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Въведение 

 

Настоящият доклад има за цел да оцени въздействието на Изборния кодекс и да 

отправи препоръки за подобряване и усъвършенстване на нормативния акт, въз 

основа на ефектите, които определени норми или отсъствието на уредба са 

предизвикали при произвеждането на местните и президентски избори през 

октомври 2011 г. Инициативата е подкрепена от Балканския тръст за демокрация 

и се реализира в рамките на проект “Оценка на въздействието на новото изборно 

законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”.  

 

Разгледани са различните етапи от изборния процес, свързани с подготовката и 

провеждането на изборите. За целта е използван цикълът на изборния процес, 

съдържащ се в “ЕC Methodological Guide on Electoral Assistance”.  

 

 

 

За събиране на информацията е проведен мониторинг върху дейността на 

Централната избирателна комисия (ЦИК). Изпратени са въпросници до ЦИК и 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/ec_methodological_guide_on_electoral_assistance_en.pdf
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Сметната палата на Република България. Подадени са заявления за достъп до 

обществена информация до ЦИК и Главна дирекция ”Гражданска регистрация и 

административно обслужване” на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство (ГД „ГРАО” на МРРБ). Проведени са интервюта с ръководители 

на предизборни щабове; с кандидати, участвали в изборите за местна власт и 

президентските избори;  независими наблюдатели на изборния процес и 

журналисти, отразявали изборите.  

 

Проведен е медиен мониторинг на публикации, посветени на изборите.  

 

Анализирани са решения на Конституционния съд на Република България (КС на 

РБ) и Административен съд София – град (АССГ).  

 

Проучени са докладите на независими наблюдатели на изборите – международни 

(Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Парламентарна 

асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и местни.  

 

Отчетено е становището на Венецианската комисия по Изборния кодекс и 

международните стандарти за честен и свободен изборен процес.    

 

Анализиран е мониторинговият доклад на Съвета за електронни медии (СЕМ) за 

медийната кампания, бюлетинът, издаден от ЦИК за двата вида избори, както и 

документи, издадени от държавни институции, натоварени с организацията и 

провеждането на изборите.  

 

 

Правна рамка 

Изборен кодекс 

1.1 Изборният кодекс е обнародван в  ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.36 

от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г. 

 

Процесът на неговото приемане е подробно описан от Институт за развитие на 

публичната среда в доклад „Граждански мониторинг върху процеса по приемане 
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на нови изборни правила в България”1, в рамките на проект “Граждански 

мониторинг върху процеса по изработване на нов Изборен кодекс”, подкрепен от 

Балканския тръст за демокрация.    

 

Изборният кодекс (ИК) беше обект на оценка от Конституционния съд (КС) на два 

пъти – веднъж пряко – по к. д. № 4/2011 г. за установяване на 

противоконституционност на текстове от ИК (РКС № 4/2011г.) и веднъж 

опосредствано – във връзка с оспорения избор на президент и вицепрезидент по 

к. д. № 11/2011 г. (РКС №12/2011 г.).  

 

И при двете дела КС посочи редица недостатъци на ИК, някои от които останаха 

непоправени от парламента.  

 

Конституционни решения 

1.2.  По  к. д. № 4/2011 г. : 
 
Относно забраната  за участие в избори за местна власт и за Европейски 

парламент на граждани с двойно гражданство, включително и гражданство на 

държава извън Европейския Съюз (ЕС)  

 

С „реми” от 6:6 съдийски гласа КС отхвърли искането за обявяване на 

противоконституционност на чл.4, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК, засягащи пасивното 

избирателно право на граждани, които имат двойно гражданство, включително и 

гражданство на държава извън ЕС – в изборите за членове на Европейски 

парламент, общински съветници и кметове. Съгласно правилата за приемане на 

решение, искането се отхвърля, ако за него не гласува мнозинство от поне 7 

конституционни съдии. На практика това означава, че 6 конституционни съдии са 

на мнение, че тази разпоредба е противоконституционна, доколкото е 

дискриминационна и нарушава принципа на общото избирателно право. Те 

изтъкват, че в момента в България се допуска да гласуват на местните избори, 

както и на изборите за Европейски парламент, лица, които са граждани на 

държава от ЕС, дори и тези лица да нямат българско гражданство. (Нещо повече – 

                                                
1 http://izborenkodeks.com/docs/report_BTD_EC_monitoring.pdf 

 

http://izborenkodeks.com/docs/report_BTD_EC_monitoring.pdf
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една от препоръките в доклада на ОССЕ от наблюдението на изборите през 

октомври 2011 г., е да се премахнат ограниченията пред постоянно 

пребиваващите граждани на държава извън ЕС да гласуват за органи на местната 

власт.)  

 

Същевременно български граждани се лишават от пасивно избирателно право, 

когато освен българското имат и друго гражданство, но на държава извън ЕС. 

Напомня се, че съгласно чл. 25, ал. 1 от Конституцията на Република България 

двойно гражданство може да се придобие по произход, когато само единият 

родител е български гражданин, но отечественото законодателство на другия 

родител съдържа същата правна уредба.  

 

Останалите 6 конституционни съдии изтъкват аргументи в полза на 

конституционосъобразността на това ограничение.  

 

Очевидно е налице проблем, който изисква допълнителна дискусия за премахване 

на тези ограничения пред българските граждани с двойно гражданство. 

 
1.3. Методиката за определяне на изборния резултат съдържа уредба на 

съществени изборни отношения - правилата, респективно формулите, по които се 

осъществява превръщането на избирателните гласове в мандати, респективно в 

избран президент/ вицепрезидент и кметове. Тези правила обаче, не са включени 

в тялото на Изборния кодекс, а се приемат и обнародват от ЦИК последващо, в 

определен срок.  

 

КС „преценява, че този законодателен подход, приложен и в Изборния кодекс, не е 

противоконституционен, въпреки че вписването в закона на конкретните 

принципни начала, придружени с пример как избирателните гласове се превръщат 

в мандати, ще направи изборното законодателство по-ясно и разбираемо.” 

 

Още по-категорично КС заявява тази позиция при обсъждането на отделни 

разпоредби относно гласуването извън страната при избори за народни 

представители и по-специално – „как се материализират подадените извън 
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страната гласове – съгласно чл. 251, ал. 1 ИК общият брой мандати за всяка 

партия и коалиция се определя от ЦИК въз основа на подадените гласове в 

страната и извън страната по метода на Хеър-Нимайер съгласно методиката по 

чл. 26, ал. 1, т. 7. По тълкувателен път Конституционният съд прави извода, че 

пътят на тези гласове е дотук – само в общата сума гласове, подадени за 

конкретна партия и коалиция.  

 

Във връзка с това Съдът отново констатира неудовлетворителното положение 

в действащото изборно законодателство, че принципът за превръщането на 

избирателските гласове в мандати не е в закона, а в методика извън него.” 

 

1.4. Електронно гласуване  

Обявявайки за противоконституционен §11 от ИК, въвеждащ „експериментално” 

електронно гласуване, КС заявява: „Конституционният съд е наясно, че 

електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности възможност, 

която разширява и улеснява участието на гражданите в изборите, но само ако 

ефикасно е гарантирана тайната на вота. За последователното и трайно, а не 

експериментално въвеждане на електронното гласуване на избори е 

наложителна стриктна и прецизно синхронизирана правна уредба, чрез която 

адекватно на конституционните принципи да се реализират избирателните 

права на гражданите и така изборите да легитимират държавното управление, 

основаващо се върху вота на избирателите, даден в честно и плуралистично 

състезание.” 

 

1.5 Ограничение за създаване на кметство  

С §18 от ИК се изменя чл. 16, ал.1 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България (ЗАТУРБ) – като условие за създаване на 

кметство се въвежда “наличие на население над 350 души общо в населените 

места, образуващи кметството”, вместо “над 150 души” преди изменението.  

 

Според КС промяната не е противоконституционна, но „едновременно с това 

Съдът държи да подчертае, че оспорената уредба на § 18, т. 1 ИК намалява 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=258#name251
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=258#namepzr18


10 

 

възможността гражданите пряко да избират местните управници, т.е. намалява 

се демократичната легитимност на местното управление.” 

 

1.6 Аналогична констатация КС прави и по повод на § 19, т. 8 ИК – във връзка с 

премахването на избора на районни кметове и въвеждането на нова уредба, 

според която те се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение 

на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Приемайки, 

че тази разпоредба не е противоконституционна, КС заявява: „едновременно с 

това Съдът държи да отбележи, че оспорената уредба на § 19, т. 8 ИК 

представлява отстъпление от процеса на децентрализация на местната власт и 

се намалява демократичната легитимност на общинските органи.” 

 
 
1.7. В решението  по к. д. № 11/2011 г., с което КС отхвърли искането за обявяване 

на избора на президент и вицепрезидент за незаконен, Съдът посочи редица 

конкретни законови решения, както и непълна уредба, които оцени крайно 

негативно – „законодателен пропуск”, „законов недостатък, който не е в 

съответствие с принципа за правовата държава”, „затрудняваща и вредна 

процедура, която няма място в съвременен изборен закон и практика” и др.  

 

Предстои да видим какъв ще бъде отговорът на парламента във връзка с 

констатираните от КС недостатъци на изборния закон по това второ решение, 

още повече че изразените в мотивите на Съда остри критики към конкретни 

законови норми и принципни постановки, както и към липсата на уредба по 

някои въпроси, в случая не създават директно задължение за Народното 

събрание да предприеме съответни корекции в ИК.  

 

 

 

Предизборен период 

 

Конституиране на ЦИК 

2.1. На 15 април 2011 г.  президентът подписа указ, с който назначи ЦИК на 

основание чл. 23 от Изборния кодекс. ЦИК е в състав от 21 членове. Общият сбор 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=258#namepzr19
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от определените по закон членове на комисията е 20 (19 за парламентарно 

представените партии и коалиции и 1 за НДСВ, като представена партия в 

Европейския парламент). Тъй като така общият брой на членовете на ЦИК става 

четно число, комисията е допълнена с още един член и окончателният й брой е от 

21 членове.  ЦИК е формирана при спазване на изискването да се запази 

съотношението между парламентарно представените партии и коалиции чрез 

използване на метода на най-големия остатък. 

Съгласно дефиницията за парламентарно представена партия и коалиция (§1, т. 

11 от ИК) - съотношението между парламентарно представените партии и 

коалиции е определено на база съотношението между парламентарните им групи 

(брой депутати).   

Местата в ЦИК са разпределени както следва: ГЕРБ – 10; Коалиция за България – 

4, ДПС – 3; Атака – 2; Синята коалиция – 1; НДСВ – 1.  

Председател на комисията е Красимира Медарова, предложена от ПП ГЕРБ. 

Заместник-председатели са Елена Маркова, предложена от Коалиция "Синята 

Коалиция", Мария Мусорлиева, предложена от ПП "Атака", Мая Андреева, 

предложена от ПП ГЕРБ, Румяна Стоева – Сидерова, предложена от "Коалиция за 

България", Сабрие Сапунджиева, предложена от ДПС  

 

Членове: Анна Колушева – Манахова, предложена от ПП ГЕРБ, Бисер Троянов, 

предложен от ПП ГЕРБ, Валентин Бойкинов, предложен от ПП ГЕРБ , Венцислав 

Караджов, предложен от "Коалиция за България",  Владимир Христов, предложен 

от ПП "Атака", Гергана Маринова, предложена от ПП ГЕРБ, Емануил Христов, 

предложен от ПП ГЕРБ, Ерхан Чаушев, предложен от ДПС, Иванка Грозева, 

предложена от ПП НДСВ, Красимир Калинов, предложен от ПП ГЕРБ, Мариана 

Христова, предложена от ПП ГЕРБ, Паскал Бояджийски, предложен от ПП ГЕРБ, 

Ралица Негенцова, предложена от "Коалиция за България", Севинч Солакова, 

предложена от ДПС, Силва Дюкенджиева, предложена от "Коалиция за България".  

Според новата уредба секретарят на ЦИК се назначава не от президента, а се 

избира от състава на ЦИК. Изискване на Кодекса е председателят и секретарят да 



12 

 

не са от една и съща партия или коалиция от партии. За секретар на ЦИК е 

избрана Севинч Солакова.  

Хронограма  на изборите 

2.2. На 04.07.2011 ЦИК прие хронограма за основни процедури, събития и 

действия през периода преди, по време и след провеждане на вота. Този документ 

не включи срокове за провеждане на информационна и образователна кампания 

за избиратели и срокове за провеждане на обучения на Общинските избирателни 

комисии (ОИК) и Секционните избирателни комисии (СИК).  

Изборният кодекс не определя началния момент на тези ключови за изборния 

процес организационни действия. Последствията от този законодателен пропуск 

бяха много кратка информационна кампания, късно започнали и недобре 

организирани обучения на членовете на ОИК и СИК.  

Административен капацитет на ЦИК и материално – техническо осигуряване 

на изборите 

2.3. ЦИК няма своя администрация. На граждански договори се наемат 

необходимите специалисти, технически, помощен и обслужващ персонал, 

подпомагащи работата на комисията, в рамките на средствата, определени за 

произвеждане на изборите. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, 

размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от председателя и 

секретаря на ЦИК, с оглед нуждите на комисията и характера и обема на 

възлаганата работа.  

Какъв е броят на лицата, наети по такива договори, осигуряващи технически и 

експертно дейността на ЦИК, е информация, която беше поискана от ЦИК, но не 

беше предоставена на екипа по проекта.    

2.4. За възнаграждения и материално-техническо осигуряване на дейността на 

Централната избирателна комисия е определена сума от  1 милион лева. Kак е 

разпределен бюджетът на комисията по пера – възнаграждения за членове на 

комисията; за експерти и технически персонал, ангажиран от комисията; 
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издръжка на комисията - е информация, която въпреки че беше поискана, не бе 

предоставена от ЦИК.   

2.5. Разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на 

държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка. 

За тези избори бе определена план-сметка в размер на 35 милиона лева. Според 

отчета на Министерство на финансите за провеждане на изборите са похарчени 

39 263 417 лева – с  над 4 млн. лева над предвидения план.  

Най-голям е преразходът на Министерството на вътрешните работи, което е 

изразходвало с  2 303 450 лв. над предварително отпуснатите  4 млн. лв. 

Обяснението за преразхода е, че първоначално предвидените средства не са 

стигнали на МВР поради извънредния труд, положен от полицейските служители 

и поради удължаването на изборния ден на 23 октомври и вота "2 в 1". 

Допълнително са предоставени средства за покриване на недостига при 

възнагражденията на членовете на СИК - 1 564 000 лв. 

За сравнение, разходите за проведените през 2006 г. и 2007 г. избори за президент 

и вицепрезидент и за общински съветници и кметове възлизат на общо на 37 400 

000 лева, както следва:  18 200 000 лева за президентските избори през 2006 

година и 19 200 000 лева за местните избори пред 2007 г.  

Официалното изявление, че провеждането на избори „2 в 1” ще спести финансови 

средства, се оказа необосновано – за провеждането на изборите са изразходвани 

повече средства от предвиденото и в сравнение с предишни избори от същия вид.  

Освен отсъствието на финансова ефективност, едновременното провеждане на 

двата избора предизвика много сериозни проблеми от организационен и 

технически характер.  Струпването на опашки пред избирателните секции, 

например, доведе до решението на ЦИК за удължаване на изборния ден, решение, 

което представлява нарушение на Изборния кодекс и води до тежко опорочаване 

на изборната процедура – аргумент, използван от 71 народни представители, за 
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атакуване на законността на избора на президент и вицепрезидент пред 

Конституционния съд. 

 

Възнаграждения на членовете на ОИК и СИК         

2.6. Възнагражденията на членовете на ОИК се определят с решение на ЦИК.  

Членовете на общинските избирателни комисии получават основно месечно 

възнаграждение за периода от 19.08.2011 г. до 7 дни след обявяване на 

резултатите от изборите, както следва:  

ОИК - София:  

Председател:                                              810,00 лева  

Заместник-председател:                         729,00 лева  

Секретар:                                                    729,00 лева  

Член:                                                            688,00 лева  

   

ОИК - Варна и Пловдив:  

Председател:                                              675,00 лева  

Заместник-председател:                      607,00 лева  

Секретар:                                                 607,00 лева  

Член:                                                         574,00 лева  

  

ОИК до 50 секции:  

Председател:                                              350,00 лева  

Заместник-председател:                          315,00 лева  

Секретар:                                                     315,00 лева  

Член:                                                             298,00 лева  

   

ОИК от 51 до 100 секции:  

Председател:                                                400,00 лева  

Заместник-председател:                           360,00 лева  

Секретар:                                                      360,00 лева  

Член:                                                              340,00 лева  

   

ОИК от 101 до 150 секции:  
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Председател:                                              480,00 лева  

Заместник-председател:                          432,00 лева  

Секретар:                                                     432,00 лева  

Член:                                                             408,00 лева  

 

ОИК от 151 до 200 секции:  

Председател:                                              510,00 лева  

Заместник-председател:                         459,00 лева  

Секретар:                                                    459,00 лева  

Член:                                                            434,00 лева  

   

ОИК с над 200 секции:  

Председател:                                             540,00 лева  

Заместник-председател:                        486,00 лева  

Секретар:                                                   486,00 лева  

Член:                                                           459,00 лева  

 

2.7. На лицата, включени в състава на секционните избирателни 

комисии/подвижните секционни избирателни комисии, за времето, необходимо 

за обучението, за работата им в съответната комисия, включително за 

предаването на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както 

следва:  

Председател:   62,00 лева 

Заместник-председател:  58,00 лева 

Секретар:    58,00 лева 

Член:     55,00 лева  

На лицата, включени в състава на експерименталната преброителна комисия в 

община Бобошево, за времето, необходимо за обучението, за работата им в 

комисията, включително за предаването на изборните книжа, се заплаща 

еднократно възнаграждение, както следва:  
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Председател:   93,00 лева 

Заместник-председател:  87,00 лева 

Секретар:    87,00 лева 

Член:     82,00 лева  

На лицата, включени в състава на СИК/подвижните СИК, в избирателния район с 

експериментална преброителна комисия в община Бобошево, както следва:  

Председател:   55,00 лева 

Заместник-председател:  50,00 лева 

Секретар:    50,00 лева 

Член:     45,00 лева  

 

Липсва методика за определяне на размера на възнагражденията на членовете на 

ОИК и СИК.   

В Изборния кодекс се посочва, че е желателно членовете на ОИК да са юристи по 

образование (Чл. 16, ал. 4 от ИК).  

Недоброто заплащане на труда на членовете на ОИК е основната причина за 

голямото текучество в състава на комисиите. Това доведе до значителен брой 

решения на ЦИК за промяна в състава на ОИК – близо 22%  (337 броя) от 

решенията на ЦИК са за промяна в състава на ОИК.     

Зам.-министърът на финансите Владислав Горанов публично изрази мнение, че 

щом квотите  в избирателните комисии са партийни, всяка партия трябва да си 

осигурява средства за допълнително заплащане на своите представители в тях.    

 

В доклада на ОССЕ/ Служба за демократични институции и човешки права2 е 

отбелязано: „някои ОИК съобщиха или за липса на парични средства, или за 

отсъствие на базови материали” - това са общините Пазарджик, Драгоман, 

Божурище, Русе и Видин.    

                                                
2 http://www.osce.org/bg/odihr/87049 

 

http://www.osce.org/bg/odihr/87049
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Изборният кодекс не съдържа достатъчно гаранции, че изборите ще бъдат 

финансово и ресурсно обезпечени в необходимата степен. Липсата на ясна 

съгласувателна  процедура между държавните институции, натоварени с  

провеждането на изборите, за необходимото финансиране доведе до значително 

влошаване на качеството на изборния процес – ниски възнаграждения на 

изборната администрация, зле обучени членове на ОИК и СИК, недостатъчен брой 

секции и „тъмни стаички” за гласуване, слаба информационно-разяснителна 

кампания в страната и чужбина и др.     

   

Състав на ОИК 

2.8.  На много места партиите и коалициите не можаха да постигнат 

споразумение, в рамките на провежданите консултации от кметовете на 

общините, как да се разпределят  ръководните длъжности в ОИК – председател, 

заместник -председател и секретар.  

 

В такива случаи решението се взема от ЦИК. Изискванията на Изборния кодекс са 

нито една партия или коалиция да няма мнозинство в комисиите, както и 

председателят и секретарят да са от различни политически формации. (Чл. 15, ал 

3 от ИК) 

 

В много от избирателните комисии председателят и заместника му са от една 

партия – ГЕРБ. Точното число на тези комисии не може да се посочи, защото ЦИК 

отказа да съобщи на медиите как са разпределени по политическа принадлежност 

ръководствата на ОИК. На пресконференция на ЦИК (17 август 2011 г.)3 бе 

заявено, че традиционно при провеждане на избори в България управляващата 

партия доминира в ръководството на ОИК.  

 

Във връзка с назначаването на ОИК пред Върховния административен съд на 

Република България (ВАС) бяха образувани 104 дела по жалби срещу решения на 

ЦИК. По четири дела жалбите са уважени и решенията на ЦИК отменени. По 6 

                                                
3 http://kanal3.bg/?v=5142 

 

http://kanal3.bg/?v=5142
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дела жалбите са оставени без разглеждане, по останалите 94 дела жалбите са 

отхвърлени и решенията на ЦИК са оставени в сила.      

 

Право на ЦИК е при равни условия да реши кой от предложените членове на 

общинските комисии да назначи, обяснява ВАС, отхвърляйки жалбите срещу 

решения на ЦИК за назначаване на комисиите.  Магистратите подчертават, че 

няма други специални критерии кои да са членовете на ОИК освен това никоя 

политическа партия или коалиция да няма мнозинство и председателят и 

секретарят да не са от една политическа сила. 

 

Изборният кодекс не съдържа гаранции, че представители на опозиционните 

партии ще бъдат допуснати до ръководството на комисиите.  

 

Разяснителна кампания за избирателите 

2.9. За разяснителна кампания от ЦИК относно правата и задълженията на 

гражданите и начина на гласуване са отделени 200 000 лв.   

 

Разяснителната кампания бе от три видеоклипа, излъчени само от обществените 

медии   и стартира след изтичането на крайния срок, в който избирателите 

можеха да подават заявления за това, че желаят да гласуват с подвижна 

избирателна урна.  

 

Клип № 1 - за сроковете и необходимите документи за вписване, дописване, 

заличаване, поправка и обявяване на избирателните списъци, за гласуване по 

настоящ адрес, за гласуване с удостоверение на друго място и за гласуване с 

удостоверение в определено място и клип № 2 за гласуване на граждани с 

увреждане на опорно-двигателния апарат и на зрението, бяха одобрени от ЦИК на 

29.09.2011 г.  

 

Клип № 3 за начина на гласуване в изборния ден, е одобрен от ЦИК на 01.10.2011 

г.  
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Срокът, в който се подават заявления за това, че избирателят желае да гласува с 

подвижна избирателна урна, беше до 22.09.2011 г. и изтече преди да е стартирала 

информационната кампания на ЦИК.  

 

По-малко от две седмици преди изборите за президент и местна власт, ЦИК свали 

клипа, чиято цел бе разяснение за начина на гласуване. Клипът бе изтеглен, 

поради необходимост от промяна в него, заради изменения въведени от ЦИК в 

изискванията във връзка с отпечатване на бюлетините.  

 

На отправените до ЦИК въпроси, свързани с проведената информационна 

кампания, комисията даде следните отговори: 

 Какви са параметрите на информационната кампания, която 

проведе ЦИК - брой и видове информационни канали, видове 

информационни материали, начин на разпространение?  

Информационната кампания стартира веднага след конституирането на ЦИК. 

Започнаха редовни брифинги на говорителите на ЦИК. Всички решения на ЦИК се 

публикуват на сайта на ЦИК и в бюлетина на БТА. Когато комисията прецени, че 

някои въпроси са от особено значение, в сайта на ЦИК се публикуват изрични 

съобщения    

 На коя дата стартира информационната кампания? (има се предвид 

излъчването на клиповете) 

Няма конкретен отговор. 

 Колко струва изработването на клиповете и разпространението им? 

Конкретната сума за изработване на клиповете  ще бъде предоставена след 

получаване на съгласие по страните по договора. Клиповете са разпространявани 

безплатно от БНТ и БНР и Нова българска телевизия.  

 Колко пъти и къде бяха излъчени клиповете от информационната 

кампания  на ЦИК, насочена към избирателите? 

Излъчванията на клиповете се извършваше по няколко пъти дневно, съобразно 

програмната схема на отделната медия. С оглед различните теми, съобразно 

разглежданите в тях срокове, всеки един от клиповете бе с различна 

интензивност на излъчване.  
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Изводът, който може да се направи е, че разяснителната кампания беше крайно 

закъсняла и неефективна. Прилагането на новото изборно законодателство 

изискваше целенасочени усилия за разяснявано правата и задълженията на 

гражданите  в изборния процес, усилия, каквито не бяха направени от ЦИК.   

 

Показателни са данните от изследване на Националния център за изследване на 

общественото мнение (НЦИОМ), според което двадесет дни преди изборите  

близо 40 на сто от българите не знаят, че трябва да отбележат вота си върху 

бюлетината единствено и само със знак”Х” – промяна въведена с Изборния 

кодекс.  За 13 % верният знак е т. нар. чавка – V. За други 9,2 % не е важно какъв е 

знакът, с който ще отбележат предпочитанията си. 3% смятат, че се  гласува с „+”, 

а други 3 % с точка.   

 

С какъв знак ще 
отбележите избора си в 
интегралната бюлетина на 
изборите на 23 октомври 
2011 г.? 

Х 
62,0% 

 
13,0% 

+ 
3,0% 

◦ 2,0% 

● 
1,0% 

Няма значение с какъв знак гласувам 9,2% 

Няма да гласувам 9,8% 

Общо 100% 

 

Със свое решение от 28. 07.2011 г. ЦИК прие за валидни следните начини за 

изписване на знака „Х”, без да организира специална разяснителна кампания, 

фокусирана върху знака за гласуване и начина на изписването му в бюлетината.   
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Големият брой недействителни бюлетини на 1 тур на изборите, е продукт на 

неефективността на информационната кампания на ЦИК.  Броят на 

недействителните бюлетини на президентските избори е 229 844, 

представляващи 6,4% от всички бюлетини пуснати в урните, или два пъти повече 

от обикновено.  

 

Липсваха други информационни материали, различни от изработените клипове – 

брошури, дипляни, плакати и базирани в интернет образователни ресурси. На 

сайта на ЦИК няма информация, насочена пряко към избирателите – там се 

публикуват само решенията на комисията, изборните книжа и съобщения. Няма 

информационни и образователни материали, разработени за конкретните нужди 

на избирателите, на достъпен език и с подходяща визуализация, обясняващи 

какво и как следва да направи избирателят, къде, кога и до коя институция следва 

да подаде своите искания, заявления и т.н.    

 

На сайта на ЦИК няма и секция „Най-често задавани въпроси и отговори”.   
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Изборният кодекс не предвижда никакви изисквания към информационната 

кампания, нейното организиране и провеждане. Липсват срокове за начало и край 

на информационната кампания. В хронограмата, приета от ЦИК, разяснителната 

кампания не е включена като дейност.  

 

В Изборния кодекс отсъства разбирането, че едно от ключовите задължения на 

ЦИК е организирането на образователна и информационна кампания за 

избирателите.     

 

Обучения на ОИК И СИК 

2.10. На въпроса:  „Колко обучения са проведени от ЦИК, на кои дати, къде и 

колко членове на ОИК са обучени?”, поставен от екипа на проекта, ЦИК не 

предостави отговор.  

Провеждането на обучения на ОИК и СИК не е включено като дейност в 

хронограмата и за него ЦИК не е определил времеви параметри.  Изборният 

кодекс не предвижда срокове за начало на обученията на ОИК и СИК.    

 

В план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите 

липсва  отделно перо за организиране и провеждане на обученията. Показателно 

за подценяването на значението на процеса по организиране и провеждането на 

обученията е липсата на работна група в състава на ЦИК, която да е натоварена с 

такава задача.   

 

Обученията на ОИК се проведоха в периода 6 октомври – 14 октомври  2011 г. От 

медиите стана ясно, че в обученията на ОИК не са били включени всички членове 

на комисиите 4.  Впечатлението на мисията на ОССЕ/СДИЧП, която е посетила 

                                                

4 Сабрие Сапунджиева нахока шефовете на ОИК в Разградско, 7 октомври 2011 20:45 | 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=787602  

„ Под сериозен въпрос е поставено провеждането на изборите в Разградско, ако и секционните комисии 

се обучават, както общинските". Това обяви пред председателите и секретарите на седемте ОИК от 

област Разград, представители на ОДМВР, ГРАО, общински администрации, Областна 

администрация и „Информационно обслужване" днес заместник-председателят на ЦИК Сабрие 

Сапунджиева. Повод за притеснението й бе фактът, че в обучението за пръв път от 20 години насам 

не участват всички членове на общинските комисии. Обяснението на председателите, че в поканата на 

Областна администрация, която организира обучението, изрично било упоменато, че само по двама 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=787602
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няколко от обученията на ОИК и СИК е, че те не протичат по стандартизирана 

обучителна методология -  варират като качество и често са кратки откъм 

времетраене. Поради голямото текучество, до последния момент, в съставите на СИК,  

много от членовете не са били обучени.  

 

Наличието на около 7 хиляди недействителни бюлетини на първи тур (общо за 

двата избора) – без поставен втори печат, както и множеството сбъркани 

секционни протоколи5, което забави отчитането и обявяването на резултатите от 

първия тур, е и следствие от зле обучените членове на ОИК.  

 

Неправилното попълване на протоколите от СИК доведе до отчитане на 

парадоксални данни: 

 На 1 тур на президентските избори има вписани като недействителни общо 

43 018 бюлетини в графата – „показване начина на гласуване”.  31 274 броя 

са бюлетините в същата графа при избор на общински съвет на 1 тур.   

 

 Броят на бюлетините, които „не са по установения образец” за 

президентските избори са 31 504 на 1 тур,  което представлява 14% от 

всички недействителни бюлетини.  29 184 броя са бюлетините „не по 

установения образец” при избор на общински съвет на 1 тур.         

 

Приемането на методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс 

също не е част от хронограмата на ЦИК.  

 

Методическите указания за ОИК,  част I са приети с решение № 786-ПВР/МИ от 

15.09.2011г., изменени и допълнени с решение № 959-ПВР/МИ от 28.09.2011г. и 

решение № 1011-ПВР/МИ от 30.09.2011г на ЦИК.   

 

Методическите указания за ОИК,  част II са приети с решение на ЦИК № 1026-

ПВР/МИ от 03.10.2011г.  

                                                                                                                                                   
представители в ОИК трябва да участват във форума, не пренасочи гнева на Сапунджиева. Тя указа на 

председателите на ОИК да проведат обучения на всички членове на секционни комисии.” 
5
 Повечето от 4 355 протокола  в София трябваше да бъдат обработвани повторно заради грешки – прессъобщение 

на ОИК  



24 

 

 

Методическите указания за секционните избирателни комисии (СИК),  част III са 

приети с решение на  ЦИК № 1122-ПВР/МИ от 07.10.2011г.  

 

Приемането на методическите указания от ЦИК е закъсняло, особено в частта за 

секционните избирателни комисии, което също е довело до затруднения в 

обучението на изборната администрация. Методическите указания са от особено 

значение за нормалното протичане на изборния процес, защото дават конкретни 

указания по прилагане на изборното законодателство, още повече, че същото е 

ново.   

 

В мотивите към решение № 12/2011 г., обсъждайки аргументите за недостатъци 

в работата на ЦИК,  Конституционния съд прави извод, че „изборната 

администрация, както централната, така и по места, е била неподготвена и 

поради това изключително затруднена за едновременното провеждане на 

президентски и местни избори”. И в тази връзка:  „Конституционният съд 

преценява като недостатък на ИК, че не предвижда за ЦИК срокове за издаването 

на методическите указания относно работата на избирателните комисии и 

организиране и провеждане на обучението на техните членове (чл. 26, ал. 1, т. 3 от 

ИК).”  

 

Липсата на такива срокове води до невъзможност да бъде установено 

закононарушение от страна на ЦИК на основата на забавено изпълнение на 

възложено правомощие. Изискването за срокове е само част от гаранциите за 

добросъвестно изпълнение на правомощията от ЦИК.   

 

Изборният кодекс не осигурява дори минимални гаранции за провеждане на 

ефективно обучение и подготовка на изборната администрация.  

 

Регистриране на избирателите / избирателни списъци 

2.11.  Според законодателството избирателните списъци се извличат от Регистъра 

на населението, поддържан от ГД „ГРАО” към МРРБ и общините. Според 

последното преброяване, извършено през февруари 2011 г., населението на 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#name26
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#name26
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България е 7 364 570 души. Броят на избирателите, регистрирани за изборите за 

президент е 6 873 589 души и 6 910 491 души, съответно за първия и втория тур 

на изборите. За местните избори броят на избирателите е 6 514 917.  

 

В доклада си за наблюдението на изборите ОССЕ/СДИЧП посочва, че 

„Съотношението между броя на жителите и този на имащите право на глас 

поражда безпокойство (17% от населението е под 18 години). Това необичайно 

високо съотношение може отчасти да бъде обяснено с факта, че ако не се 

регистрират с адрес в чужбина, гражданите продължават да бъдат регистрирани 

на постоянния си адрес в България, дори да живеят от много години извън 

страната. Не бяха изпълнени разпоредбите на ИК, които гласят, че граждани, 

които са напуснали България повече от два месеца преди деня на изборите, 

трябва да бъдат премахнати от избирателните списъци за изборите за 

президент.”  МВР е  информирало мисията на ОССЕ/СДИЧП, че няма да изпрати 

такава информация на ГД” ГРАО”, тъй като няма данни за гражданите пътуващи в 

други страни членки на ЕС, а тази за гражданите, пътуващи в други страни е 

непълна.   

 

Забранителни списъци 

2.12. Въвеждането на изискването за уседналост, „измервана” според наличието на 

настоящ и постоянен адрес на територията на страната, за период не по-кратък от 4 

месеца преди датата на провеждане на изборите за местна власт, доведе до появата 

на т.нар. ”забранителни списъци”. В тях са включени 444 749 избиратели. В 

списъците са попаднали хора, които твърдят, че никога не са регистрирали настоящ 

адрес в чужбина или че са се завърнали в България преди много време. В доклада на 

ОССЕ/СДИЧП се посочва, че мисията се е запознала със случаите на четирима 

кандидати за кметове или общински съветници, които са били дерегистрирани от 

участие в изборите поради тази причина.   

 

В изборния ден до ЦИК са подадени 92 жалби за недопускане на избиратели до 

гласуване, поради включване в „забранителния списък”.   

 

Институт за развитие на публичната среда и Омбудсманът на Републиката 

предложиха на ЦИК да приеме решение и процедура, с което да се възстанови преди 
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втория тур правото на глас на избирателите, неправомерно вписани в 

„забранителните избирателни списъци”. На 28 октомври ЦИК разисква 

предложенията, но не успя да събере нужните две трети мнозинство, за да приеме 

решение.  „По този начин на гласоподавателите бяха отнети техните избирателни 

права.” – заключават наблюдателите от ОССЕ/СДИЧП.   

 

Поради неефективната и много закъсняла разяснителна кампания гражданите не 

успяха да разберат,  че за първи път избирателните списъци бяха публикувани на 

интернет страниците на общините.  На практика гражданите не бяха информирани 

какви са сроковете и процедурите за коригиране на непълноти и грешки в  

списъците.    

 

 

На 23 ноември 2011 г. мнозинството в парламента6 отхвърли предложението на 

опозицията за създаване  на временна анкетна комисия, която да установи кой е 

отговорен и какви са причините в т.нар. „забранителни списъци” да попаднат 

хора, които отговарят на изискванията за уседналост и имат право на глас на 

местните избори.  

 

Аргументите на председателя на правната комисия към НС :„В заключение ще 

кажа, че Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи искането за анкетна 

комисия. Ще гласуваме „въздържали се” – това е нашето решение на заседание на 

парламентарната група и няма да подкрепим това, първо, защото е крайно време 

да спрем да водим и да отправяме взаимно политически нападки един спрямо друг 

и то на гърба на българските граждани. (Реплики от КБ.) Не сме съгласни с това, 

че се опитва да се манипулира обществото с едни такива изказвания. Ако има 

допуснати грешки и пропуски – очевидно има, щом има 12 хиляди човека, по 

отношение на които има несъответствие с истинския настоящ адрес на тези 

лица. Всеки един случай поотделно трябва да се провери и да се види лицето какво 

е подало в съответната общинска администрация – дали само си е написало 

такъв настоящ адрес или някой служител е написал такъв настоящ адрес. Пак 

обръщам внимание, това са данни, основно сбъркани преди 2007 г., преди 2009 г. със 

                                                
6  Стенограма от заседанието на НС от 23 ноември 2011 г. http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2671 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2671
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сигурност. Защото когато поставих няколко пъти въпроса и в МВР и в МРРБ, и в 

Служба ГРАО на мен ми отговориха, че допреди една седмица – докато проверяват, 

пак казвам, очаквам окончателно да ми представят и писмена справка, тези лица, 

които са проверени и тези случаи, които са проверени вече, ставаше въпрос за 

грешки, допуснати преди 2009 г. (Реплики от КБ.) 

Няма значение кой е ръководил тези служби – има пропуски и трябва да направим 

така, че да бъдат отстранени тези пропуски. Това го приветствам и това е 

единственото нещо, което мога да подкрепя и съм съгласна да подкрепя, и това е 

разумното. Да спрем да отправяме – един спрямо друг, кой е виновен, кой е по-

виновен за допуснат пропуск или грешка по отношение на тези български 

граждани. Да не бяха 12 хиляди, двама човека да бяха пак трябва да направим 

всички така, че тези пропуски да бъдат отстранени, но и българските граждани 

трябва да проявяват активност. Трябва да им разясняваме – ние, медиите, какви 

са техните права по закон и те да имат възможност да отидат и да упражнят 

тези свои права. Да направят проверка в съответния списък, да видят, че има 

грешка и да поискат тази грешка да бъде отстранена. Защото българските 

граждани по един друг закон имат задължение в едномесечен срок да заявят 

настоящия си адрес, и ако някой не го е направил, особено когато е променен, той 

пак е нарушил закона. Ние трябва да стимулираме процеса на спазване на 

разпоредбите от всички български граждани и това, което според мен трябва да 

направим, е да направим достатъчно ясна и навреме разяснителна кампания за 

това какви са техните права и задължения, за да се намали до минимум 

възможността от такива пропуски и грешки, които след себе си да водят някакви 

последствия.” 

 

И към настоящия момент въпросът остава неизяснен и е невъзможно да се 

анализират коректно и задълбочено фактите и обстоятелствата, довели до 

неправомерното включване на хора с избирателни права в „ забранителните 

списъци”. Препречена е възможността да се предложат адекватни промени в ИК и 

други нормативни актове, задължаващи ГД” ГРАО”, МВР и общините да събират и 

обменят информация и данни, използвани при съставянето на избирателните 

списъци, така че да се предотврати некоректното изключване на избиратели от 

тях.        
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Нарушаването на всеобщото избирателно право чрез заличаване от 

избирателните списъци бе коментирано и от КС и административните съдилища.  

 

Констатират се сериозни проблеми основно в два текста на ИК – чл. 187, ал.1, т.7 

(списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателния списък в изборния ден, който се предоставя на СИК в деня преди 

изборния ден) и чл. 56, ал.1 (списъци на гражданите, които са заминали извън 

Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се 

завърнали до предаването на списъците на СИК – по данни на МВР).  

Според Конституционния съд:      

 „Общата и неясна формулировка на чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК, в която липсва 

изрично изброяване на всичките компоненти на списъка, несъмнено 

затруднява изборната администрация, не е в съответствие с принципа за 

правовата държава и законодателят е длъжен да отстрани законовия 

недостатък, като посочи изчерпателно компонентите на такъв списък, 

недопускащ дописване в изборния ден.” 

 „Забранителните списъци по чл. 187, ал. 1, т. 7 ИК не се публикуват, 

представят се на секционните избирателни комисии в деня, предхождащ 

изборния ден и грешките в тях не могат да бъдат преодолени в изборния 

ден.” 

 

Аналогична констатация се съдържа и в решението на АССГ  по делото срещу 

избора на Йорданка Фандъкова за кмет на София, където съдът отбелязва 

съществуването на специален ред по чл. 50 от Изборния кодекс за отстраняване 

на непълноти и грешки в избирателните списъци - с писмено заявление не по-

късно от 7 дни преди изборния ден, като административният орган издава 

решение, което може да се обжалва пред съответния районен съд от 

заинтересования. Тази процедура обаче е неприложима по отношение на 

забранителните списъци: „Независимо от това обаче, списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 

7 от ИК не се публикува, а наред с това се представя на секционните избирателни 

комисии в деня, предхождащ изборния ден, поради което грешки в него не могат да 

бъдат поправени в изборния ден. В този смисъл съдът счита, че нормата на чл. 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#name187
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187, ал. 1, т. 7 от ИК следва да се регламентира по-обстоятелствено или да се 

промени, тъй като в тази й редакция страда от недостатъци, които не 

кореспондират с принципите на съвременното избирателно право и правова 

държава.” 

 

По отношение на президентските избори съществува и допълнително законово 

основание за заличаване от избирателния списък – основанието по чл. 56, ал. 1, 

изр. 1 от ИК, съгласно което от избирателния списък се заличават имената на 

избирателите, които са заминали извън Република България не по-рано от два 

месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на 

СИК, т.е. до деня, предхождащ деня на изборите. Заличаването се извършва от ГД 

“ГРАО” по предоставени от МВР данни. „Съдът заключава, че тази законова 

процедура за служебно заличаване е затрудняваща, а с това и вредна, защото на 

практика води до заличаване само по предположението, че след като 

избирателят не се е завърнал 15 дни преди изборния ден, той няма да се завърне и 

към деня на изборите и ще се възползва от възможността да гласува в чужбина. 

Освен това налице са основания за сериозни съмнения относно изчерпателността 

на събираната от МВР информация за пътуванията на българските граждани в 

чужбина (в този смисъл е представеното становище рег. № 1-33907/1.12.2011 г. на 

министъра на вътрешните работи). Нещо повече, Конституционният съд намира, 

че така, както е редактирана нормата на чл. 56, ал. 1 от ИК, тя е негодна за 

постигането на своето предназначение, а именно – предотвратяване на 

възможността в изборния ден един избирател да гласува в чужбина и в страната, 

т.е. повече от един път… 

 

Заключението на Съда е, че предвиденото в ИК заличаване по чл. 56, ал. 1 не 

означава забрана за дописване, а е затрудняваща процедура, която няма място в 

съвременен изборен закон и практика.” 

 

Изборен туризъм 

2.13.  Всеки избирател с постоянен и настоящ адрес в различна община може да 

подаде заявление и да бъде вписан в избирателния списък на настоящия си адрес, не 

по-късно от 14 дни преди деня на изборите. За да може да гласува по настоящ адрес, 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#name56
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#name56
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избирателят трябва да има регистрация  поне четири месеца преди деня на изборите 

в общината по настоящ адрес.  

 

Гласоподавателите, които подадоха заявление да гласуват по настоящите си 

адреси, са както следва: за изборите за президент - 90 888 души, а за местните 

избори – 94 507 души.   

 

Въведените с Изборния кодекс промени в Закона за гражданската регистрация (§ 

23 от ДР разпоредби на ИК) за необходимите документи (документ за собственост, 

договор за ползване на имота, съгласие на собственика на имота на адреса да 

бъдат регистрирани нови лица) за промяна на адресната регистрация, по настоящ 

и постоянен адрес,  не успяха да предотвратят т.нар. „вътрешен изборен туризъм”. 

До последния възможен момент 22 юни 2011 г. бяха извършвани промени по 

настоящ адрес, с цел  контролиране и купуване на вота на избирателите.   

 

Основната причина мярката да не проработи е неспазването на закона от 

администрацията в общините и кметствата и извършването на регистрации  по 

настоящ адрес, без да се изискват указаните в закона документи.   

 

За периода 1 септември 2010 - 31 януари 2011г.  са направени 78 746 нови адресни 

регистрации по настоящ адрес.  Дерегистрациите по служебен ред (след 

изменението на Закона за гражданската регистрация – § 78 от Преходните и 

заключителни разпоредби)  са 32 743 или общо по служебен път са 

дерегистрирани 41%.  

 

За периода 31 януари - 22 юни  2011 г. новите адресни регистрации по настоящ 

адрес са 155 404.  Интересът за извършване на такива регистрации беше 

концентриран в черноморските общини и  там където може да се влияе на изхода 

от вота със значително по-малко гласове. 7 

                                                

7 Справка за регистрациите по настоящ адрес за периода 01.09.2010 - 22. 06.2011 

http://izborenkodeks.com/news/view-67 

http://izborenkodeks.com/news/view-67
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Независими наблюдатели на изборите 

2.14.  Изборният кодекс предвижда ЦИК да определя с решение условията и реда 

за участие на наблюдатели в изборите.  

Наблюдатели по смисъла на § 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс са: 

- поканени чрез Министерството на външните работи представители на 

Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на ОССЕ, на чуждестранни 

партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, 

участващи в изборите; 

- упълномощени членове на български неправителствени организации. 

 

С Решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 ЦИК определи условията и реда за 

участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии в 

изборите.   

   

Според решението наблюдателят има право: 

- да присъства при откриване и закриване на изборния ден; 

- да присъства в изборните помещения по време на гласуването, без да пречи на 

гласуването; 

- да присъства при отварянето на избирателните урни и при установяване на 

резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост; 

- да получи извлечение от протокола на съответната СИК и ОИК;  

- да гласува за президент и вицепрезидент на Републиката с удостоверение за 

гласуване на друго място  

Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на избирател с 

увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява 

да извърши сам необходимите действия при гласуването.  

                                                                                                                                                   

Справка за броя на лицата, които са извадили удостоверение да  гласуват по настоящ адрес, представени по общини 

 

http://izborenkodeks.com/ressource/view-84 

 

http://izborenkodeks.com/ressource/view-84
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За президентските и местните избори бяха регистрирани в ЦИК 5 227 местни 

наблюдатели от 12 неправителствени организации.  6 организации бяха 

регистрирани като чуждестранни наблюдатели.  

 

Уредбата в Изборния кодекс препречва възможността за независимо наблюдение 

на всички етапи от изборния процес. На практика наблюдателите имат достъп 

само до изборния ден. Не могат да се наблюдават заседанията на ЦИК, ОИК, СИК в 

предизборния период. Така извън наблюдението остават много важни етапи от 

процеса: организацията на изборите; разглеждането на жалби и сигнали срещу 

решения и действия на изборната администрация и действията на изборната 

администрация след приключването на изборния ден.   

 

Като резултат от прилагането на Изборния кодекс заседанията на ЦИК и ОИК не бяха 

публични. Заседания на ОИК и СИК по време на предизборния период бяха достъпни 

само за застъпниците на кандидатите.  

 

От доклада на ОССЕ/СДИЧП става ясно, че за техните наблюдателите е допуснато 

изключение от ЦИК -  получили са специално разрешение да присъстват на заседания 

на ЦИК и ОИК, както и да получават всякаква информация и документи, които те 

изискват.        

 

Нормативната уредба и практиката в България се разминава с международните 

стандарти:  

 Параграф 8 от Копенхагенския документ на ОССЕ посочва, че „страните 

членки считат, че присъствието на наблюдатели, както местни, така и 

чуждестранни, може да подсили изборния процес в страните, където се 

провеждат избори(...).”8 

 

 Кодексът на добрите изборни практики на Венецианската комисия посочва, 

че „заседанията на централната избирателна комисия трябва да бъдат 

отворени за всеки”, CDL-AD (2002) 23 rev., стр. 28    

 

                                                
8 http://www.osce.org/odihr/elections/14304 

http://www.osce.org/odihr/elections/14304
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Невъзможността да се наблюдават заседанията на ЦИК не позволява  да се 

направят заключения за нейната практика. Непубликуването на протоколите и 

стенограмите на ЦИК прави невъзможно проследяването на следните 

обстоятелства от значение за изборния процес: с какви аргументи, съображения  

и мотиви членовете на ЦИК подкрепят или отхвърлят едно или друго решение; 

кои членове участват в заседанието, какъв е кворумът, колко членове гласуват 

„за” или „ против” и какви „ особени мнения” са изразили.  

 

От доклада на  ОССЕ/СДИЧП допълнително става ясно, че ЦИК има практика да 

взема т. нар. от нея „протоколни решения”, които не се публикуват на страницата 

на комисията. Според обяснението на ЦИК тези решения се отнасят до 

организационни и процедурни въпроси и не са оказали влияние, както върху 

правата и задълженията на избирателите, така и върху избирателния процес. 

 

ОССЕ/СДИЧП заключава: „В деня на изборите на първи тур ЦИК получи 495 жалби 

и взе 26 решения по тях. В деня на втория тур имаше 133 жалби и 3 решения. 

Липсата на прозрачност на процедурите около процеса на жалби и оплаквания 

направи невъзможно обществеността да знае колко жалби са пристигнали в ЦИК, 

датата и часа на получаването, същността на оплакванията и крайното 

разпореждане по тях. Също така бе невъзможно жалбоподателят да знае как или 

дали изобщо ЦИК е разгледала неговата жалба”.   

 

В доклада се отбелязва още, че: „ЦИК разглежда жалби от страна на НПО на 

неформална основа и не взима формални решения по тях. В Изборния кодекс 

няма изискване такива жалби да бъдат разглеждани.”   

 

За изясняване практиката на ЦИК, екипът по проекта изготви въпросник - част от 

въпросите засягаха пряко дейността на ЦИК по разглеждане на жалби и сигнали. 

ЦИК не отговори на следните въпроси:  

 Има ли ЦИК разписани процедурни правила  за разглеждане и 
произнасяне по жалби срещу решения и действия на общинските 
избирателни комисии и на секционните избирателни комисии? 

 Какви са сроковете за произнасяне по жалби? Успява ли ЦИК да спази 
сроковете?  
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 Има ли разписани процедурни правила за разглеждане на жалби и 
сигнали, свързани с  неправилно прилагане на кодекса, начина на 
протичане на  предизборната кампания (в съответствие с кодекса), 
 отразяването на предизборната кампания от доставчиците на 
медийни услуги и електронните медии с национален обхват? 

 Проблем ли е изискваното квалифицирано мнозинство от 2/3 за 
вземане на решение? Съществува ли риск от блокиране на работата в 
случай, че  възникне политическо противопоставяне по определени 
въпроси? В колко от случаите ЦИК не е събрала нужното мнозинство 
и е постановила отказ? 

 

Нормите на ИК и решенията на ЦИК не осигуряват достъп на местни и 

международни наблюдатели до всички етапи на изборния процес. Така се 

затруднява много работата на наблюдателите и не се гарантират условия за  

свободни и честни избори.  

 

Установената непрозрачна практика в дейността на ЦИК води до разрушаване на 

доверието в изборния процес.     

 

Регистрация на кандидати  

2.15.  За участие в изборите за общински съветници и кметове са подадени 

заявления от 84 партии и 1 коалиция. ЦИК е заличила регистрацията на 7 партии 

със свои решения, а на 4 партии е постановен отказ за регистрация. Три от 

регистрираните партии в ЦИК са регистрирали една коалиция.  В изборите за 

местна власт вземат участие 70 партии и 1 коалиция, регистрирани в ЦИК.  В ОИК 

са регистрирани общо 605 местни коалиции.     

         

По данни на ЦИК общият брой независими кандидати за общински съветници и 

кметове е 678, от които 160 кандидати за общински съветници, 92 кандидати за 

кметове на община и 426 кандидати за кметове на кметство. По данни на 

Сметната палата инициативните комитети, издигнали кандидати за местната 

власт са  714.  

 

Общият брой кандидати за кметове и общински съветници е 52 005, от които 42 

166 кандидати за общински съветници (за 5 174 мандата за съветници) , 1 935 
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кандидати за кмет на община (за 264 общини) и 7 904 кандидати за кмет на 

кметство (за 2012 кметства). 

 

Най-много кандидати за кмет има за Столична община - 24, следвана от община 

Ямбол -19, община Пловдив, Варна и Добрич - 16. Най-малко кандидати има в 

общините Чавдар, Баните и Бяла – по двама.  

 

Най-голям брой кандидати за съветници има във община Варна – 1088, следвана 

от Столична община – 1036, община Пловдив – 816. Най- малко кандидати за 

съветници има в община Чавдар – 28, в община  Антон – 37, община Венец – 36.  

 

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката са подадени 

заявления от 21 партии в ЦИК. Комисията е регистрирала една коалиция от вече 

регистрирани от нея партии.  На изборите са се явили 18 кандидатски двойки, 

издигнати от 1 коалиция, 6 инициативни комитета и 11 партии. 

 

Въведената двустепенна система за регистрация – първо на  партиите, а после на 

коалициите от регистрираните в ЦИК партии, доведе до регистрация на 1 

коалиция за местните и 1 коалиция за президентските избори на централно ниво 

– ефект, който не оправдава създаването на такъв ред.  

 

Аргумент за въвеждането на двустепенната система беше убеждението от страна 

на мнозинството, че така няма да се получават сътресения (каквито е имало 

преди това), при регистрациите на коалиции, ако се стигне до неразбирателство и 

някоя партия реши да напусне.   

 

Производства срещу регистрации на партии и кандидати 

 

2.16. Срещу решения на ЦИК 

Във връзка с производствата по чл. 26, ал. 8 във връзка с чл. 90, ал. 5 срещу 

решения на ЦИК по регистрация на партии и коалиции от партии в изборите 

за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове, както и 

производствата по чл. 26, ал. 8 във връзка чл. 96, ал. 10 от ИК по регистрацията на 

инициативните комитети при произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент, ВАС е образувал и се е произнесъл по общо 19 дела, като по 8 от 

делата жалбите са уважени и решенията на ЦИК – отменени, по 4 от делата 
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жалбите са оставени без уважение, производствата по 7 дела са прекратени и 

жалбите са препратени по компетентност на АССГ. 

 

2.17. Срещу решения на ОИК 
В Централната избирателна комисия са постъпили общо 177 жалби срещу 

решения на общинските избирателни комисии по регистрации.  

 

Жалбите по чл. 33, ал. 3 от ИК във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 14 от ИК срещу 

решения на ОИК за регистрации на партии, коалиции от партии, местни 

коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински 

съветници и кметове са 62, от които 12 са оставени без уважение, 12 са оставени 

без разглеждане като недопустими, 37 жалби са приети за основателни и 

обжалваните решения на ОИК – отменени, а в една е потвърдено решението на 

ОИК.  

 

Жалбите по чл. 33, ал. 3 от ИК във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 15 от ИК срещу 

решения на ОИК за регистрации на кандидатите за общински съветници, 

кметове на общини и кметове на кметства са 67. ЦИК е приела за основателни 

33 жалби и е отменила обжалваните решения на ОИК, 5 са оставени без 

разглеждане, по 1 производството е прекратено и са дадени задължителни 

указания на ОИК за изпълнение, 26 са оставени без уважение, по 2 от тях е 

налице отказ за произнасяне по жалба при условията на чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК 

(липса на мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦИК). 

 

Жалбите по чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК относно решения на 

ОИК за заличаване на регистрацията на кандидати за общински съветници и 

кметове, в случаите когато се е установило, че съответните кандидати не 

отговарят на законовите изисквания за наличие на пасивно избирателно право по 

чл. 4, ал. 5 или ал. 6 от ИК, както и когато подписката в подкрепа на независимия 

кандидат не съответства на изискванията по чл. 125, ал. 1 от ИК са 43. От тях ЦИК 

е приела за основателни 12 жалби и е отменила обжалваните решения на ОИК, 3 

жалби са оставени без разглеждане, а 27 са оставени без уважение, по една от 

жалбите е налице отказ за произнасяне по жалба при условията на чл. 20, ал. 2, 

изр. 1 от ИК (липса на мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦИК). 
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Отказът на ЦИК да регистрира партии или коалиция от партии, регистрирани 

пред нея, за участие в местните избори, може да бъде обжалван пред ВАС (чл. 90 и 

чл. 91 ИК). Но когато ЦИК отменя решение на ОИК, с което е направена 

регистрация (т.е. в случая ЦИК отказва регистрация като първа инстанция), това 

не може да бъде обжалвано пред ВАС – доколкото става въпрос за решение по чл. 

26, т.8 ИК, за което изрично е предвидено, че е необжалваемо.  

 

Така на отминалите избори имаше случаи когато регистрацията от ОИК на местни 

коалиции за участие в изборите, бе отменена от ЦИК, а ВАС обяви жалбата за 

процесуално недопустима и я остави без разглеждане. Това поставя в 

неравностойно положение различните партии и коалиции.  

 

Решения на ЦИК, свързани с отказ от регистрация на политическа партия, 

коалиция, инициативен комитет или кандидат, трябва да бъде обжалвано до 24 

часа. Всички други обжалвания трябва да бъдат направени до три дни. 

Съвместното становище на ОССЕ/СДИЧП и Венецианската комисия подчерта 

кратките крайни срокове за обжалване на решенията на избирателните комисии, 

относно регистрацията на партии, коалиции и техните кандидати.  

 

Практически една седмица преди деня на изборите, ЦИК все още решаваше жалби 

свързани с местните избори, а  кандидати не можеха да оспорват своята 

дерегистрация в съда.  

 

В доклада на ОССЕ/СДИЧП е посочено: ”Ангажиментите на ОССЕ и Кодексът на 

добрите практики в изборните въпроси изискват, както правото на съдебно 

обжалване, така и на своевременни решения.” 

Безпокойството относно ограниченото право на обжалване на решения на ЦИК, 

което бе отразено и от Съвместното становище на ОССЕ и Венецианската комисия, 

бе отчасти разгледано в отсъждане на Конституционния съд от май 2011 г. Съдът 

изясни, че там, където правото на обжалване не е дефинирано от Изборния 

кодекс, се прилага общото право на съдебно обжалване, гарантирано от 
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Конституцията на Република България и това право може да бъде упражнявано 

по реда на  Административно-процесуалния кодекс.  

 

Според Изборния кодекс, въпроси, които се представят пред комисията за 

решение, но не съберат нужното мнозинство от две трети, се считат за „отказ” от 

взимане на решение.  

 

Известни са поне пет отказа на ЦИК да вземе решение поради невъзможност да се 

събере мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.  

 

Два такива случая на „отказ” бяха обжалвани пред Софийския административен 

съд, който постанови, че е незаконно ЦИК да прави отказ от вземане на решение, 

когато се обжалва решение на ОИК и че когато се произнася по подобни жалби, 

ЦИК може да взима решение с обикновено мнозинство. Тези съдебни решения са 

в конфликт с дълго установената практика на ЦИК и създават нестабилност 

относно процедурите, прилагани от комисията.  

 

Определяне на начален срок за регистрация на инициативните комитети за 

издигане на кандидати за президент и вицепрезидент 

2.18. С решение от 26 юли 2011 г. ЦИК приема, че инициативните комитети за 

издигане на кандидати за президент ще се регистрират от 5 август 2011 г. 

Решението е обжалвано пред ВАС от щаба на Меглена Кунева.  Решението на ЦИК 

не съдържа в себе си мотиви. ВАС приема, че това не е съществено нарушение, 

защото те се съдържали в протокол от заседание на ЦИК от 25 юли 2011 г., където 

има изказани мотиви от членове на ЦИК. В протокола няма никакви мотиви по 

тази точка. Казва се само,  че един от членовете на ЦИК предлага срокът да 

започне от 9 август, а  в решението е отбелязано 5 август. Началният момент за 

регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите не е определен 

в Изборния кодекс. Според ВАС, ЦИК има компетентност да определи началния 

срок по своя преценка, защото, както изтъква ВАС, ЦИК е оправомощен да 

„определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания съгласно 

чл. 26, ал.1, т.19 от Изборния кодекс. Чл. 128 от Изборния кодекс  разпорежда, че 
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„Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден”. Това е 22 

септември 2011 г. Решението на ЦИК е от 25 юли и има незабавно действие. То 

предхожда откриването на предизборната кампания и е част от съвсем отделна 

уредба и отделна глава в закона. 

Когато партия се регистрира за участие в президентските избори, тя не е 

задължена да посочи кандидатите си за президент и вицепрезидент. 

Инициативните комитети обаче, се регистрират в полза на кандидат-

президентска двойка. В Изборния кодекс и в хронограмата на ЦИК няма начална, а 

само крайна дата за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети.  

За да се регистрират в ЦИК партиите трябва да внесат определен брой подписи, а 

за да започнат да събират подписи и средства инициативните комитети първо 

трябва да се регистрират в ЦИК.  

С решението на ЦИК възниква неравнопоставеност спрямо инициативните 

комитети, които ще трябва да изчакат до  определената от ЦИК дата, за да се 

регистрират, докато партиите междувременно могат да събират подписи и 

средства за кампанията – нещо, което инициативният комитет не може да прави, 

защото все още не е регистриран в ЦИК.  

Местните и президентските избори са на една и съща дата и няма логика за 

определяне на различни дати за внасяне на документи.  Техническите 

затруднения на ЦИК да обработва документи и за двата вида избор не може да 

бъде причина да се дописва законът.   

Проверка за уседналост на кандидатите за президент 

2.19. За пръв път преди президентски избори Централната избирателна комисия 

поиска кандидатите да бъдат проверени дали отговорят на конституционното 

изискване да са живели в страната през последните пет години. Според решение 

№ 792-ПВР справката трябва да се извърши от ГД „ГРАО” към МРРБ. 

http://www.cik.bg/?resh=1002
http://www.cik.bg/?resh=1002
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Вземането на подобно решение от ЦИК е прецедент. Изборният кодекс предвижда  

кандидатите да декларират, че отговарят на конституционното изискване за 

уседналост (Чл. 112, ал 3 на ИК) .   

Всеки кандидат-президент трябва да е пребивавал на територията на страната 

повече от 183 дни за всяка от годините след 23 октомври 2006 година. 

С решението ЦИК възложи  на ГД "ГРАО" проверка на следните данни на 

регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент: име, ЕГН, постоянен 

адрес в страната, дата и място на раждане, поставени ли са под запрещение, 

изтърпяват ли наказание лишаване от свобода, имат ли друго гражданство освен 

българско и гражданството на родителите към момента на раждането на 

кандидата. 

ГРАО трябваше да предостави на комисията и информация дали всеки от 

кандидатите е пребивавал на територията на страната повече от 183 дни за всяка 

от годините след 23 октомври 2006 г. 

Според нормативната база ГД "ГРАО" няма данни за влизанията и излизанията на 

българските граждани през границата на страната, защото не се занимава със 

задграничните пътувания на гражданите, а с тяхната адресна регистрация.  

В  Решение на Конституционния съд №3 от 2001 г., посветено на тълкуването на 

част от разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, а именно на изискването 

кандидатът за президент "да е живял последните пет години в страната", 

Конституционния съд заявява, че „живял” означава фактическо и трайно 

пребиваване на територията на страната. Това живеене не трябва да е 

непрекъснато през целия период, но поне през половината от времето 

кандидатът трябва да е пребивавал фактически в страната. КС прави извода, че 

кандидатът за президент „трябва да е пребивавал на територията на страната 

през повече от половината за всяка от петте астрономически години, 

предхождащи избора”. 

 

Няма институция в България, която може да удостовери подобни факти. Как ГД на 

„ГРАО” изпълни възложената му от ЦИК задача е напълно неясно.      

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=9#name93
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Правила за наименованията на коалициите 

2.20.  Наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да 

повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона 

за политическите партии преди датата на обнародване в "Държавен вестник" на 

указа на президента за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето 

към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Забраната не се прилага, когато 

наименованието или абревиатурата на коалицията от партии, повтаря 

наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии. 

(чл. 77. ал.1 и ал.2 от ИК )  

Прилагането на тази разпоредба предизвика множество спорове и обжалвания 

относно правото на  Партия "Вяра, морал, родолюбие, отговорност – Национален 

идеал за единство", когато участва в състава на коалиция, същата да бъде 

изписвана в името на коалицията като „ ВМРО-НИЕ”.       

 

Най-известните казуси, свързани с използването на тази абревиатура се отнасят 

до  отказите на  ЦИК да отмени решенията на ОИК за дерегистрация на местни 

коалиции "Заедно за Монтана" и "Заедно за община Плевен". 

  

Причина за отказа за регистрация и в двата случая е изписването на отделилата 

се от ВМРО-БНД  нова формация ВМРО-НИЕ. Формацията участва и в двете 

коалиции. Заради използването на абревиатурата ВМРО-НИЕ ръководството на 

партия ВМРО-БНД  пуска жалби в ЦИК, с които оспорва използването на сходната 

на партията му абревиатура. В ЦИК получават около 30 жалби от председателя на 

ВМРО-БНД.  Въз основа на тях от ЦИК изпращат указание до общинските 

избирателни комисии там, където формацията ВМРО-НИЕ  участва в изборите, да 

бъде регистрирана с пълното си име - "Вяра, морал, родолюбие, отговорност – 

Национален идеал за единство". 

 

Още след получаването на първите жалби срещу изписването на абревиатурата, 

ЦИК трябваше да излезе с решение и да даде указание за всички ОИК в цялата 
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страна да изискват да се изписва цялото име на спорната формация, а не само 

нейната абревиатура. ЦИК отправи такива указания конкретно до тези ОИК, 

където имаше жалби.  Поради това останаха общини, където ВМРО-НИЕ се изписа 

в бюлетината с абревиатурата. Ако ЦИК беше излязла с такова решение по-рано, 

щеше да има време всички коалиции да изчистят нередностите. 

 

Общинските избирателни комисии, освен че са длъжни да следят за спазването на 

закона, трябва и да дават указания, разяснения и да подпомагат партиите в 

изборния процес.  

  

ЦИК отхвърли жалбата на Найден Зеленогорски в Плевен срещу регистрацията на 

коалиция "За Зеленогорски". Найден Зеленогорски не беше съгласен името му да 

се използва от коалиция, в която той не участва, защото това можеше да заблуди 

избирателите.  

 

Зеленогорски внесе доказателства в ЦИК, че е единственият кандидат с такава 

фамилия в България. Според ЦИК обаче към момента на регистрацията на 

коалицията "За Зеленогорски" общинската избирателна комисия не е 

регистрирала друга коалиция със същото или друго подобно наименование и 

затова не е имала основание да откаже.  Решението е окончателно и не подлежи 

на обжалване пред ВАС. 

2.21. Казусът с регистрацията на „Синя коалиция – Варна” (ПП "Обединени 

земеделци" и ПП "Политическо движение Евророма") като двойник на „Синята 

коалиция” – илюстрира пропуск в Изборния кодекс, който предвижда коалиция да 

не преповтаря наименованието на партия, но не съдържа забрана за повторение 

на наименованието на друга коалиция – участник в изборите.    

Изборен период 

Финансиране на кампанията 

3.1.  Изборният кодекс предвиди  създаването на единен публичен регистър на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в изборите, който 

се поддържа от Сметната палата. (Чл. 158 от  ИК). 
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Регистърът заработи на 26 септември 2011 г. Достъпен е през интернет 

страницата на Сметната палата9.   

Изграден е от държавната фирма „Информационно облужване” ЕАД за сумата от 

217 000 лв.  

За улеснение на участниците в изборите Сметната палата откри на интернет 

страницата си рубрика с въпроси и отговори по финансирането и отчитането на 

предизборните кампании и публикува образците на отчети  и указания, които да 

унифицират начина на отчитането на кампаниите и да отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс. 

 

Сметната палата предостави три възможности за подаването на информацията от 

партиите, коалициите и инициативните комитети. 

Най-бързата - данните да се попълват в електронни форми и да се подписват с 

електронен подпис. От възможността да използват електронен подпис са се 

възползвали 9 от участниците в изборите. 

Друга форма на подаване на информацията е чрез попълване на данните в 

електронни форми, като регистрацията е с използване на "username" и "password".  

При този вариант съответният участник в изборите трябваше да отпечата на 

хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените 

от него данни. Данните се публикуваха в регистъра след получаването им от 

Сметната палата на хартиения носител, подписан от представляващия партията, 

коалицията или инициативния комитет. Този подход беше използван от 

основната част от участниците в изборите.  

 

Третият вариант включваше подаване на информацията само на хартиен носител. 

                                                

9
 http://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/ 

 

 

http://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/
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Достъп до регистъра за подаването на информация имаха само упълномощени 

лица.  До 3 септември 2011 г. представляващите партиите, коалициите, 

инициативните комитети трябваше да изпратят в Сметната палата списък на 

упълномощените да попълват регистъра. 

 

Изборният кодекс изисква до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от 

партии и инициативните комитети да представят пред Сметната палата на 

хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с 

извлечение от банковата им сметка.  

 

Отчетите се публикуват в регистъра до 15 дни от предоставянето им.  

 

3.2. Всички 18 участници в президентските избори – 1 коалиция, 6 инициативни 

комитета и 11 партии, са подали финансови отчети. 

 

От регистрираните от ЦИК за изборите за общински съветници и кметове - 70 

политически партии и една коалиция, отчети не са подали 6 партии: Българска 

национално - радикална партия; Българска социалдемокрация; Вот - 

Консерватори; Политическа партия Солидарност; Политически клуб Екогласност; 

Политически клуб Тракия. 

 

От регистрираните в ОИК участници в местните избори отчети са подали 183 

инициативни комитети и 411 местни коалиции, а не са подали - 531 инициативни 

комитети и 194 местни коалиции. 

 

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от 

регистрацията си за участие в съответния вид избор, трябваше да представят 

пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на 

предизборната им кампания (Чл. 157 от Изборния кодекс) 
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Таблица, представяща броя участници подали банкови сметки и отчети в 

Сметната палата за двата вида избори  

 

Вид избори Партии Национална 

коалиции 

Инициативни 

комитети 

Местни 

коалиции 

 

 Местни избори 

Подадени 

банкови 

сметки 

 

 

Брой сметки 

 

 

 

% 

 

 

 

 

48 (от 

регистрирани 

70 партии) 

 

68.6% 

 

 

 

 

1 (от 1 

регистрирана 

коалиция) 

 

100% 

 

 

 

 

216 (715 

регистрирани 

ИК) 

 

 

30% 

 

 

 

 

425 (605 

регистрирани 

МК) 

 

 

70. 2% 

Подадени 

отчети 

 

Брой отчети 

 

 

% 

 

 

 

Отчети са 

подали 54 

 

77% 

 

 

 

Подаден 1 

отчет 

 

100% 

 

 

 

Отчети са 

подали 183 

 

30, 2% 

 

 

 

Отчети са 

подали 411 

 

67% 

 Президентски избори 

Подадени 

банкови 

сметки 

 

Брой сметки 

 

 

 % 

 

 

 

9 (от 11 

регистрирани 

партии) 

 

 

81% 

 

 

 

1 (от 1 

регистрирана 

коалиция) 

 

 

100% 

 

 

 

5 (от 6 

регистрирани 

ИК) 

 

 

83% 

 

Подадени 

отчети 

 

Брой отчети 

 

 

% 

 

 

 

Отчети са 

подали 11 

 

100% 

 

 

 

Подаден 1   

отчет 

 

100% 

 

 

 

Отчети са 

подали 6 

 

100% 
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Констатира се ниска степен на отчетност при инициативните комитети и 

местните коалиции – участници  в изборите за местна власт.   

3.3. В срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет е 

длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на 

финансирането и разходите, които е направил по време на предизборната 

кампания.  

В срок до 14 дни от изтичането на срока общинскит съвет изпраща декларациите 

в Сметната палата (Чл. 160 от ИК).  

Това изискване са изпълнили 204 общински съвети от общо 264, или законовото 

изискване  е спазено от 77% от общинските съвети. Няма данни кои са 60-те 

общински съвети, които не са изпълнили задължението си по закон.  

3.4. Кодексът дава на Сметната палата правото да налага административни глоби 

от 

5 000 лв до 10 000 лв. за нарушаването на задълженията за финансиране на 

предизборната кампания.  Сметната палата е съобщила  пред мисията на 

ОССЕ/СДИЧП, че ще налага административни санкции по комулативен начин – с 

отделна глоба за всяко едно нарушение. 

 

3.5. Данни от регистъра  

  

Обща стойност на отчетените дарения: 1 158 595,00 лв 

Общо дарения: 718 бр. 

Парични: 716 бр. 

Непарични: 2 бр. 

Обща стойност на направените непарични дарения: 400,00 лв 

 

Общ брой на безвъзмездно предоставени движимо и недвижимо имущество и 

услуги: 407  

 От тях общ брой на безвъзмездно предоставено движимо имущество: 271  

 От тях общ брой на безвъзмездно предоставено недвижимо имущество: 6  
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 От тях общ брой на предоставени услуги: 100 

 

Общ брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на 

членовете на инициативните комитети: 79  

Общ брой на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за 

осъществяване на връзки с обществеността: 360 

 

Най-малкото парично дарение от физическо лице е от 2 лв. и е направено за 

президентската кампания на Меглена Кунева. Горната граница, допустима за 

дарения от физически лица е 10 000 лв., като са отчетени 14 такива дарения, 5 от 

които са били направени за предизборната кампания на „Демократи за силна 

България“.  

 

Към 11 октомври 2011 г. в  регистъра бяха отразени едва 68 040 лв.  Изборният 

кодекс указва, че в "в хода на предизборната кампания трябва да изпраща на 

Сметната палата новопостъпилата информация".  

 

3.6.  В закона има пропуск - няма срок за подаване на данните. Това позволява 

дарителите на партиите и кандидатите да станат известни и след вота.  

 

3.7. По отношение на размера на собствените средства на кандидатите и 

членовете на инициативните комитети, с които могат да финансират кампанията, 

Сметната палата и ЦИК направиха тълкуване, че те за разлика от даренията тези 

средства нямат таван – т.е. размерът им е неограничен, без да може да надвишава 

лимита на самата кампания.  Това позволява теоретична ситуация, където всички 

два милиона лева от позволените за президентска кампания идват от един 

източник, а именно - собствените пари на кандидата. Подобна интерпретация 

подкопава смисъла от таван на индивидуалните дарения и може да е своебразен 

финансов ценз за кандидатите.   

 

Регистърът не позволява търсене по категорията „собствени средства на 

кандидатите”.  
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3.8 Изборният кодекс постановява, че предизборната кампания стартира 30 дни 

преди изборите, което е пет дни преди крайния срок за подаване на документи за 

регистрация на кандидати за изборите за президент. Кодексът обаче, не предвижда 

ситуация, при която някои от кандидатите започват своята агитация по-рано. Това е 

изключително важен въпрос, ако таванът за предизборните разходи трябва да бъде 

съблюдаван. В изборната кампания се наблюдаваха примери на явна агитация от 

страна на някои кандидати значително преди официалното начало на предизборната 

кампания.  „Въпреки това ЦИК изглежда няма единно мнение как да третира подобни 

случаи. В допълнение на това, фактът, че Изборният кодекс няма ясна дефиниция 

какво представлява агитация, не предоставя на ЦИК съдържателни инструменти, с 

които да подходи към въпроса, правейки по този начин тавана за разходи по-малко 

важен.”   - констатира мисията на ОССЕ/СДИЧП. 

 

3.9 Регистърът на  даренията практика беше „бламиран” от големите партии.  

ГЕРБ и БСП официално обявиха, че няма да получават дарения за кампанията. 

ГЕРБ заяви, че ще покрие всички разходи от субсидията си, а от БСП казаха, че ще 

вземат заем около 2 милиона лева. За ДПС също няма дарения, отразени  в 

регистъра.         

 

3.10. Смисълът на регистъра за предизборното финансиране е да въведе 

прозрачност в предизборния процес и да осигури обективни и сравними данни за 

българските избиратели и анализатори.  

 

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 

Направените разходи за президентската кампания на Избори 2011г. са общо 6 173 247  

лв.
10

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 В отчета на кандидата за президент Св. Витков, изпратен до Сметната палата са вписани само 200 лева приходи, 

докато разходната част е оставена празна. 
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Таблица 1 

 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 

 

Таблица 4 
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Таблица 5 

 

 

Разпределение на средствата за медийно отразяване по основни информационни канали на 

кандидатите за президент съгласно финансовите отчети 
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Таблица 7 

0
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Колко са стрували изборните гласове за 
кандидат-президентите?

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 

Направените от парламентарно представените партии разходи за кампанията за 

местната власт през 2011 г. (според финансовите отчети) възлизат на 13 661 173 

лв. Приходите от субсидии на тези партии възлизат на 11 784 014 лв.  

 

Таблица 8 
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Таблица 9 

 

Таблица 10 
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Таблица 11 

 

 

Разпределение на средствата за медийно отразяване по основни информационни канали на 

парламентарно представените партии за местни избори, според финансовите отчети 

 
 

Партия: 

 
 

Печатни 
медии: 

 
 

БНТ: 

 
 

БНР: 

 
 

Частно 
радио: 

 
 

Частна 
телевизии: 

 
 

Онлайн 
медии: 

Общо 
платена 
сума за 

медийно 
отразяване: 

ГЕРБ 801 441 лв 59 748 лв 31 704 лв 217 787 лв 488 377  лв 254 494  лв 1 853 551 лв 

БСП 274 447 лв 42 490 лв 23 916 лв 111 979 лв 169 033  лв 58 853 лв 680 720 лв 

ДПС 180 006 лв 61 828 лв 8 340 лв 3 180 лв 168 543 лв 12 000 лв 433 897 лв 

Атака 73 454 лв 18 720 лв 3 552 лв 23 548 лв 32 596 лв 15 236 лв 167 106 лв 

РЗС 28 234 лв 51 660 лв 6 092 лв 42 303 лв 246 129 лв 24 290 лв 398 708 лв 

СДС 8 891 лв 3 060 лв 3 186 лв 11 348 лв 11 728 лв 2 070 лв 40 283 лв 

ДСБ 6 189 лв 29 340 лв 13 260 лв 8 476 лв 4 780 лв 69 821 лв 131 868 лв 

        

Обща сума 

за 

съответната 

медия 

 

1 372 662 лв 

 

266 841 лв 

 

90 050 лв 

 

418 621 лв 

 

1 121 186 лв 

 

436 764 лв 

 

3 706 133 лв 
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Достъп до медии и отразяване на предизборната кампания 
 
3.11. Според изборното законодателство достъпът до медиите е платен. Няма 

задължения за обозначаване на политическата агитация и платеното съдържание 

(раздел V от ИК). 

 

Предизборната кампания се отрази в програмите на БНТ и БНР под формата на 

клипове, хроники, диспути и други форми, по предварително договорени цени, в 

определено за тази цел време. (Чл. 139, ал 1 от ИК). Законовата уредба на 

практика подкопа отговорността на обществените радио и телевизия да осигурят 

честно, балансирано и изчерпателно отразяване на изборите в своите новинарски 

и публицистични програми. 

 

В доклада на Съвета за електронни медии от наблюдението на медийната 

кампания по време на изборите се прави заключение, че в обществените радио и 

телевизионни програми, преобладаващите форми са клипове и хроники. 

Диспутите не са предпочитана форма в обществените оператори.   

 

Въпреки че Изборният кодекс  не дефинира формата на отразяване на изборите 

по частните телевизионни канали, на практика,  разпоредбите, че електронните 

медии могат да разпределят ефирно време на идентична основа и идентични 

цени (Член 148 ал.1 от ИК), предпостави, че цялото отразяване на предизборната 

кампания е срещу заплащане.   

 

Търговските оператори имат по-висока свобода – те могат да предоставят за 

политическа агитация, която и да е част от своето ефирно време, в каквито и да 

било форми, в каквото и да било времетраене. При това – с възможност по своя 

преценка не винаги да го продават, а да осигуряват безплатна агитация. При 

търговските оператори се наблюдава тенденция изборната тематика да не се 

съсредоточава само в специално предназначени за нея програмни форми, а да е 

фидузирана в цялото програмно съдържание. Търговските доставчици не се 

различават съществено по вида на предпочитаните агитационни форми -  
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преобладават клиповете и информационните жанрове. Делът на дискусионните 

форми е незначителен.  

 

Според СЕМ кампанията в електронните медии може да се оцени като 

впечатляваща в количествено отношение, но се отличава с еднообразие на форми, 

недостигът на полемика, на журналистически разработена и поднесена 

предизборна тематика, което не дава възможност за информиран избор. 

 

3.12. Съветът за електронни медии инициира подписването на Предизборен 

меморандум, включващ основните принципи, към които следва да се придържат 

доставчиците. Тази идея не намери подкрепа, Асоциацията на българските радио 

и телевизионни оператори (АБРО) - обединяваща доставчици с висока степен на 

влияние, отказа да го приеме с мотива, че Етичният кодекс на медиите и 

саморегулационните мерки правят документа излишен. 

 

3.13. Голямата част от дописките и репортажите, които са част от платеното 

отразяване на изборите, не бяха маркирани. В потвърждение на това е и 

коментарът на главния редактор на "Стандарт" Славка Бозукова пред вестник 

„Капитал”11, която обясни, че медиите имат тарифи за директна реклама и 

отделно за PR отразяване. "Тарифите за директна реклама включват каретата с 

плакатите на политическите партии или т.нар. агитационни материали. В пакета 

за РR отразяване много точно е описано какви дописки, интервюта или 

представяне на кандидата са включени." Когато подписват договор за PR 

отразяване обаче, политическите партии или кандидатите изрично искат в текста 

на договора с медията да е записан текст, че "няма да се обозначава или 

упоменава, че става дума за платена публикация". 

 

Главният редактор на "Стандарт" отбелязва, че "тази година кандидатите почти 

не искат да използват формата на класическото интервю. Те предпочитат да 

сключват договори за съботно-неделните ни издания и приложения, които да им 

гарантират по човешко представяне".  

                                                
11 Предателството на медиите, вестник „Капитал”, 14.10.2011 г. 

http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2011/10/14/1177283_predatelstvoto_na_mediite/ 

 

http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2011/10/14/1177283_predatelstvoto_na_mediite/
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Главният редактор на в. "Новинар" Десислава Апостолова обяснява за в. 

„Капитал”, че медията има тарифи за политическа реклама и PR, които не се 

различават от останалата реклама. "Тарифите и за хартиеното издание, и за сайта 

на в. "Новинар" са публични и могат да бъдат намерени на сайта на вестника”. 

Според Апостолова платените публикации трябва да се обозначават, но "според 

мен въпросът е по-кардинален и е свързан не само с политическата реклама, към 

която сме толкова чувствителни по време на избори, а въобще с PR материалите, 

било то платени или не, в печатните издания. На този етап - с това 

законодателство и при тази конфигурация на медийния пазар, пълното 

разграничаване на тези съдържания ми се струва по-скоро пожелателно и е 

въпрос на избор и позиция на отделната медия", категорична бе Десислава 

Апостолова. 

 

Главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова е убедена, че медиите спазват 

Етичния кодекс. "Те не вземат страна на определен кандидат или партия. Дават 

всички гледни точки. Опитваме се изборните дописки винаги да са обозначени с 

банер "Избори 2011", категорична е тя. В заключение допълва: "Разбира се, че 

платеното съдържание трябва да се разграничава от редакционното. Смятам, че 

аудиторията не трябва да се подценява, защото тя винаги усеща, когато медията 

се опитва да й влияе." 

 

3.14. До 12-ти септември телевизиите, радиостанциите, вестниците и 

електронните издания трябваше да изпратят до Сметната палата тарифите си за 

отразяване на предизборната кампания. Това направиха: 51 радиостанции, 61 

телевизии (вкл. кабелни), 65 вестници и списания, 50 електронни сайта. 

 

3.15. Какви бяха цените: 

БНР – 1 минута е = 35 лв – без ДДС; 

БНТ - 1 минута е = 180лв – без ДДС; 

Кабелен оператор – 1 минута е = 67 лв – без ДДС; 

Национална информационна агенция – цена за интервю – 1900 лв – без ДДС; 
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Софийски всекидневник – 5000 лв. (+30% за политическа реклама) за първа 

страница без ДДС. 

Тези цени не се отнасят за клипове, рекламни карета, банери и т.н. маркетинг 

инструменти, те са за тази част от отразяването, което би трябвало да има за 

задача да информира за програмите, за идеите, за приоритетите на кандидатите.  

И още примери: 

Столичен всекидневник: пакет – 2 интервюта, анализ, 8 публикации – 26 728 лв. 

без ДДС.    

Отразяване пакет – варират между 100 000 и 150 000 лв. в столични вестници, 

информационни агенции и радио станции. 

  

Докладът на ОССЕ/СДИЧП констатира: „Доминиращото отразяване на предизборната 

кампания срещу заплащане в електронните и печатните медии, и в частност това на 

обществените радио и телевизия, доведе до ограничен плурализъм на гледните 

точки и де факто на липса на критичен дебат. Това се отрази негативно на нивото на 

информация, която бе на разположение на избирателите. Също така, медийният 

мониторинг на Ограничената мисия за наблюдение на изборите (ОМНИ) на 

ОССЕ/СДИЧП показа, че по всичките наблюдавани електронни медии, както и във 

вестниците, отразяването срещу заплащане не е ясно установимо. Това бе особено 

така при отразяването във формата на „хроники” по БНТ или репортажите във 

вестниците, които може и да са подвели аудиторията за характера на съдържанието. 

В допълнение на това, доминирането на институционалното отразяване по новините, 

което бе наблюдавано при всички медии подложени на мониторинг, даде на 

управляващата партия нечестно предимство.” 

 

3.16. Според СЕМ кампанията показва потребност от синхронизиране между 

медийното и изборното законодателство и изработването на ясен и изчерпателен 

регламент за медиийното поведение при отразяване на избори.  Очертават се 

ясни законови дефицити: липса на дефиниция за  политическата реклама, липса 

на изискване в Изборния кодекс да се прави разпознаваемо за публиката 

платеното съдържание при отразяване на избори.  
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Изборен ден 

Образуване на секции 

4.1. Образуването на секции е уредено в Изборния кодекс в глава V “Изборни 

секции”:    

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията 

на общината (чл.71, ал.2 от ИК). При произвеждане на избори за общински 

съветници и кметове се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1 000 се 

съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям или равен на 500, се 

образува отделна секция, а при остатък под 500 избирателите се разпределят 

между съседните секции, като по изключение по предложение на избирателната 

комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 

30 избиратели (чл. 72, ал.4 от ИК).  

Изборите се проведоха в 11 807 секции: 11 646 секции в страната и 161 секции в 

чужбина – в 58 държави. 

 

4.2. Провеждането на избори „2 в1”  усложни обстановката в изборния ден, 

предизвика образуване на опашки пред избирателните секции, затрудни 

избирателите да упражнят правото си глас в законоустановения период, което 

доведе до приемане на решение от ЦИК за удължаване на изборния ден на първия 

тур на изборите, без наличието на правни основания затова в Изборния кодекс.    

 

ЦИК следваше да вземе предвид факта на едновременното произвеждане на два 

вида избори и  да предвиди разкриването на достатъчен брой избирателни 

секции в страната и в чужбина, да задължи администрацията, а не само да 

препоръча,  да постави повече „тъмни стаички”, така че да не се възпрепятства 

упражняване правото на глас от избирателите подари технически неуредици.  

 

4.3. Броят на избирателите в една секция не трябваше да надвишава 1 000 души. 

Въпреки това имаше секции, в които въпреки нормативно регламентираните в 

чл. 72 - 75 от ИК критерии за образуване на избирателни секции, броят на 

избирателите надхвърли 1 000 души.  
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В особеното мнение на членове на ЦИК по конституционното дело за касиране на 

изборите се посочва, че в община Севлиево, община Кърджали и др., кметовете са 

образували секции и на места, където остатъкът е под 500 избиратели, но 

заповедите им са били отменени от областните управители, което е затруднило 

обстановката за провеждане на двата избора в един ден.      

 

4.4. Конституционният съд установи, че ИК е бил нарушен със създаването на 

изборни секции, които включват повече от 1 000 избиратели. Съдът се позова на 

констатациите на експертизата по к.д. № 10 от 2009 г. (РКС № 2 от 2010 г.), че в 

рамките на един нормално продължил изборен ден в една секция могат да 

гласуват до 936 избиратели, което е възприето при оспорването на законността 

на парламентарни избори. Съдът съобразява, че при комбинирани избори 

проявлението на тази норма може да е различно. Същевременно обаче КС посочва  

доста странен аргумент - макар в някои секции да е имало повече от 1 000 

избиратели по списък, в никоя от тях не са гласували повече от 936 души. На база 

на това съдът заключи, че „допуснатите нарушения сами за себе си реално не са от 

такова естество, което да е ограничило активното избирателно право на 

гражданите”, защото който е бил към 19,00 часа пред секцията е можел да 

гласува до 20 часа. Освен това, сочи КС, няма данни заинтересованите да са 

обжалвали пред областния управител съответните кметски заповеди, там, където 

е имало секции с над 1 000 избиратели.  

 

Всичко това води съда до следната констатация, възпроизведена по-късно и от 

административните съдилища по делата пред тях: „Съдът установява, че 

законодателят, като е създал специална уредба относно действието на кодекса 

при едновременното провеждане на избори в различни комбинации (§ 5 от 

Допълнителните разпоредби на ИК), не е включил в нея правила относно 

големината на избирателните секции, което несъмнено е пропуск.” 

 

Ако експертиза по предишно конституционно дело, приета от КС, сочи че 

технически възможният максимум за гласуване в една секция е 936 души (при 

възприето минимално време за гласуване от около 50 секунди, т.е. в една идеална 

ситуация), при това - във връзка с провеждането само на парламентарни избори, 

http://www.constcourt.bg/Pages/Document/default.aspx?ID=1396
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#namedr5
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#namedr5
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няма логика в закона да се предвиди общ лимит от 1 000 души за всякакъв вид 

избори. Правилно би било да се възприеме лимит от максимум 900 избиратели на 

секция, при това само при провеждане на един вид избор, а при комбинирани 

избори този лимит да е друг.    

 

Удължаване на изборния ден 

4.5. Проблемът с удължаването на изборния ден е пряко свързан с гореизложения 

проблем за големината на изборните секции – особено при произвеждане на два 

избора в един ден.  Както КС (в РКС № 12/2011 г.), така и административните 

съдилища (разглеждали жалби, в които се съдържат оплаквания, че ЦИК 

неправомерно е удължила изборния ден), еднозначно оценяват наличието на 

законодателен пропуск – липсата на изрична уредба в § 5 от Допълнителните 

разпоредби на ИК относно комбинираните избори, с която да се регламентира 

допълнителна възможност ЦИК да удължи изборния ден в тези случаи. 

Същевременно КС приема, че макар удължаването на изборния ден да е явно и 

неоспоримо закононарушение, то има легитимна цел - да се даде възможност на 

чакащите избиратели да упражнят едно свое основно политическо право – 

избирателното. Това се поддържа и в някои от становищата на заинтересованите 

страни по конституционното дело. По същия начин се интерпретира този 

проблем и в решението на АССГ по делото по жалба срещу незаконността на 

избора на Йорданка Фандъкова за кмет на София. АССГ цитира обстойно 

мотивите на КС и на свой ред коментира, че: „В § 5 от ДР на ИК се съдържат 

норми, които регламентират правилата и изключенията от ИК в хипотезите на 

произвеждане едновременно на два или повече вида избори, извън случаите, когато 

се произвеждат само избори за общински съветници и кметове. Независимо от 

това в ИК не е предвидено правомощие на ЦИК да удължи изборния ден... 

 

Наложително е обаче, с оглед възникналите обективни трудности при 

провеждане на едновременно на няколко избора (което напоследък се очертава 

като често срещана хипотеза), правилата на ИК да бъдат съобразени с 

възможните проблеми и да бъдат адекватни на обществените изисквания. Този 

пропуск може да бъде отстранен чрез законодателни промени, предоставящи 

възможност на ЦИК да реагира със законови средства в случаите, които налагат 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#namedr5
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=259#namedr5
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осигуряването на гаранции за граждани, желаещи да упражнят своето активно 

избирателно право.” 

 

В особеното мнение на членове на ЦИК по становището до КС също се отбелязва: 

„Тук е налице колизия в Изборния кодекс между конституционно уреденото право 

на глас и създадената законова възможност за осъществяването му, но нито 

Конституцията на Република България, нито Изборният кодекс са дали 

възможност на ЦИК да излиза извън законовите рамки на чл. 184, ал. 2 от 

Изборния кодекс.” 

 

Според КС обаче „това нарушение не е от такъв характер, че да доведе до 

решаваща промяна на крайния изборен резултат” – едно заявление, което звучи 

декларативно, защото не става ясно на база на какви аргументи Съдът приема, че 

удължаването на изборния ден няма съществено отражение върху резултата.  

 

Според АССГ то „не представлява съществено нарушение на изборната процедура 

и опорочаване на изборния процес, което да доведе до касиране на проведения избор 

за кмет на Столична община... С удължаването на избирателния час не са 

накърнени конкретни права или интереси, тъй като с посочените решения на ЦИК 

е дадена възможност на всички гласоподаватели да упражнят правото си на глас 

за избор за кмет и общински съветници. Неспазването на сроковете, посочени в 

закона за определяне на края на изборния ден, не се отразява на 

законосъобразността на крайния резултат, който зависи от броя на 

действителните гласове на избирателите. Решението на ЦИК е съобразено с 

материалната компетентност на органа, тъй като в чл.184 ИК изрично е 

предвидено, че ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването 

на територията на страната. Решение № 1331-ПВР/МИ от 23.11.2011 г. и решение 

№ 1336-ПВР/МИ от 23.11.2011 г. на ЦИК са съобразени с целта на закона и с 

принципа на съразмерност, прогласен в чл.6 АПК, тъй като е осигурено право на 

избирателите да упражнят активното си избирателно право и по този начин са 

приложени онези мерки, които са по-благоприятни за всички граждани и е 

постигната целта на закона, а именно -  правото на всеки гражданин да упражни 
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законно признатото му право на избор на местни органи, както и за избор на 

президент и на вицепрезидент на РБ.”  

 

Това становище на АССГ поставя въпросът какво е тогава значението на 

ограниченията по чл. 184 от Изборния кодекс, след като нарушаването му винаги 

е допустимо с благовидната цел за гарантиране правата на гражданите. Идеята, че 

не е важно кога са гласували гражданите поставя под въпрос въобще формалния 

характер на изборния процес. Но пък е очевидно, че едно такова тълкуване 

освобождава АССГ от необходимостта да доказва защо в случая не е налице 

съществено нарушение на изборния процес от значение за крайния резултат, 

което означава дори и да се проследи колко човека са гласували след 

законовоопределения час. Подобно тълкуване обаче обезсмисля въобще 

съществуването на законов лимит за удължаване на изборния ден. 

 
4.6. В доклада „Резултати от наблюдението на изборния ден – президентски и 

местни избори 23.10.2011 г.”, изготвен от  д-р Алексей Пампоров, Институт 

“Отворено общество” – София, е отбелязано следното наблюдение свързано с 

удължаването на изборния ден: „След достигане на изборната активност до 39,7% 

към 17 ч., ЦИК взема решение за удължаване на изборния ден, което е 

публикувано на уеб-страницата на ЦИК към 18.20 ч. За краткото време до 19 ч. 

част от СИК по места (особено онези в отдалечените планински и котловинни 

райони) не са информирани навреме по законовия процедурен ред. В този случай 

по-стриктните председатели на СИК (особено онези, които смятат, че ЦИК няма 

правомощия да променя Изборния кодекс) затварят секциите и започват броене 

на бюлетините. Понеже медиите бързо разпространяват новината, има хора, 

които се опитват да гласуват след 20 ч. и секции, които не затварят до 21 ч. 

Понеже някои СИК затварят още в 19 часа, докато други допускат гласуване и 

след 21 ч. – и двата типа прецеденти са регистрирани като нарушения. На 

практика това, довежда до повторно увеличаване на организационните 

нарушения към края на изборния ден.” 

 

4.7. Налага се мнението, че е необходима законова промяна – било в чл. 184, ал. 2 

или в § 5 от Допълнителни разпоредби на ИК, макар че е доста трудно да се 
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прецени коя би била точната мярка в случая, доколкото нуждата от удължаване 

на изборния ден зависи не само (и толкова) от сложността на комбинираните 

избори, а от организацията, създадена от ЦИК – брой на секциите и на 

гласоподавателите в тях, сложност на бюлетината, подготвеност на членовете на 

СИК и др. В контекста на тези условия може да се окаже, че, в едни следващи 

комбинирани избори, дори да се лимитира възможността за удължаване на 

изборите до 21 часа, това пак няма да е достатъчно, за да се осигури възможност 

на всички желаещи избиратели да гласуват и пак ще е налице споменатата по-

горе колизия между конституционното право на глас и законовата възможност за 

осъществяването му. (В контекста на практиката на КС и административните 

съдилища удължаването на изборния ден свръх закона пак ще се тълкува като 

подчинено на легитимна цел и в този смисъл пак ще е оправдано.).  

 

Избори в чужбина 

4.8. В становището си до Конституционния съд  ЦИК посочва 7 секции в чужбина, 

където са гласували над 936 избиратели – в Брюксел, Лондон, Мадрид, Истанбул, 

Измир и Чорлу.  

 

На изборите през 2009 г. в чужбина са разкрити 274 секции, през 2011 г. те са 116.    

Общият  брой градове в чужбина, в които се гласува през  2009 г. е 155, а през 2011 

г. е  146.   

 

При оценка на възможностите за гласуване в чужбина трябва да се има предвид 

не общия брой разкрити секции, а броят населени места, в които има поне една 

разкрита секция. Именно географската дистанция се явява основна пречка при 

гласуването на многобройната, но силно разпръсната българска диаспора, 

живееща в Европа и Северна Америка12      

Казусът с избирателните секции в Германия 

4.9. Министерството на външните работи и българи, живеещи зад граница, 

влезнаха в спор на тема къде ще може да се гласува в чужбина. Български 

                                                
12

 Избори в чужбина 2001 - 2011 г. : изборни статистики и еволюция на законодателството, критики и препоръки 

Стефан Mанов НПО Френско-Български Форум 
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граждани, живеещи в Германия, обвиниха МВнР и ЦИК в "своеволен и 

тенденциозен прочит" на Изборния кодекс. Поводът - в три града в Германия 

(Хамбург, Дармщат и Магдебург) не бяха разкрити секции за президентски 

избори, въпреки че там има почетни консули на България.  

Според Изборния кодекс секции за гласуване в чужбина се образуват: "1. в 

населените места, където има дипломатическо или консулско представителство - 

при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-

късно от 25 дни преди изборния ден; 2. извън т. 1 - при наличие на съгласие от 

приемащата държава и за не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да 

гласуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден." 

 

Тоест в градовете, в които България има дипломатическа мисия - консулство или 

посолство, са необходими само 20 заявления, за да има секция, а там, където няма 

- 100. 

Постави се въпросът дали градовете, в които има почетен консул, попадат в 

първия или втория случай, тоест дали са необходими 20 или 100 заявления, за да 

има място за гласуване там. В случая с Германия - дали 20 заявления са 

достатъчни, за да има места за гласуване в Хамбург, Дармщат и Магдебург. 

 

Външното министерство обясни, че в Хамбург, Дармщат и Магдебург не са 

открити секции за гласуване, защото не са подадени необходимите поне 100 

заявления. По данни на  министерството в Хамбург  63 българи са заявили 

предварително, че искат там да има място за гласуване, в Дармщат - 34 души, а в 

Магдебург - 28. Секции бяха разкрити само в Берлин, Бон и Мюнхен. 

 

Външното министерство обясни, че почетните консули никога не са се 

приравнявали с консулските представителства.  

От Външно министерство признаха, че българите в Германия са били подведени 

за броя на необходимите заявления за разкриване на изборни секции в 

седалищата на постоянните консули. На сайта на посолството в Берлин е била 

качена информация, че необходимият брой заявления са 20, а не 100.  

http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/10/04/1168428_bulgari_zad_granica_atakuvat_reshenieto_da_ne_se/
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/10/04/1168428_bulgari_zad_granica_atakuvat_reshenieto_da_ne_se/
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/10/04/1168440_vunshnoto_ministerstvo_v_germaniia_ima_rekordno_malko/
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/10/04/1168440_vunshnoto_ministerstvo_v_germaniia_ima_rekordno_malko/
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Административният секретар на Външно министерство Светлан Стоев призна за 

грешката на официалния сайт. 

За липсата на добра координация между институциите говори и факта, че една 

седмица преди решението на ЦИК да няма секции в Хамбург, Магдебург и 

Дармщат, посланикът на България в Германия е изпратил писмо до почетните 

консулства в тези градове, че секции в тях ще бъдат разкрити. 

4.10. Външно министерство отказа да приеме голям брой заявления за гласуване, 

подадени по електронен път, с изискването на закона да бъде персонифицирано 

подаването и всяко едно да има личен характер. Според правното тълкуване на 

МВнР не са били приемани заявления, изпратени в едно и също електронно 

писмо. В същото време според тълкуването на МВнР няма проблем да се подават 

различни заявления от един и същ мейл, ако това става в различни писма. 

4.11. Министерството на външните работи неправомерно публикува в  интернет 

личните данни на повече от 36 000 българи, които живеят в чужбина.  

След този инцидент Министерството на външните работи призна допуснати 

грешки при организирането на изборите зад граница. 

МВнР обясниха проблемите в работата си  с  хакерски атаки, технически грешки, 

претовареност от работа, ниски заплати на компютърните специалисти и други 

причини.   

4.12. Според анализа на Стефан Манов от Френско-Български Форум, „Изборният 

кодекс въвежда най-рестриктивните условия за гласуване в чужбина от 

последните 20 години:  

1. Потвърдена е практиката на фактическа активна регистрация за изборите на 

живеещите в чужбина чрез предварително подаване на заявления за гласуване. 

2. Завишен е минималният броя необходими заявления за откриване на секция - 

от 20 на 100, въпреки декларациите на вносителите на кодекса, че в проекта е 

залегнало числото 20. 

3. Премахната е възможността избирателни секции да бъдат откривани по 

преценка на посланиците, което е позволявало, там където има установени 
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български общности и се знае, че се гласува от години, да се откриват секции по 

облекчен начин. 

4. Променен е крайният срок за подаване на заявления - от 20 дни преди датата на 

изборите, той беше увеличен на 25 в Изборния кодекс. 

5. Въпреки декларациите вкл. и на председателя на правната комисия от 

трибуната на НС, че подаването на заявления ще става по облекчен начин, 

"електронно, дистанционно, по интернет, за секунди", ЦИК силно затрудни 

изпращането на заявления по електронен път, решавайки то да става само в 

сканиран вид по и-мейл и задължително в PDF-формат, което изисква 

притежаването на сканиращи устройства и специфичен платен софтуер за 

преобразуване на сканирания образ в PDF-формат 

6. Административната практика на MВнР по събиране на заявленията за 

гласуване в чужбина е изключително рестриктивна. По признание на самото 

MВнР (брифинг 11 октомври 2011 г.), заявления не са отчитани, ако не са били 

изпратени едно по едно, всяко в отделен имейл или писмо и др. подобни 

ограничителни тълкувания на изискванията на закона, в разрез с неговия дух и 

дори със здравия разум.” 

 

Подвижни секции за избиратели с увреждания 

4.13. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 

избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с 

подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди 

изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно 

и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по общинските 

администрации. (Чл. 176, ал 1 от ИК). На територията на всяка община (район - в 

градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна 

избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели (чл.176, ал.3 

от ИК  ) 

Броят на подвижните избирателни секции за изборите, произведени на 23 

октомври 2011 г. е 85, а за изборите, произведени на 30 октомври 2011 г. е 82. 
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Разяснителната кампания стартира след изтичането на крайния срок, в който 

избирателите можеха да подават заявления за това, че искат да гласуват с 

подвижна избирателна урна. Клипът за гласуване на граждани с увреждане на 

опорно-двигателния апарат и на зрението бе одобрен от ЦИК на 29.09.2011 г. – 

седем дни след срока, в който се подават заявления за това, че избирателят иска 

да гласува с подвижна избирателна урна.  

 

Слабата информационна кампания не даде възможност на хората с увреждания да 

узнаят затова свое право и да го упражнят. 

Бюлетина 

4.14.  За периода 11 август – 11 октомври 2011 г. ЦИК прие поне седем решения, с 

които одобрява техническите образци на бюлетините, допълва ги, изменя ги, 

променя шрифтове и полета, създава  изисквания за фабричното им сгъване и т.н.   

Многократното променяне на изискванията за отпечатване на бюлетината доведе 

до отмяна на обявената на 25 август 2011 г. от Министерския съвет обществена 

поръчка за печат на бюлетините за президентските избори. Търгът се провали и в 

края на септември, когато комисията промени дължината на бюлетините и се 

наложи обявяването на втора процедура - договаряне без обявление. За участие в 

нея бяха поканени две фирми “Мултипринт” и “Демакс”. Поръчката за 

отпечатване на бюлетините за президентските избори беше дадена на 

“Мултипринт”. Същата фирма  пое и фабричното сгъване на бюлетините.  

В бюлетината за общински съветници трябва да бъдат изписани имената на 

всички партии, участващи в дадената община, както и първите трима кандидати 

от листите им. Така в някои населени места тя бе дълга над 1.5 м, като в Пловдив 

надвишаваше 1.7 м. Наложи се ЦИК направи промяна в шрифтовете и полетата и 

да намали дължината на бюлетината  до не повече от 1.5 м.  Хартия от 120 г/кв.м, 

на която трябваше да бъде отпечатана бюлетината, създаде трудности за 

прегъването й и наложи вземане на решение за машинно прегъване на 

бюлетините.   
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Заради промените беше изтеглен и преработен и клипът, пуснат от ЦИК с 

инструкции как се гласува, тъй като бюлетината от видеото не отговаряше на 

реалната.  

4.15. Най-сериозният проблем с бюлетините беше тяхната прозрачност. В 

изборните дни до ЦИК са постъпили 21 жалби за наличието на прозрачни 

бюлетини. Множество сигнали за прозрачна бюлетина постъпиха и до 

независимите наблюдатели на изборния процес. В рамките на осъщественото от 

Институт за развитие на публичната среда наблюдение на изборния процес са 

получени общо 20 сигнала на сайта „За честни избори”13, за гласуване с прозрачни 

бюлетини. Подобни твърдения се съдържат и в редица публикации на 

електронните и печатни медии.  

 

4.16. Специално внимание заслужава становището на КС по повод оплакванията 

за нарушаване на тайната на вота чрез прозрачната бюлетина, доколкото съдът 

успява да подмине въпроса, без ясно да се произнесе има ли закононарушения в 

тази насока и каква е тяхната тежест. По делото в КС бе получено становище на 

ЦИК, придружено с две особени мнения на близо половината членове на 

Комисията (9 от общо 21-членната ЦИК), които остават на особено мнение по 

редица проблеми, включително и за прозрачната бюлетина. В едно от особените 

мнения петима членове на ЦИК в прав текст заявяват, че „на гърба на 

отпечатаните бюлетини, с които се гласуваше, с просто око се забелязваше 

отбелязаният знак “Х”, отразяващ вота на избирателя.”  

 

Съгласно чл. 162, ал. 2 от Изборния кодекс, бюлетините за гласуване, които ЦИК 

утвърждава като образец, трябва да са: бели, изработени от плътна непрозрачна 

хартия, с тегло не по-малко от 120 г/м2 и защитени с полиграфическа защита. 

Текстът поставя съвсем ясни параметри. Необяснимо обаче, при тълкуването му 

дори и КС пропусна да отбележи думата „непрозрачна” като самостоятелна 

характеристика.  

 

                                                
13 Сайтът на ИРПС „За честни избори” - https://www.fairelections.eu  

https://www.fairelections.eu/
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Според становището на мнозинството от ЦИК: „Във връзка с постъпилите 

сигнали, че отпечатаните бюлетини за гласуване в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката са прозрачни ЦИК възложи чрез Министерския 

съвет на „Институт по целулоза и хартия” АД изпитване на бюлетините, за което с 

нарочен Протокол от изпитване № 171/21.10.2011 г., представен по делото, е 

установено, че отпечатаните бюлетини отговарят на изискванията на чл. 162, ал. 

2 от ИК по отношение на критерия маса на единица площ.” 

 

В особеното си мнение други петима членове на ЦИК обаче (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Иванка Грозева и Сабрие Сапунджиева) изразяват 

категорично несъгласие с твърдението, че бюлетината отговаря на изискванията 

на чл. 162, ал. 2 ИК: „Още повече, че посочената законова норма (чл. 162, ал. 2 от 

ИК) освен критерия маса на единица площ въвежда и критерия за непрозрачност 

на хартията в изпълнение на принципа по чл. 10 от Конституцията за 

осигуряване на тайната на вота. Целта на закрепените в нормата на чл. 162, ал. 2 

от ИК критерии относно хартията на бюлетината и особено изискването за 

тегло не по-малко от 120 г на кв.м. е да гарантират тайната на вота, но в 

същото време е факт, че на гърба на отпечатаните бюлетини, с които се 

гласуваше, с просто око се забелязваше отбелязаният знак “Х”, отразяващ вота на 

избирателя.” 

 

Въпреки това ясно становище, отбелязващо изрично самостоятелното значение 

на критерия за непрозрачност, КС игнорира този аргумент. В решението си Съдът 

се позовава на назначената чрез Министерския съвет експертиза и проведеното 

лабораторно изпитване само на бюлетини от община Разлог във връзка със 

сигнал от ОИК-Разлог, които показали, че "не са установени съществени 

отклонения от законовия стандарт относно плътността на хартията". Какво 

точно означава „съществени отклонения” от решението на КС не става ясно. Не се 

коментират "несъществените отклонения", констатирани в протокола от 

лабораторните изследвания, например – че при законово изискване за хартията 

да е бяла, непрозрачна и с тегло не по-малко от 120 г./кв.м, хартията на 

бюлетината се оказва с тегло 119 г./кв.м., плюс-минус 1 грам. Така се спестява 

нуждата от обяснения защо това отклонение е "несъществено".  
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4.17. В Протокола от изследването, проведено от „Институт за целулоза и 

хартия” АД  се отбелязва, че са  предоставени 8 броя бюлетини от Разлог-  за кмет 

на община, кмет на кметство, общински съветници, президент и вицепрезидент.. 

Изпитанието е направено на 21 октомври 2011 искане на Министерски съвет. 

Експертиза - Методи на изпитване EN ISO 536:1998 “Хартия и Картон”. 

Определяне масата за единица площ (ISO 536:1995).  

В експертизата изрично се отбелязва, че констатациите се отнасят само до 

изпитваните образци.  

 

Установено е теглото на хартията на бюлетините:  

 

За кмет на община                                          119 g/m2  +/ – 1 

За кмет на кметство                                     120 g/m2  +/ – 1 

За общински съветници                                   121 g/m2  +/ – 1 

За президент и вицепрезидент                       119 g/m2  +/ – 1 

Коментар в протокола от експертизата:  Наличието на печат върху хартията 

може да увеличи масата на единица площ с 1 g/m2   

 
4.18. В мотивите на КС не се коментира изискването на чл. 162, ал. 2 от ИК за 

"непрозрачност" на хартията, различно от другите технически параметри, което 

изискване кореспондира с чл. 10 от Конституцията, че вотът е таен. Твърди се 

обаче, че "В Конституционния съд са получени непопълнени екземпляри от 

бюлетини за избор на президент и вицепрезидент от повечето избирателни 

райони, от които не се установяват отклонения от установения законов 

стандарт." 

 

Напълно формално подхождат към оплакванията за прозрачната бюлетина и 

съдилищата, които просто се задоволяват да цитират мотивите на КС, както и 

фактът, че в протоколите на СИК от първия тур на гласуването по правило няма 

отбелязани жалби, че тайната на вота е била опорочена поради прозрачност на 

бюлетината. 
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Единствено в решението на АССГ, с което се потвърждава законосъобразността на 

изборите за общински съветници в София, категорично се заявява на база на 

оглед, че бюлетините не са прозрачни – точно обратното на твърдението на 

петимата членове на ЦИК, според които „с просто око се вижда отбелязаният знак 

Х от избирателя”. „При  сравнение  с  екземплярите  на  бюлетините  за  избор  на  

общински съветници  (стр.165 – 166 от делото) същите не  са направени  от   

прозрачна  хартия. Извършването  на  отбелязване  със знак „х” върху бюлетината 

при  правилно  сгъване  не  би  направило  видим вота  на  избирателя  в 

нарушение  на забраната  по  чл.180, ал.2  ИК”, пише в мотивите на съдия Милена 

Славейкова от АССГ. 

 

4.19. В доклада на ПАСЕ14 за наблюдението на президентските избори се 

отбелязва, че бюлетината се пуска в прозрачна урна без плик. Подпечатването на 

бюлетината преди и след гласуването, поражда съмнения, че тайната на вота 

може да не е гарантирана.   

 

4.20. Прилагането на Изборния кодекс не гарантира изпълнението на изричния 

законов критерий за „непрозрачност” на бюлетината. При подготовката на 

техническите образци на бюлетините от ЦИК и възлагането на обществените 

поръчки за отпечатването на бюлетините, не са зададени технически изисквания 

към хартията, свързани с осигуряване на „непрозрачността” – състав на хартията, 

„опацитет”, „проглед” - характеристики, гарантиращи изпълнението на 

законовото изискване за „непрозрачност”.     

Застъпници и представители на политически партии в изборния ден 

 
4.21. И на тези избори най-честите нарушения в изборния ден бяха  свързани с 

присъствието на по-голям брой застъпници в изборните помещения и около 

секциите. Нарушения, свързани с действия, насочени към установяване на 

контрол върху изборното поведение; наличие на застъпници или представители 

на политическите сили, стоящи в непосредствена близост пред входа на 

                                                
14 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12796.htm 

 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12796.htm
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избирателната секция. От формите на контролиран вот, най-често срещаното 

нарушение е  присъствието на повече от двама застъпници за даден кандидат или 

листа.  

 

Новият Изборен кодекс не ограничи броя на застъпниците (чл. 101 от ИК) и така 

не препречи „легалното” на купуване на гласове и контролиране на избирателите 

от застъпници вътре и вън от изборните помещения.  

Възможността легално да се заплаща на застъпниците се използва от партиите и 

кандидатите, които купуват гласове. Освен че се купува гласът на самия 

застъпник, той може да се превърне в брокер на гласове – осигурява вота на 

семейството си, близките, приятелите и съседите. Известен е способът за 

конструиране на мрежа от десетници, стотници и т.н., които работят в 

пирамидална йерархия. В изборния ден застъпниците „респектират” 

избирателите с присъствието си, дават им инструкции как да гласуват, 

контролират ги пред и вътре в изборните помещения.  

На тези избори отново бяха регистрирани хиляди застъпници. Регистрациите се 

правеха масово няколко дни преди и по време на самия изборен ден. Медиите 

показаха схеми за купуване на гласове чрез застъпници във Варна и на втория тур 

на изборите в Пловдив.   

4.22.  ЦИК не разполага с данни за броя на застъпниците. В отговор на запитване 

на Институт за развитие на публичната среда комисията отговаря следното: „В 

Изборния кодекс липсва разпоредба, която да задължава ЦИК да събира данни за 

броя на застъпниците регистрирани в ОИК при произвеждане на избори. ЦИК 

счита за необходимо да събере подобна информация от ОИК, но към момента тази 

информация  бихте могли  да получите от съответната общинска избирателна 

комисия. „    

Според средствата за масова информация регистрираните застъпници са десетки 

хиляди – 18 000 във Варна, над 12 000 в Пловдив.  
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4.23. В ЦИК са постъпили 30 жалби и сигнали в двата изборни дни, свързани с 

дейността на застъпници и представители на политическите партии.   

 

Участниците в изборите използваха възможността за регистрация без краен срок 

и регистрираха голям брой застъпници и партийни представители няколко дни 

преди изборния ден. Застъпниците получаваха от 20 до 100 лева. 

Възнаграждението им не е регламентирано никъде. Плащаше се на ръка - без 

отчетни документи.   

 

4.24. Изборният кодекс не дава решения на тези проблеми - напротив залага 

нови. Изцяло преписани са нормите от Закона за избиране на народни 

представители (ЗИНП), според които кандидатът може да има неограничен 

брой застъпници, които да го подпомагат и представляват неговите интереси 

пред държавните органи, обществените организации и избирателните 

комисии. Механичното пренасяне на норми от ЗИНП в кодекса премахва 

досегашното ограничение при местни избори - кандидат за съветник или кмет да 

има право да регистрира само по един застъпник за всяка една секция. Например, 

ако в една община има 30 секции, досега кандидатът за кмет имаше право да 

регистрира не повече от 30 застъпници. Според Изборния кодекс той може да 

регистрира толкова, колкото реши и на колкото може да плати; същото се отнася 

и до кандидатите за съветници. Броят на застъпниците стана неограничен и на 

местни избори. 

 

Няма ограничение в броя и за още една категория наблюдаващи изборния процес 

- представителите на партиите. Докато застъпниците представляват 

кандидатите, те представляват партиите и за тях не се изисква удостоверение за 

регистрация в ОИК. 

 

4.25. Уредбата в Изборния кодекс, засягаща застъпниците и представителите на 

политическите партии е оскъдна - няма обособена отделна глава, която подробно 

да регламентира правата и задълженията на застъпниците и представителите на 

партиите, не се определят срокове и условия за тяхната регистрация.   
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Неадекватната уредба в Изборния кодекс, уреждаща статута на застъпниците и  

представителите на партиите, способства за превръщането на тези фигури 

(въведени, за да гарантират честността на изборния процес и упражняването на 

граждански контрол върху него) в най-разпространения инструмент за купуване 

на гласове и контролиране на вота на избирателите.   

Обявяване на официалните резултати 

4.26. Според чл. 26, ал. 3, т.2 от Изборния кодекс ЦИК е длъжна да обяви имената 

на кандидатите, между които ще се произведе втори тур на изборите, в срок не 

по-късно от 48 часа от обявяването на изборния ден за приключен. 

 

ЦИК обявява края на изборния ден за избиране на президент и вицепрезидент на 

Републиката и за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011г. в 

21.00 часа – решение № 1336-ПВР/МИ от 23.10.2011г. на ЦИК.  

 

Решението за обявяване на резултатите от изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за определяне на първите двама кандидати, 

които да участват в нов избор е прието в нарушение на 48-часовия законов срок 

от обявяване на изборния ден за приключил, а именно на 26.10.2011 г. (решение 

№ 1349-ПВР от 26.10.2011г).  Забавянето се дължи на множеството сгрешени 

секционни протоколи и въвеждането на резултатите от два вида избори.  

 

Това нарушение на Изборния кодекс доведе до скъсяване на кампанията между 

първи и втори тур. На практика такава нямаше. 
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Следизборен период 

5.1. Необходимостта от оценка на изборното законодателство налага изготвянето 

на анализи от институциите, ангажирани с провеждането на изборите. 

На 27 януари 2012 г. в отговор на парламентарно питане затова какво ще бъде  

предприето по препоръките от доклада на ОССЕ/СДИЧП министърът на външните 

работи заяви: 

„За разлика от практиката досега, Министерството на външните работи 

подготвя консолидиран коментар по констатациите и препоръките на ОССЕ. За 

изготвянето му са привлечени широк кръг от институции, които имат 

отношение към изборите, в това число и Централната избирателна комисия, 

комисиите на Народното събрание, Главна дирекция ГРАО на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните 

работи, Министерството на правосъдието, Върховният административен съд, 

Сметната палата, Съветът за електронни медии, Българската национална 

телевизия.  

Едва след като съберем коментарите и становищата на тези институции, 

изготвим нашия анализ и отговор на препоръките на ОССЕ и на Бюрото за 

демократични институции и права на човека, ще обсъдим евентуални промени в 

законовата уредба. Това обаче може да се случи, след като всички институции 

дадат своите коментари. Разбира се, ние се отнасяме изключително 

положително към всяка организация, която дава своите препоръки за подобряване 

на процеса в България. Вземаме всички препоръки предвид, анализираме ги 

внимателно и, разбира се, в крайна сметка решенията ще бъдат взети от 

Народното събрание, което носи законодателната власт в България.” 

5.2. След изборите, председателят на ЦИК Красимира Медарова пое ангажимент за 

изготвянето на “препоръки” на база отчетените грешки. 

До 30 януари 2011 г. членовете на ЦИК трябваше да се съгласят върху „формата и 

структурата” на такъв документ.  
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До момента ЦИК не е представил публично анализ и оценка за проблемите пред 

прилагането на изборните правила.  

 

5.3 Необходимостта от коригиране на законодателството доведе до приемане на 

решение от Народното събрание  на 2 февруари 2011 г. : 

РЕШЕНИЕ 

 

във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги 

Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи 

Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на 

ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 

октомври 2011 г.“ 

 

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република 

България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание 

 

Р Е Ш И :  

 

1. Комисията по правни въпроси в срок до три месеца да подготви предложения, 

с които да бъде отговорено на препоръките в доклада на ограничената мисия на 

ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 

октомври 2011 г.“ 

 

2. Министърът на външните работи да уведоми ОССЕ/СДИЧП за предприетите 

действия. 

 

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2012 г. и е 

подпечатано с официалния печат на Народното събрание. 

 

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева 
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Мнозинството отхвърли предложението на “Коалиция за България“ Народното 

събрание да направи временна комисия, която да изработи предложение за 

промени в Изборния кодекс, с участието на граждански организации и експерти.  

 

Отхвърлено бе и предложението на „Синята коалиция“ да се задължи 

парламентът да приеме промени в Изборния кодекс до края на юли 2012 г., които 

да отговорят на препоръките на ОССЕ/СДИЧП. 

 
 
 
 
 
 

Препоръки за подобряване на изборния процес 
 

Определяне на изборния резултат 

1. Методиката за определяне на изборния резултат да стане част от Изборния 

кодекс, което ще направи изборното законодателство по-ясно и 

разбираемо. Принципът за превръщането на избирателните гласове в 

мандати, трябва да е в Изборния кодекс, а не в методика извън него.  

Увеличаване на демократичната легитимност 

2. Да се увеличи представителността на местното самоуправление, като се 

върне предишното положение - кметовете на кметства с население над 150 

души и кметовете на райони в градовете с районно деление да се избират 

пряко от населението.  

Изборната администрация 

3. Промяна в Изборния кодекс, която да превърне ЦИК в постоянно действащ 

орган, със собствена администрация и самостоятелен бюджет. Изборният 

кодекс да регламентира прозрачна процедура за назначаване на членове на 

ЦИК – гарантираща техния професионализъм и независимост, включваща 

регламент за номиниране и публично изслушване на кандидатите.  

4. Изборният кодекс да гарантира водеща роля на ЦИК при определяне на 

бюджета на органа и бюджета за провеждане и организиране на избори. 

5. Заседанията на ЦИК, РИК и ОИК да са публични и достъпни за 

наблюдатели, представители на политическите партии и медиите. 

Протоколите и стенограмите на тези органи да се публикуват на 

съответните интернет страници.  

6. Изборният кодекс да включи процедурни правила, по които ЦИК разглежда 

и се произнася по жалби срещу решения и действия на ОИК и СИК.  
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7. Изборният кодекс да включи процедурни правила за разглеждане на жалби 

и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина 

на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната 

кампания в медиите. 

8. Изборният кодекс да въведе гаранции за задължително произнасяне от 

ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, участници 

в изборите и НПО. 

9. Отказите на ЦИК поради липса на мнозинство от 2/3 на членове на 

комисията да могат да се обжалват пред ВАС.  

10. Въвеждане на съдебен контрол върху решенията на ЦИК по жалби срещу 

решения и откази на ОИК за регистрация на партии, кандидати, коалиции и 

инициативни комитети.  

11. Изборният кодекс да предвиди създаването и поддържането на електронен 

регистър на жалбите и сигналите до ЦИК, който да позволява проследяване 

на движението им в реално време. 

12. Членовете на ЦИК да подписват Етичен кодекс и да спазват правила за 

предотвратяване на конфликт на интереси.  

13.  В Изборния кодекс да се въведе ясна методика за определяне на размера на 

възнагражденията на членовете на СИК и ОИК, така както съществува 

такава за определяне на възнагражденията на членовете на ЦИК.  

Информационна и образователна кампания 

14. Изборният кодекс да регламентира организирането и провеждането на 

информационна кампания за избирателите – срок за начало на кампанията, 

изисквания, характеристики на кампанията, основни дейности.  

15. Изборният кодекс да гарантира провеждането на ефективно обучение на 

изборната администрация - да предвиди сроковете, в които ЦИК издава 

методическите указания за работата на избирателните комисии и 

организирането и провеждането на изборите.  

В Кодекса да се определи срок за провеждане на обученията на изборната 

администрация. 

Изборният кодекс да задължи ЦИК да създаде и прилага единна 

методология за обучение и наръчници с практическа насоченост, които да 

улесняват работата на изборната администрация.  

Регистър на избирателите  

16. Изборният кодекс да регламентира създаването на регистър на 

избирателите, поддържан и актуализиран от администрацията на ЦИК. 

Регистърът да се поддържа и в електронен вид, така че всеки да може да 

провери своя статус на избирател.   

„Забранителни списъци”  

17. В Изборния кодекс изрично да се изброят всички компоненти на списъка по 

чл.187, ал.1, т.7 от ИК – т.нар. „забранителен списък”. Тези списъци да се 
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публикуват предварително и кодексът да се регламентира процедура за 

тяхното обжалване. 

Прекратяване на вътрешния изборен туризъм 

18. За спиране на вътрешния изборен туризъм - гласуването на местни избори 

да става само по постоянен адрес.  

Гаранции за извършване на независимо наблюдение   

19. В Изборния кодекс да се създаде отделна глава, която да гарантира правата 

и задълженията наблюдателите. Изборният кодекс да осигури гаранции за 

независимо наблюдение на всички етапи от изборния процес – достъп на 

наблюдателите до заседанията на ЦИК, РИК, ОИК и СИК в предизборния и 

следизборния период.  

Да отпадне изискването местните наблюдатели да са членове на български 

НПО.  

Наименования на коалициите 

20. Да се промени Изборният кодекс в частта, регламентираща правилата за 

наименованията на местните коалиции, така че да се препречат опитите за 

заблуда на избирателите.   

Финансиране на кампанията 

21. В Изборния кодекс да се въведе срок за подаване на данните в регистъра за 

финансирането на кампанията, поддържан от Сметната палата - не по-

късно от 3 дни след получаването на дарението. 

22. В Изборния кодекс да се въведе задължение декларациите (представяни 

пред общинския съвет) за източниците на финансиране и разходите, кои са 

направили в предизборната кампания, избраните за общински съветници 

или кметове, да се публикуват в публичния регистър на Сметната палата.  

23. Изборният кодекс да определи таван на размера на собствените средства, с 

които кандидатите и членовете на инициативните комитети могат да 

финансират предизборната кампания.  

Забрана за използването на административен ресурс  

24.  Изборният кодекс да забрани използването на публичен административен 

ресурс за целите на предизборната кампания - помещения, оборудване и 

всякакъв друг вид движими или недвижими вещи – държавна или общинска 

собственост, използвани от администрацията, както и труд на служители във 

времето, в което изпълняват своите задължения в държавни и общински 

структури. 

 

Предизборна  кампания 

25. Изборният кодекс да определи какви видове дейности включва 

предизборна/ политическата кампания – избягвайки неясната употреба на 

термина „агитация”.     
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26. Изборният кодекс да въведе дефиниция за политическа реклама и 

задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите, 

при отразяване на избори.   

Ограничаване на броя на застъпниците  

27. Уреждане в отделна глава на Изборния кодекс на правата и задълженията на 

застъпниците и политическите представители; ограничаване на броя им и 

въвеждане на краен срок за регистрация на застъпници в ОИК и РИК.  

Гарантиране на тайната на вота  

28. Да се гарантира изпълнението на изричния законов критерий за 

„непрозрачност” на бюлетината – да се предвидят показатели за „опацитет” 

и „проглед” – характеристики на хартията, гарантиращи използването на 

непрозрачни бюлетини.   

29. Въвеждане на интегрална бюлетина за всички видове избори. 

Знак за гласуване 

30. Премахване на изискването избирателят да отбелязва своя вот единствено 

и само със знак „Х”.   

 

Забрана за провеждане на избори „две в едно” 

31. Да не се провеждат избори „2 в 1” – уредбата за провеждане на два вида 

избори в един ден да бъде премахната от Изборния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


