
 

Жалба/Декларация 

Относно липса на реална възможност за гласуване 

 

От: Ваня Иванова, ЕГН ……………………. 

Адрес по лична карта/международен паспорт: ул. …. № .. ет. , ап. , София 1000, България 

Данни по лична карта/международен паспорт:  

В момента живееща в: улица, град, област (щат), държава  

 

Казвам се Ваня Иванов и от 2012 година живея със семейството си в Кантон .........., Швейцария 

– като съм регистрирана и притежавам документ за временно пребиваващ чужденец на 

територията на Конфедерация Хелвеция (Швейцария). Продължавам да се интересувам живо 

от случващото се в Родината ми, както и желая да гласувам за парлементарни и президентски 

избори в България, което е и мое право като Български гражданин. 

Реално обаче съм в невъзможност да упражня правото си на глас, тъй като разстоянието до 

най-близката секция до мен е голямо (и Базел, и Цюрих са на 260 км), а достигането ми до нея 

е свързано с неоправдани разходи за семейството ми. 

При последните избори за народно събрание през 2014 г. пътувахме със съпруга ми до Базел, 

където беше и най-близката ни избирателна секция в Швейцария. Пътуването в едната посока 

отнема минимум  4 часа с кола (ако няма километрични задръствания, каквито често се случва 

да има в почивните дни в тунел Готард) – иначе може да е много повече. Това означава цял 

един ден в път – отиване до Базел, изчакане в секцията, попълване на декларации  и връщане 

обратно по тъмно – минимум 11 часа общо – в най-добрия случай! 

Изисквам от Република България да ми предостави реална възможност да гласувам по 

нормален начин. Живеем във време, когато в повече държави на Европейския съюз може 

спокойно да се гласува по пощата (така се гласува и тук, в Швейцария – така се правят и 

референдумите дори) или електронно, чрез Интернет. Има начини: може да се гласува с 

пълномощно или по електронен път, по интернет. Смятам, че не би трябвало да бъде проблем 

за Българското правителство да предостави на своите граждани подобни възможности. 

Надявам се, че с гласа си бих могла да допринеса за бъдещето на България, където 

продължават да живеят мои близки приятели, родители, детето ми. 

 

С уважение:  

     Ваня Иванова 



 


