До:         
 
Меглена Кунева, заместник министър-председател  на Република България, отговарящ за българите зад граница 

Копие до: 

Росен Плевнелиев, президент на Република България    
Константин Пенчев, омбудсман на Република България
Държавна агенция на българите в чужбина
Медии


Уважаеми г-жо Кунева,

Според данните на Института за изследване на населението към БАН над 1,6 милиона българи са напуснали България от началото на прехода, като над половин милион от тях са с висше образование. По повод на предсрочните парламентарни избори 2014 част от тези българи се обединиха в различни групи и сдружения, сред които АБГ-Асоциация на българските групи (ABG e.V.), Дюселдорф; “Гласуване без граници”, “Искаме да гласуваме”, ДАНСwithmeGlobal, ДАНСwithme-BG, Избори в чужбина 2014 и Временни обществени съвети в чужбина (ВОС), с цел организация на повече избирателни секции и значително повишаване на избирателната активност в чужбина.  

Пишем Ви като български граждани и представители на посочените групи и сдружения, защото съдбата на България никога не е спирала да ни вълнува и искаме да допринесем за установяването на трайни демократични процеси в страната..

Целта на нашето писмо е да се подобри дейността на ДАБЧ и тази държавна институция да стане ефективно работеща за обединението на българите в чужбина. Липсата на ясни държавни политики по отношение на българите в чужбина обезмисля съществуването на агенцията в този й вид. Във връзка с това бихме искали следното:

1. Да се изготви и приеме ясна и прозрачна процедура за назначенията в ръководството на ДАБЧ (председател и зам. председател), чиито правила да бъдат съгласувани с официално регистрирани сдружения на българи в чужбина. Смятаме, че работещите в ДАБЧ трябва да са експерти в съответната област, а не политически лица,  които да бъдат назначавани на базата на тяхната партийна принадлежност - практика, която е останала от времената на ДС.  
Даваме си сметка,че това искане е свързано с промени в Закона за администрацията, но каква би била ползата от закон, който генерира неефективна администрация? Правителството има властта и правомощията да промени законите в съотствие с новата конюктура и ние в ролята си на избиратели, очакваме тези промени.

Настояваме новото ръководство на ДАБЧ да бъде избрано след открит и публичен конкурс, като всеки кандидат се задължи да представи ясна концепция за работата на Агенцията. 


2. По време на правителството на Пламен Орешарски в ДАБЧ започна проверка, която да установи как се издават удостоверенията за получаване на българско гражданство. Резултатите, оповестени след нея, бяха, че липсва правилник, който да се спазва,  което е довело до създаване на корупционни схеми и уронване имиджа на агенцията. Бившият вицепремиер Илиана Цанова нарече случващото се там "корупция в размер на десетки милиони евро", а доайенът на българската емиграция в САЩ д-р Иван Гаджев, при награждаването му с най-високото отличие на Министерството на външните работи "Златна лаврова клонка", нарече ДАБЧ агенция за «продажба на българско поданство и паспорти на небългарски лица». 

Ние, българите в чужбина, следим много внимателно този случай и настояваме за ефективни наказания на виновните, независимо от мястото им в йерархията. Очакваме това да бъде своевремено оповестено в медиите. «Замитането под килима» на този случай би показало, че в България все още няма политическа воля за реална промяна. Тук ще припомним, че според  Института за изследване на населението към БАН, причина за емиграцията е очакването на хората за “нормална държава”.  

3. Последните избори в нашата съседка Румъния доказаха красноречиво, че ролята на живеещите в чужбина граждани ще става все по-значителна и решаваща. Във връзка с това е и третата точка в нашето писмо.

Очакваме Вашата подкрепа за искането ни за добавяне в Изборния закон, при предстоящата му промяна, на нови членове, а именно:

А. Гласуване онлайн за българите в чужбина
Б. Създаване на многомандатен избирателен район (МИР) “Чужбина”
 
Вашият конкретен отговор по поставените тук въпроси очакваме в законосъобразния едномесечен срок. Писмо със същите три точки изпращаме и на г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Положителният отклик на нашите искания ще покаже съпричастие към повдигнатите въпроси и проблеми. И ще съдействате за активно включване и участие на намиращите се зад граница сънародници в политическите процеси  в България.


С уважение,

Подписалите писмото, подредени по азбучен ред:

Албена Иванова (Лондон, Великобритания)
Андрей Ненов (САЩ)
Божидар Попов (Сао Пауло, Бразилия)
Борис Танушев (Франция)
Валерия Кертикова (Атина, Гърция)
Васил Халачев (Испания)
Велка Йордан-Йонкманс (Германия) 
Венета Маджистрели (Брюксел, Белгия)
Веселина Киерилова Георгиева-Оре (Испания)
Вили Иванов (Лондон, Великобритания)
Владимир Стефанов Христов (Хадано, Япония)
Галин Желязков (Австралия)
Галя Меченова (Франция) 
Галя Милушева (Чикаго, САЩ)
Георги Донков (Виена, Австрия)
Гергана Стефанова  (Майорка, Испания)
Добри Карабонев (Чикаго, САЩ)
Зоя Борисова (Испания)
Иван Николов (Сърбия, Западни покрайнини)
Ирен Величкова-Ямами (Йокохама, Япония)
Йордан Ганчовски - съпредседател на БНФ (инк) 
Костадин Дюлгерски (САЩ) 
Лила Кара (САЩ)
Любомир Гаврилов (Тулуза, Франция)
Маргарита Иванова (САЩ)
Мариана Христова (България)
Мария Иванова (Лондон, Великобритания) 
Нели Манова (Франция, Габон)
Петър и Петранка Стаматов (САЩ) 
Петя Цанева (Испания)
Д-р Пламен Дочев (Чикаго, САЩ )
Роберт Манолов (САЩ)
Светла Василева (България)
Светослав Моллов (Великобритания)
Силвия Авдала ( Тел Авив, Израел )
Стефан Краев (Виена, Австрия)
Стилиян Атанасов Атанасов (Италия)
Таня Тодорова (Германия)
Тася Тасова (Австралия)
Явор Добрев (Германия)


Изпращаме Ви линкове към текстовете, цитирани в писмото ни:

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/11/16/2420290_politicheskiiat_emigrant_v_sasht_ivan_gadjev_iska/ 
   
http://www.economy.bg/bulgaria/view/15553/16-miliona-bylgari-sa-napusnali-Bylgariya-ot-nachaloto-na-prehoda    

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/01/2410680_grajdanstvo_bulgarsko_cena_3000_evro_bez_transporta/ 



