бъдем наричани с епитети меко казано неприлични. АКО ИДЕОЛОЗИТЕ имате достойнство и чест, 

отворете групите си за всички хора, говорете и агитирайте публично и не приемайте всеки не 

запознат с темата и задаващ въпроси за враг. Народа все още нито ви е чул, нито ви е видял. 

Излезте на светло. ЕДНА титла от пред името Ви не е достатъчна да ни убедите. 

   Тук някъде след опитите ни да информираме българските институции за нашето несъгласие, ние 

пратихме нашата протестна нота, НО ЗАБРАВИХМЕ ДА НАПИШЕМЕ ВЪПРОСА СИ КЪМ ТЯХ ! А 

именно последното, за което желая да говоря сега е позицията на държавата по този казус. Както 

вече споменах държавните институции водят явни и не явни разговори с тези идеолози, за това 

говорят снимковия и текстовия материал събран от нас и подписите на тези хора върху различни 

по вид и съдържание документи. На второ място е и официалната кореспонденция между 

държавата и тези хора. На практика обикновения като мен човек остава с впечатление, че 

държавата с тези си свои отговори и писма – легализира и придава важност на тези 

НЕЛЕГИТИМНИ до момента структури в този им вид и форма. А още повече и самия факт, че нямат 

и никаква юридическа регистрация под каквато и да форма, освен създадените с цел 

манипулация кухи групи, организации и асоциации. А може би има и неща, казвам МОЖЕ БИ, 

защото обикновения като мен гражданин на Република България едва ли има достъп и 

възможност да се добере, прочете и запознае… 

   В този ред на мисли задавам от мое име и от името на хората подписали с имената си петицията 

и двете анкети по темата следния и последен въпрос към държавните институции: 

(4-то) Бихте ли позволили по време на изборите и успоредно с тях да бъдат избирани 

хора за обществени съвети след гореспоменатите проблемни за нас гражданите неща? 

   Дали ще получим отговори и дали ще има някакъв ефект от всичката тази врява – времето ще 

покаже. Едно е ясно няма да търпим, насилствено и тайно налагане на чужди интереси и хора 

представящи се и говорещи от наше име, без да са изрично упълномощени от нас за това, чрез 

делегирани права и избор от болшинството от местната диаспора, която представляват. НЕ Е 

ВЪЗМОЖНО избора на Обществен съвет, да бъде признат за легален с гласовете на 70-80 човека 

гласоподаватели от 5000 или 10000 живеещи в съответния регион или държава. Закона не е пипан 

от 15 години и едва ли в тази му форма е вече полезен и актуален. Правилниците не може да 

бъдат пришпорвани само и само за да ги има. Призовавам всички вас трезво мислещи и 



действително желаещи нашето мнение наши управници, ако желаете да разберете как и от какво 

има нужда народа в емиграция помислете по въпроса първо да работата на посолствата и 

консулствата, както и откриване на допълнителни в районите с голямо българско представяне и 

голяма отдалеченост от вече съществуващите такива. Подобрете и работата на Държавната 

агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) и другите подробни структури. ТОВА е от което наистина 

имаме нужда и бихме усетили ако има промяна незабавно. 

Личен призив към идеолозите и хората участващи вече по някакъв начин във ВОС. 

Уважаеми идеолози, 

   Запознахте се вече с нашето мнение и защо СМЕ ПРОТИВ развитието на тази идея в този и вид и 

формат, по начина по който направихте тази пирамида, поставихте директно върха, без да 

съществуват останалите редове отдолу. Забележете, че ние от самота начало НЕ СМЕ 

ПРОТИВНИЦИ на тази идея. Никога не е късно нещата да бъдат оправени, дори и късно е по-добре 

от колкото никога. Призовавам Ви лично. 

- Бих подкрепил – ако започнете на чисто. 

- Бих подкрепил – ако нещата стават отдолу нагоре и постепенно без натиск. 

- Бих подкрепил – ако информационно идеята е напълно прозрачна. 

- Бих подкрепил – ако избраните са кандидати с качества и издигнати от местната диаспора. 

- Бих подкрепил – ако избора се провежда самостоятелно, а не заедно с други избори. 

- Бих подкрепил – ако има болшинство и бих признал за легитимен наш избор. 

- Бих подкрепил … 

   Предполагам, че това може  би е и мнение на повечето хора. Дали? Ако желаете да научите и да 

бъдете действително нашите представители, помогнете ни да разберем. Обяснете ни, 

информирайте ни, улеснете ни. Един сайт само не стига. 

   В очакване на мнението на държавата по въпроса и в очакване на дискусия от хората идеолози 

се надявам, че вече достатъчно хора са запознати по въпроса. Информация и мнение може да 

изказвате свободно на страницата създадена за тази цел: 

„ЗА или ПРОТИВ Обществените съвети?“ – линк: https://www.facebook.com/za.ili.protiv.ste  

Също може да изпращате ваши материали и мнения на имейл: za.ili.protiv.os@gmail.com 

   Надявам се, че личното мое и на останалите хора в групата ни време отделено в тази насока 

няма да се приеме от вас, както вече някои хора ни залепиха етикети „платени“ и прочие, а ще се 

съгласите, че желаем само и единствено ПРОЗРАЧНОСТ. 

Благодаря на всички стигнали с четене до този ред. 

С уважение,  

Петър Анастасов 

25 Август 2015 
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