Отворено Писмо
за откриване на Консулство на Р България град Ираклио на о-в Крит, Гърция
Уважаеми Г-н Министър на Външните Работи на Р България,
С настоящата подписка, ние представители от българската общност живеещи на остров Крит, Гърция,
настояваме за откриване на Консулство на Р България и назначаване на Консул на острова.
Гр. Ираклио е столицата на Крит и най-големия град на острова. В него са концентрирани финансовите,
икономически и културни ресурси още от времето на Минойската цивилизация. Островът разполага с
целогодишни условия за селскостопанска дейност заради изключително големите си размери. А
климатът е предпоставка за осем месечен туристически сезон. С едни от най-хубавите плажове,
островът е номер едно като туристическа дестинация в Гърция. Това са предпоставки, накарали много
наши братя и сестри да се установят тук за постоянно. Повечето от нас живеят над 10 години тук.
Остров Крит е дом на голяма част от българската общност в Гърция. По неофициални данни на тук
живеят постоянно над 15 000 души, а поне още 10 000 са сезонните работници. Бране на маслини,
грозде и други култури привличат селскостопански работници всяка година за поне 3-4 месеца, тъй като
се берат последователно и се гарантира няколко месечен доход последователно, а разликата от
минималното заплащане спрямо България е поне четири пъти по-висока.
Всички тези наши съграждани живеещи постоянно тук и временно работещи са поставени пред големия
проблем с обслужване на интересите им от българската държава. За да ползват хората услугите на
Посолството ни в Атина, е нужно да загубят време и пари, което ги поставя в неравностойно положение
спрямо останалите граждани на Р България, живеещи в Гърция. С кораб се пътува една нощ отиване и
една нощ обратно. За да бъдат обслужени нашите сънародници в Атина в общия случай губят поне един
работен ден път за отиване и връщане и още един за повторното явяване за получаване на готовите
документи. А има и услуги отнемащи една минута време, просто един печат, за който е нужна пак
същата процедура. Това не само поставя хората в трудност, а понякога и в невъзможност заради
проблеми с работодателите. В същото време тук нямаме никакъв представител на българската
държава, от което страдат както интересите на българската общност, така и интересите на България.
На острова има четирите големи градове с голяма българска диаспора – Ираклио, Ретимно, Ханя и
Йерапетра. В тези градове имахме и избирателни секции за референдума, а два от тях бяха на второ и
трето място по активност на гласувалите хора, след секцията в Атина от общо 18-те секции в Гърция.
Смятаме че е крайно време да бъде назначен Консул, който не само да работи за популяризирането на
България и развитието на икономическите, финансови и културни връзки между двете страни тук, а да
улесни българската диаспора на острова и не само. Островите Санторини, Родос и Кос също могат да
бъдат обслужвани от бъдещето Консулство тук, което да работи за нашите общи интереси.
До откриване на Консулство на острова очакваме изнесени Консулски дни в 4-те града на острова поне
веднъж на всеки сезон, след предварително записване на желаещите да бъдат обслужени! Разчитаме
на Вашата подкрепа и се надяваме на положителен отговор в най-кратки срокове!
От името на Инициативен комитет за откриване на Консулство на Р България на о-в КРИТ към
“Сдружение на Българите на остров Крит“ и подписалите се с имената и данните си български граждани:

