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Относно :  Незабавното разпускане на НЕЛЕГИТИМЕН Консултативен съвет към ДАБЧ и обединяването на 

Агенцията и всички останали институции свързани с българите в чужбина в един орган!  

01 февруари 2016 г. 

 

Г-н Министър-председател, 

С настоящето бихме искали да ви обърнем внимание върху няколко порочни практики, които разрушават и 

без това крехкото доверие между държавата и диаспората. 

Българите в чужбина, приблизителна една трета от активното население на държавата, принудени от 

нерешени икономически проблеми търсим препитание навън и сме както знаете най-големият инвеститор 

към момента, изпращайки хиляди левове всеки месец на близките ни. Много от тези българи плащат 

здравни осигуровки и данъци всеки месец, което е допълнителен плюс за държавния бюджет, а като 

консуматори при посещенията ни стимулираме допълнително потреблението, респективно икономиката. 

Според Конституцията българите живеещи в чужбина и тези на територията на Република България имаме 

равни права и трябва да бъдем третирани по един и същи начин. За съжаление това се разминава с 

реалността. Най-големият проблем е административното обслужване – бавно, тромаво и отнемащо много 

време. Създадените отделени една от друга институции, вместо да разрешават бързо нашите въпроси, 

реално ги усложняват и би било адекватно създаването на един орган, който да решава тези проблеми. 

В „Закон за българите живеещи извън Република България“  (обнародван в Държавен вестник, бр. 30 на 

11.4.2000) е предвидено създаване на Национален съвет за българите, които живеят извън територията на 



Република България. Тоест това е поредната  преграда пред нас, реално отдалечаваща ни от директната 

връзка с институциите, организациите и държавата, занимаващи се с нас. 

Наши сънародници съзряха възможност в това да реализират лични цели и амбиции. Убедили са 

ръководството на ДАБЧ и са сформирали съвет, наречен „консултативен“ към председателя на агенцията. 

Чрез този съвет те се опитват да променят това, което е залегнало в закона. Всичко това става тайно и 

неизвестно за нас българите в чужбина. На сайта на ДАБЧ или на други държавни институции, нищо не бе 

съобщено за тези „инициатива“. А това са местата, откъдето ние българите в чужбина е редно да  черпим 

официална информация за случващото се в държавата и инициативите свързани с нас.  

Самият съвет е предложен и избран без да са оповестени никакви критерии и без знанието на диаспората. 

Реално тези хора над 50 на брой, съветват Агенция от 25 човека. А целта е промяна на закона. Тяхно 

абсурдно предложение е: от 9 членове на съвета (от които 5 избрани от диаспората = 50%+1), броят им да 

се увеличи до 80-90 човека. Практически това ще бъде едно ново мини Народно събрание на българите в 

чужбина и вместо да вървим към обединение на администрацията налична в момента, ние още повече ще 

задълбочим тази бездна. А и самата идея се реализира подмолно, чрез тайни разговори, записи, 

договорки и обещания (готови сме да предоставим доказателства в подкрепа на казаното), а това 

противоречи на основните принципи на демокрацията – за прозрачност и гласност. Тази дейност е 

стартирала от преди 10 месеца, но масата българи в чужбина дори не подозират за това, защото тази група 

хора си е присвоила възможността да  говори от името на всички ни и да представлява всички ни, 

благодарение на създадените от тях структури без реални членове, наречени (ВОС) Временни обществени 

съвети. Те нямат нищо общо с  обществените съвети заложени в същия закон в помощ на диаспората, а 

опорочават самата идея за тях. Тези, самолично обявили се наши представители убеждават ръководството 

на ДАБЧ  да назначи този съвет, а в последствие е одобрен от вицепремиера г-жа Кунева.  

Същите тези хора самообявили се за наши представители само преди дни се „изказаха“ от името на 

диаспората по повод проекта „Е-консулски услуги“ за българските граждани извън страната, изразявайки 

мнение без да са се допитали до никого, дори изпратиха писмо до институциите на 24 декември 2015 г. 

Бъдете сигурни, че колкото и минимален брой хора да имат първоначален достъп до тези услуги, те ще 

бъдат полезни в сравнение с тоталната им липса.  

Възмутени от действията на тези наши сънародници, ние разчитаме на вашата компетентна намеса и 

настояваме за следното:  

Незабавно разпускане на НЕЛИГИТИМНО ИЗБРАНИЯ И НЕПРИЗНАТ от диаспората съвет и 

обединяването на ДАБЧ и останалите институции за българите в чужбина в един орган, решаващ 

всички наши въпроси на едно място без посредници ! 

Обръщаме се към Вас убедени, че ще решите този проблем. И самият председател на ДАБЧ на въпроса 

трябва ли Агенция да се трансформира в министерство на българите в чужбина отговаря така: „Да, това е 

толкова естествено и логично, защото извън границите на България живеят милиони етнически българи 

и български граждани". 

В 21 век не бива да продължаваме с практиките на шуробадажнашки назначения и договорки под масата. 

Ние българи в чужбина обещаваме, че ще следим под лупа всяко действие на институциите и ще 

продължаваме да даваме гласност в публичното пространство за всяко нарушаване на законите или 

незачитане правата на всеки гражданин.  

Благодарим предварително! 

Подписали писмено и чрез онлайн петиция. 



ЗА и ПРОТИВ обществените съвети 

Иван Д. Караташев – Солун, Гърция 

Катя А. Георгиева – Атина, Гърция 

Мария В. Чуркина – Палма, Испания 

Иван И. Колев – Ираклион, Гърция 

Петър Л. Анастасов – Ираклион, Гърция 

Светла М. Тодорова – Берлин, Германия 

Бота К. Тролева – Париж, Франция 

Facebook страница: http://www.fb.com/za.ili.protiv.ste  

Имейл за кореспонденция: za.ili.protiv.os@gmail.com 

Петиция и подписи: http://www.peticiq.com/protestna-nota 

 

За връзка: Координатор П. Анастасов 

Имейл за кореспонденция: petaranastasov@gmail.com 

мобилен телефон: (+30) 6949 220118 

 

 

Моля приемете тази протестна нота, на която очакваме вашия отговор и решение на проблема. 

Прилагаме и PDF файл на целия имейл. Моля да ни укажете входящия номер с обратен имейл. 

С уважение, 

П.Анастасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fb.com/za.ili.protiv.ste
mailto:za.ili.protiv.os@gmail.com
http://www.peticiq.com/protestna-nota
mailto:petaranastasov@gmail.com

