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До: Н. Пр. Тихомир Стойчев, 
Извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ 
Embassy.Washington@mfa.bg 
 
Г-жа Людмила Тасева,  
Генерален консул, Чикаго 
Consulate.Chicago@mfa.bg 
 
Копие 
Г-н Иван Кондов,  
Постоянен секретар, МВнР 
Ivan.Kondov@mfa.bg 
 
Г-н Димитър Иванов,  
Глобален координатор, Мрежа на изборните доброволци по света 
Dimiter.Ivanov@outlook.com 

 
 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция 
в Български Културен Център “Българика”, САЩ 

 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
Констатираме огромен интерес от парламентарните избори на 4 април 2021 година на сънародниците, 
живеещи в и около Чикаго. В Български Културен Център “Българика”, вече събрахме не само 
необходимите 60 заявления, но и надхвърлихме 100. Отправяме искане за отваряне на секция в 
Моунт Проспект, Илинойс, и по точно в Български Културен Център “Българика”, а именно на адрес 
 

Bulgarian Center “Bulgarica” 
1120 Elmhurst Rd., Countryside Ct., 
Mount Prospect, Illinois 60056 

 
 

Културен Център “Българика” е най-голямата българска организация в Илинойс, с нестопанска 
дейност, създадена с целта и идеята за поддържане на българските етнографски, народни и 
съвременни културни и образователни традиции в САЩ. Центъра има над 600 члена и 
последователи, мнозинството от които живеят в предградието Моунт Проспект. 

 

С удоволствие искам да ви съобщя, че се отзоваха на молбата ми да предоставят една от залите си, 
да изпълнява ролята на СИК, в дните определени за подготовка и парламентарни избори, 2021 г. 

С отварянето на секция, центъра осигурява безопасно и възможно най-удобно гласуване не само за 
своите членове, но и за множесвото българи живеещи в района. 

 
Помещението, което ни се предоставя, отговаря на всички мерки за сигурност и епидемични 
рестрикции, съгласно изискванията на IDPH (Illinois Department of Public Health) и разполага с 
необходимата площ и офис оборудване. 

 
Центъра се намира в близост до магистрала I-90, публичен транспорт и има огромен паркинг пред 
входа на залата. На първия етаж е и е достъпен за хора с увреждания, придвиждващи се в 
инвалидна количка. В съседство са разположени банка Chase, Bank of America, бизнес офиси, 
ресторанти, кафета и др., и е напълно безопасно и охранявано място. На ваше разположение е 
Приложение 1, с карти и снимков материал на местонахождението и капацитета на залата. 
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Имаме и готовност да уведомим MPPD (Mount Prospect Police Department), за допълнителна 
подкрепа и осигуряване на безпрецедентно протичане на изборния процес. 
 
Поддържаме връзка с г-жа Людмила Тасева и сме на ваше разположение и в готовност за пълно 
сътручество и осигуряване също така и на човешки ресурси. Прикрепяме Приложение 2, в което 
сме включили списък на селектирани кандидат-членове на СИК и доброволци.  
С оглед запазване неприкосновеността на личните данни, в приложението не са включени техните 
ЕГН и E-mail, но в оригинала изпратен по пощата до Генерално консулство на България в Чикаго, 
ви предоставяме техните пълни данни. 
  
В процес сме и на разработване на план за оптимизиране на логистиката в избирателния ден. 
 
 
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на 
Изборния кодекс. 
 
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Културен Център “Българика“ 
да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в САЩ, съгласно чл. 13, ал. 3 на 
Изборния кодекс. 
 
Инициативата за секция в Български Културен Център “Българика” в Моунт Проспект, Илинойс, е 
част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина. 
 
 
От името на инициативния комитет за секция в Български Културен Център “Българика“. 
 
Полина Йоргова Перусанова 
Тел.: (+1) 224-436-0733 
E-mail: pperoussanova@gmail.com 

 

pperoussanova@gmail.com

