ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ
НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
по прилагане на Закона за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България
за районните избирателни комисии
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Централната избирателна комисия за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) издава
тези методически указания на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за избиране на членове на Европейския парламент от
Република България (ЗИЧЕПРБ) с оглед точното и еднакво
прилагане на закона от районните и секционните избирателни
комисии, от всички органи и лица, които участват в подготовката и
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 7 юни 2009 г.
За произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент територията на страната, включително секциите извън
границите
на
Република
България,
представлява
един
многомандатен избирателен район. Броят на членовете на
Европейския парламент, които се избират от Република България, се
определя с Акта към Договора за присъединяването на Република
България към Европейския съюз и за тези избори е 17.
Съобщаването на решенията на ЦИКЕП се извършва чрез
публикуване на пълния им текст в Електронния бюлетин на БТА за
решенията на ЦИКЕП. Решенията се изпращат своевременно на
избирателните комисии и на областните управители. Централната
избирателна комисия за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България обнародва в "Държавен вестник"
подлежащите на обнародване според ЗИЧЕПРБ решения.
Сроковете за обжалване на посочените в ЗИЧЕПРБ решения
на ЦИКЕП текат от датата на публикуването им в сайта на БТА
www.bta.bg.
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Гласуването и преброяването на гласовете се извършва по
избирателни секции въз основа на избирателни списъци при
условията на общо, равно и пряко избирателно право при тайно
гласуване.
С избирателни права се ползват както гражданите на
Република България, така и граждани на страните - членки на
Европейския съюз, при условията и реда, предвидени в ЗИЧЕПРБ.
Право да избират имат българските граждани, които са
навършили 18 години към изборния ден включително, живели са
постоянно най-малко три месеца в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз и не са поставени под
запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Освен на посочените по-горе условия
гражданите на
държава-членка на Европейския съюз, които имат статут на
продължително или постоянно пребиваващи в Република България
трябва да отговарят и на следните условия – да не са лишени от
правото да избират в държавата – членка на която са граждани и да
са заявили предварително с писмена декларация по реда на чл. 30,
ал. 1 от ЗИЧЕПРБ пред органа по чл. 28, ал. 1от ЗИЧЕПРБ по адреса
си на пребиваване желанието си да упражнят правото си на глас на
територията на Република България.
Всеки избирател има право да гласува само веднъж в едни и
същи избори за Европейски парламент.
Нормативна уредба: чл. 3, 4, чл. 9, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 1, т. 1
и 2, ал. 2 и 3 и Решение № ЕП-2 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП.
II. СЪСТАВ НА РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ
КОМИСИИ (РИК) И ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ
За произвеждането на изборите се образуват (назначават)
районни избирателни комисии (РИК) за всеки район според
районирането на територията на страната на последните избори за
народни представители за 40-о Народно събрание.
1. Съставите на РИК се назначават от ЦИКЕП по
предложение на областните управители, направено след
консултации, проведени съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ.
Районната избирателна комисия се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на
членовете на РИК, включително председател, заместникпредседател и секретар, е равен на броя на членовете на ЦИКЕП при
запазване на съотношението между партиите и коалициите,
представени в ЦИКЕП.
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2. За членове на РИК се назначават лица, които отговарят на
изискванията на чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ и владеят български
език.
3. Лицата, назначени за членове на РИК, изпълняват
задълженията си считано от 23 април 2009 г. до предаване на
съответните областни администрации на изборните книжа и
материали за архивиране. Датата на приключване на работата на
РИК се определя с решение от ЦИКЕП.
4. Членовете на РИК имат право да ползват по свой избор
неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето,
необходимо за работата им в комисията. Отпускът се зачита за
трудов или служебен и осигурителен стаж, освен ако се зачита на
друго основание.
5. При изпълнение на функциите си членовете на РИК са
длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
6. Членовете на РИК изпълняват служебните си задължения
съгласно изискванията на ЗИЧЕПРБ и решенията на ЦИКЕП.
7. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не
могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и
на инициативни комитети, както и да провеждат предизборна
агитация.
8. Представителите на една партия или коалиция не могат да
имат мнозинство в РИК. Председателят и секретарят са от различни
партии и коалиции.
9. Членовете на РИК по възможност в мнозинството си
трябва да бъдат юристи.
10. Районната избирателна комисия:
а) следи за изпълнението на ЗИЧЕПРБ на територията на
избирателния район и упражнява контрол върху дейността на
секционните избирателни комисии;
б) назначава секционните избирателни комисии не по-късно
от 12 май 2009 г. (25 дни преди изборния ден);
в) следи за своевременното и правилно образуване на
избирателните секции;
г) следи за своевременното изготвяне и обявяване на
избирателните списъци;
д) следи за издаване на удостоверенията за гласуване на
друго място и изготвянето на публичния регистър за
удостоверенията за гласуване на друго място;
е) следи за осигуряване на условия за гласуване на лицата с
физически или зрителни увреждания;
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ж) оповестява не по-късно от 30 май 2009г. (7 дни преди
изборния ден) мерките, позволяващи на хората с увреждания да
гласуват;
з) контролира провеждането на предизборната кампания в
местните средства за масова информация, произнася се по жалби
срещу нарушения на реда за провеждане на предизборната кампания
на територията на избирателния район в срок
24 часа от
постъпването им;
и) снабдява секционните избирателни комисии с избирателни
кутии, бюлетини и пликове за гласуване, формуляри на протоколи,
извлечения от протоколи, чернови, декларации и други изборни
материали, като контролира тяхното транспортиране, разпределение
по секции и съхраняване;
к) разглежда жалби срещу решенията и действията на СИК и
се произнася по тях незабавно (в срок до 24 часа от постъпване на
жалбата, а в изборния ден – веднага след постъпването им).
Решенията по жалбите са окончателни и не подлежат на обжалване;
л) приемат от СИК първия и втория екземпляр от
секционните протоколи и проверяват тяхното попълване;
м) въз основа на данните от секционните протоколи РИК
обобщава резултатите от гласуването в района и съставя районния
протокол;
н) създава база данни чрез компютърна обработка на
секционните протоколи в района и от плавателните съдове под
българско знаме;
о) предава в ЦИКЕП първия екземпляр от районния и
секционните протоколи и копия от разписките по чл. 110, ал. 3 от
ЗИЧЕПРБ не по-късно от 48 часа след получаване на последния
секционен протокол;
п) предава на съответната областна администрация всички
останали книжа и материали.
11. Заседанията на РИК са законни, ако в тях участват повече
от половината от членовете им. Решенията се приемат с мнозинство
не по-малко от две трети от присъстващите членове.
Брой
присъствали 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
на заседание
Необходим
брой гласове 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15
за вземане
на решение

23 24 25

16 16 17
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12. Решенията на РИК се подписват от председателя и
секретаря. Когато някой от тях отсъства, решенията се подписват от
заместник-председателя.
13. На заседанията на РИК се води протокол, който се
подписва по реда на т. 12.
14. На заседанията на РИК може да присъства по един
застъпник от всяка партия, коалиция от партии или инициативен
комитет, регистрирали в ЦИКЕП кандидатски листи за изборите.
Изказаните от застъпника становища, мнения и възражения се
записват в протокола по т.13.
15. Решенията на РИК се обявяват в деня на приемането им
чрез поставянето (окачването) им на общодостъпно място в
сградата, в която се помещава комисията.
16. Мястото за обявяване на решенията се определя с
решение на РИК веднага след назначаването й и се оформя по начин,
указващ за предназначението му.
17. На екземплярите на решенията, които се обявяват, се
отбелязва датата и часът на поставянето им на общодостъпното
място, подписват се от председателя и секретаря и се подпечатват с
печата на комисията. Екземплярите от решенията се свалят не порано от три дни (72 часа) от обявяването им и се съхраняват в архива
на комисията.
18. Районните избирателни комисии водят входящ и изходящ
дневник за постъпващата и излизаща от тях кореспонденция.
19. Решенията на РИК могат да се обжалват пред ЦИКЕП в
тридневен срок от съобщаването им. Районната избирателна
комисия окомплектова и изпраща на ЦИКЕП пълната преписка по
жалбата.
Нормативна уредба: чл. 4, чл. 11, т. 2, чл. 13 – 18, чл. 21 –
24, чл. 26, 44, чл. 45, ал. 4, чл. 83, чл. 109 – 113, чл. 114, ал. 1 и 3 и §
1 от ДР на ЗИЧЕПРБ, решения № ЕП-1 от 4 април 2009 г.; № ЕП-6
от 4 април 2009 г.; № ЕП-12 от 7 април 2009 г.; № ЕП-14 от 7 април
2009 г. и ЕП-15 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП.

III. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ. СЪСТАВЯНЕ,
ОБЯВЯВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ, ПОПРАВКА И
ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
Гласуването в Република България се извършва въз основа на
избирателни списъци.
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СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСЪЦИ
1. Избирателните списъци се съставят от общинската
администрация по населени места, в които се води регистър на
населението, и се подписват от кмета на общината, съответно кмета
на кметство или кметския наместник и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от
кмета на района и секретаря на района.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка
избирателна секция.
3. В избирателните списъци имената на избирателите се
вписват по азбучен ред.
4. Списъците се съставят на български език.
5. Избирателният списък се състои от две части.
5.1. Част I се съставя по постоянния адрес на гражданите на
Република България.
5.2. Част II се съставя въз основа на подадените декларации
по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ от гражданите на държавите - членки на
Европейския съюз, по заявените от тях адреси в Република България
(адреси на пребиваване) не по-късно от 27 април 2009 г.
6. В Част I на списъка, в отделни обособени графи се вписват
имената на избирателите - граждани на Република България, по
азбучен ред, според буквата, с която започва собственото им име,
постоянният или настоящият адрес (в случаите на направено искане
от избирателя по чл. 40, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ) и се обособяват графи
„ЕГН‖, „Документ за самоличност‖, "Подпис на избирателя" и
"Забележки".
Графите „ЕГН‖ и „Документ за самоличност‖ остават празни
и се попълват от СИК при гласуването.
В графа „Документ за самоличност‖ се вписват видът и
номерът на документа за самоличност – лична карта или зелен
паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 год., съгласно
параграф 9а от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДС.
Имената на избирателите се вписват в последователност –
собствено, бащино и фамилно име.
7. В Част I на списъка се вписват всички български граждани,
които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.
8. В Част II на списъка, въз основа на подадените декларации
по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от изборните книжа), в
отделни графи се вписват имената на избирателите, граждани на
държава – членка на Европейския съюз, по азбучен ред на първото
име според начина на изписване на името им с български букви на
ред първи в началото на декларацията, данни за гражданството им на
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държава – членка на Европейския съюз, посочена в декларацията,
документа за самоличност, номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, адресът на пребиваване в
Република България и се обособяват още две графи - "Подпис на
избирателя" и "Забележки".
Графа „Документ за самоличност‖ – лична карта или паспорт,
и графа „Номер на удостоверение за пребиваване и дата на
регистрацията‖ се попълват от СИК при гласуването.
9. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ в срок до 7 май
2009 г. изпращат копие от Част II на избирателните списъци на
министъра на външните работи, за което уведомяват ЦИКЕП. Към
копията от избирателните списъци се прилага и списък с имената на
избирателите, включени в тях, на съответния език, както са изписани
в т. 6 от декларацията по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от
изборните книжа), както и данни за пола, датата и мястото на
раждане.
10. Министърът на външните работи уведомява по
дипломатически път съответните държави-членки за техните
граждани, включени в избирателните списъци в Република
България, за което уведомява ЦИКЕП.
По искане на органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ
Министерството на външните работи извършва проверка на
обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, за което уведомява
ЦИКЕП.
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
І. Избирателни списъци за обявяване:
1. Избирателните списъци част І за обявяване се отпечатват
централизирано от ГД ―ГРАО‖ при МРРБ и се предават на
областните управители до 24 април 2009 г.
Заедно с избирателния списък част І за обявяване ГД ―ГРАО‖
при МРРБ предоставя на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и
следните списъци:
- ―Списък за работа на общинската администрация‖
(аналогичен на избирателния списък за обявяване);
- ―Списък на заличените лица от избирателните списъци – за
общината‖. В списъка се съдържа номер по ред, име на избирателя,
адрес и причината за заличаване.
2. Избирателните списъци част ІІ за обявяване:
А. Главна дирекция ―ГРАО‖ при МРРБ осигурява на органите
по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ възможност за въвеждане на данни по
чл. 30 и чл. 29, ал. 5 от ЗИЧЕПРБ в електронен вид за формиране
избирателен списък част ІІ.
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Б. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ въвеждат до
29 април 2009 г. включително необходимите данни за лицата,
граждани на държава – членка на ЕС, подали декларация по образец
(Приложение № 12 от изборните книжа) в срока по чл. 30 от
ЗИЧЕПРБ (27 април 2009 г.).
В. Главна дирекция ―ГРАО‖ при МРРБ отпечатва
избирателните списъци част ІІ за обявяване в срок до 7 май 2009 г. и
ги предава на областните управители в срок до 11 май 2009 г.
ІІ. Избирателни списъци за гласуване
1. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ изпращат на ГД
―ГРАО‖ при МРРБ извършените до 26 май 2009 г. корекции в
избирателните списъци част І и част ІІ за автоматизирано
отпечатване.
2. Избирателните списъци част І и част ІІ (Приложение № 1
от изборните книжа) и допълнителните списъци (Приложение № 2
от изборните книжа) за гласуване се отпечатват централизирано от
ГД ―ГРАО‖ при МРРБ и се предават на областните управители до
4 юни 2009 г.
3. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД ―ГРАО‖
предоставя на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и ―Списък на
заличените лица от избирателните списъци за общината‖. В
списъците се съдържа номер по ред, име на избирателя, адрес и
причината за заличаване.
4. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД ―ГРАО‖
при МРРБ отпечатва и предава ―Списъка на заличените лица в
избирателния списък, които нямат право да бъдат дописвани в
избирателните списъци в изборния ден‖.
Списъкът съдържа номер по ред, име на избирателя и адрес.
ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
13. Избирателните списъци се обявяват от органа по чл. 28,
ал. 1 от ЗИЧЕПРБ на видно място в района на съответната
избирателна секция.
В Част I и Част II на избирателния списък за обявяване се
отпечатват имената на избирателите и адресите им.
Част I от избирателните списъци се обявява не по-късно от
27 април 2009 г., а Част II - не по-късно от 12 май 2009 г.
(Приложение № 1 от изборните книжа).
14. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден
бъде променено наименованието на населеното място, улицата,
жилищният комплекс или номерацията на жилищната сграда,
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общинската администрация изготвя списък на промените, който се
предоставя на СИК заедно с избирателния списък.
"СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ"
Главна дирекция "ГРАО" предоставя на органите по чл. 28,
ал. 1 от ЗИЧЕПРБ едновременно с избирателните списъци за
обявяване и "Списък на заличените лица от избирателните списъци
за общината", и „Списък на заличените лица в избирателния списък,
които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в
изборния ден‖.
В "Списък на заличените лица от избирателните списъци за
общината", са включени следните категории лица:
- поставени под пълно или ограничено запрещение;
- изтърпяващи наказание "лишаване от свобода";
- пожелалите на гласуват в чужбина по данни на МВнР;
- подали искания за гласуване по настоящ адрес;
- получили удостоверения за гласуване на друго място;
- лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне
на списъците в държава, която не е членка на Европейския съюз;
- лицата, които имат постоянен и настоящ адрес в Република
България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на
Европейския съюз, по-малко от 60 дни през последните три месеца
към датата на произвеждане на изборите;
- българските граждани, заявили, че ще гласуват за член на
Европейския парламент от друга държава – членка на Европейския
съюз.
В „Списък на заличените лица в избирателния списък, които
нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в
изборния ден‖ са включени следните категории лица:
- поставените под пълно или ограничено запрещение;
- изтърпяващи наказанието „лишаване от свобода‖;
- пожелали да гласуват в чужбина по данни от МВнР;
- подалите искания за гласуване по настоящ адрес;
- получили удостоверения да гласуват на друго място;
- имат постоянен и настоящ адрес в Република България или
адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз
по-малко от 60 дни през последните три месеца към датата на
произвеждане на изборите;
- българските граждани, заявили, че ще гласуват за член на
Европейския парламент от друга държава – членка на Европейския
съюз.
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В списъците се съдържа номер по ред, име на избирателя и
адрес.
ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
15. От избирателните списъци се заличават имената на
избирателите, които:
- до изборния ден са загубили правото си да избират или са
починали;
- не по-късно от 23 май 2009 г. са заявили, че ще гласуват по
настоящ адрес. Данните за тях се подават от органа по чл. 28, ал. 1
от ЗИЧЕПРБ по настоящия адрес на избирателя на ГД "ГРАО" при
МРРБ не по-късно от 25 май 2009 г. за заличаване от списъка по
постоянен адрес;
- не по-късно от 23 май 2009 г. са подали молба за издаване
на удостоверение за гласуване на друго място. Данните от тях се
подават от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по постоянен адрес на
избирателя на ГД "ГРАО" при МРРБ не по-късно от 25 май 2009 г. за
заличаване от списъка по постоянен адрес;
- изтърпяват наказание лишаване от свобода. Данните за тях
се подават до 12 април 2009 г. и до 22 май 2009 г. от ГД "ИН" на
Министерството на правосъдието до ГД "ГРАО" при МРРБ;
- имат настоящ адрес в държава, която не е членка на
Европейския съюз към датата на съставяне на списъка;
- са заявили, че ще гласуват в чужбина за членове на
Европейския парламент от Република България. Данните за тях се
подават от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства до Министерството на външните работи.
Министерството на външните работи изпраща на ГД "ГРАО"
при МРРБ обобщените данни от всички държави не по-късно от
22 май 2009 г.;
- българските граждани, заявили, че ще гласуват за член на
Европейския парламент от друга държава – членка на Европейския
съюз. Данните за тях се подават на ГД ―ГРАО‖ от МВнР (чл. 13 от
Директива № 93/109/ЕО на Съвета от 6.12.1993 г.);
- са включени в избирателните списъци на лечебни и здравни
заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива,
както и на плавателни съдове под българско знаме. Данните за тях се
изпращат от ръководителя на заведението или дома, или от капитана
на плавателния съд до органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по
постоянния им адрес за заличаване от избирателните списъци по
постоянен адрес не по-късно от 5 юни 2009 г.;
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- подалите заявление за заличаване граждани на държава –
членка на Европейския съюз, които преди това са били вписани след
подаване на декларация по чл. 30, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ в срок.
16. Заличаването от избирателните списъци става преди
отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с
хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни за
избирателя, но така, че те да могат да се четат.
ДОПИСВАНЕ И ВПИСВАНЕ
В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСЪЦИ
17. До предаване на списъците на СИК органът по чл. 28,
ал. 1 от ЗИЧЕПРБ извършва дописване на имената на граждани,
които имат право да гласуват в съответната секция, но са
пропуснати. Дописването се извършва по писмено искане на
избирателя (Приложение № 3 от изборните книжа).
В изборния ден дописването се извършва от СИК по искане
на избирателя.
Лицата, заявили, че ще гласуват извън Република България за
членове на Европейския парламент от Република България или от
друга държава – членка на Европейския съюз, не могат да бъдат
дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.
Дописването се извършва след представяне на документ за
самоличност от избирателя и на удостоверение за пребиваване- за
гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз,
подали декларация по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ.
18. Имената на гражданите с настоящ адрес на територията
на държава, която не е членка на Европейския съюз, се вписват в
избирателните списъци от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ след
представяне на документ за самоличност, декларация, че са живели
най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз (Приложение
№ 11 от изборните книжа).
19. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата,
които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече
под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били
лишени от право да избират в държавата - членка на Европейския
съюз, на която са граждани, след представяне на съответните
документи в общината, района или кметството.
Вписването се извършва от органа по чл. 28, ал. 1 от
ЗИЧЕПРБ, а в изборния ден – от СИК след представяне на
съответните документи.
20. Органът по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ вписва отново в
избирателните списъци, от които са били заличени, българските
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граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския
съюз, когато са се завърнали в страната след представяне на
документ за самоличност и декларация, че са живели най-малко 60
дни през последните три месеца в друга държава - членка на
Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски
парламент (Приложение № 49 от изборните книжа).
21. Отказът за заличаване, вписване или дописване се
съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван
пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът
разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването и се произнася
незабавно с решение, което е окончателно. Жалбата се разглежда в
открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по
чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И
ГРЕШКИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
22. Отстраняването на непълноти и грешки от избирателния
списък се извършва от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ след
подаване на писмено заявление от избирателя до кмета на общината,
района или кметството, но не по-късно от 30 май 2009 г. (7 дни
преди изборния ден) (Приложение № 4 от изборните книжа).
Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването
му. Кметът се произнася по него с мотивирано решение, което се
обявява незабавно на публично място, като върху него
длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата
и часа на обявяването.
23. Решението на кмета може да бъде обжалвано в двудневен
срок от обявяването му пред районния съд. Районният съд разглежда
жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с
призоваване на жалбоподателя и кмета. Съдът обявява решението си
незабавно. Решението е окончателно.
24. Поправките в избирателните списъци се обявяват
незабавно.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
25. Избирателни списъци се съставят и в лечебни и здравни
заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива,
както и на плавателни съдове под българско знаме от ръководителя
на заведението, дома, съответно капитана на плавателния съд в срок
до 5 юни 2009 г. включително. В същия срок ръководителите на тези
заведения и домове и капитаните на плавателните съдове под
българско знаме уведомяват органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по
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постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат
заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването на
СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон, факс или
друг подходящ начин.
26. Избирателни списъци се съставят и от ръководителите на
местата за лишаване от свобода и задържане под стража. В тези
списъци се включват лицата, по отношение на които няма влязла в
сила присъда.
Нормативна уредба: Глава трета от ЗИЧЕПРБ чл. 28 - чл. 32;
чл. 35 – 38; 46, ал. 9, 10 и 11 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-32 от 10
април 2009 г., Директива № 93/109/ЕО на Съвета от 6.12.1993 г.
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
НА ДРУГО МЯСТО. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА
УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО
МЯСТО.
А. Удостоверение за гласуване на друго място
1. Удостоверение за гласуване на друго място се издава на
избирател, който предварително писмено е декларирал, че няма да
гласува в секцията по постоянен адрес (по адрес на пребиваване в
Република България). (Приложение № 6 от изборните книжа).
2. За постоянен адрес на избирател български гражданин, се
счита адресът, отразен в личната му карта.
3. За постоянен адрес на лицата, родени до 31 декември
1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за българските документи на
самоличност, ако не са заявили такъв, се счита адресът, посочен в
личния им зелен паспорт.
4. За гражданите на държави – членки на Европейския съюз,
които предварително писмено са заявили до 27 април 2009 г., че ще
гласуват за български представители в Европейския парламент, за
адрес на пребиваване се счита, адресът им в Република България
отразен в удостоверението им за постоянно или продължително
пребиваване.
5. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават до
23 май 2009 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния
ден), в един екземпляр (Приложение № 7 от изборните книжа) от
общинските администрации по постоянен адрес (адрес на
пребиваване в Република България) и се подписват от кмета на
общината, съответно от кметовете на райони, на кметства или от
кметските наместници.
6. Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна,
включваща 9-цифрения номер на избирателната секция по
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постоянен адрес (по адрес на пребиваване в Република България),
изходящ номер и дата на издаване.
7. Избирателите получават удостоверенията лично или чрез
пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Получаването се
удостоверява с подписа на избирателя или неговия пълномощник в
регистъра.
8. Получилият удостоверение за гласуване на друго място
декларира, че ще гласува само веднъж (Приложение № 6 от
изборните книжа).
9. За издадените удостоверения за гласуване на друго място
съответната общинска администрация води публичен регистър
(Приложение № 8 от изборните книжа), в който се вписват номерът
на удостоверението,датата на издаване, трите имена и ЕГН на
лицето, на което е издадено.
Когато удостоверението е получено от пълномощник, в графа
"Забележки" се записва номерът на пълномощното, името на
издалия го нотариус, неговият номер от регистъра на Нотариалната
камара и на коя дата е издадено.
10. Общинската администрация по постоянен адрес предава
информация за издадените удостоверения за гласуване на друго
място на ГД "ГРАО" към МРРБ до 25 май 2009 г. включително (не
по-късно от 12 дни преди изборния ден) за автоматизирано
заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянен
адрес, а след този срок го заличава от избирателния списък чрез
зачертаване, като в графа "Забележки" се отбелязват номерът и
датата на издаденото удостоверение.
11. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден (до 30 май
2009 г. включително) общинските администрации и кметствата
представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения
за гласуване на друго място.
12. Когато след издаване на удостоверение за гласуване на
друго място, общинската администрация по постоянен адрес на
избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния
списък по настоящ адрес, незабавно уведомява общинската
администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за
гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от
избирателния списък по настоящ адрес от общинската
администрация по настоящ адрес, като в графа "Забележки" се
отбелязва основанието за заличаването.
13. Избирателите с удостоверения за гласуване на друго
място се вписват от СИК по местопребиваването им в деня на
изборите в Допълнителния избирателен списък (Приложение № 2 от
изборните книжа), който се подписва от председателя и секретаря на
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комисията. Към този списък се прилага оригиналът на
удостоверението за гласуване на друго място.
14. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго
място, включен в ―Списъка на заличените лица в избирателния
списък, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните
списъци в изборния ден‖, може да гласува в секцията по постоянния
си адрес (адрес на пребиваване в Република България), като в деня
на изборите СИК го вписва в Допълнителния избирателен списък,
към който се прилага оригиналът на удостоверението за
гласуване на друго място.
15. Удостоверения за гласуване на друго място не се издават
на лица, пребиваващи в чужбина.
Нормативна уредба: чл. 39, ал. 1 – 9 включително от
ЗИЧЕПРБ.
ІV. ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ.
ОБРАЗУВАНЕ И НОМЕРИРАНЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ
За произвеждането на изборите за членове на Европейски
парламент територията на страната се разделя на 31 избирателни
района според районирането й при последните избори за народни
представители (за 40-ото Народно събрание през 2005 г.), които
съвпадат с границите на областите, в т.ч. три в област София и два в
област Пловдив (чл. 44 от ЗИЧЕПРБ).
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ гласуването и
преброяването на гласовете се извършва по избирателни секции,
които се образуват не по-късно от 55 дни преди изборния ден от
кмета на общината. Със заповедта за образуване на секциите се
утвърждава техният адрес и номерация съгласно Решение № ЕП - 7
от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП (чл. 45, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ). Заповедта
на кмета се обявява публично и може да се обжалва в 3-дневен срок
пред областния управител, който се произнася също в 3-дневен срок
с окончателно решение (чл. 45, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ).
В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели.
В населените места се образуват толкова избирателни секции,
колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При
наличие на остатък може да се образува допълнителна секция
(чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ). При териториално обособени
населени места кметът на общината може да образува секции с не
по-малко от 20 избиратели (чл. 46, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ). В градовете с
районно деление (София, Пловдив и Варна) избирателните секции се
съобразяват с границите на района (чл. 46, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ).
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Единният номер на всяка избирателна секция се състои от
девет цифри, групирани във вида:
ИИ ОО АА ССС
където:
ИИ - е номерът на избирателния район съгласно Указ № 83 от
19.04.2005 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 36
от 26.04.2005 г.);
ОО – е номерът на общината в избирателния район съгласно
ЕКАТТЕ;
АА – е номерът на административния район за градовете
София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за останалите се
изписват нули;
ССС – е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив
и Варна – номерът на секцията в административния район).
В срок до 14 април 2009 г. кметовете на общини изпращат в
ГД "ГРАО" списък с номерата и адресите на образуваните секции.
Списъкът се предоставя и на РИК след назначаването й.
Нормативна уредба: чл. 44 – 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗИЧЕПРБ и
Решение № ЕП-7 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП.
ОСОБЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
1. Избирателни секции в лечебни и здравни заведения, в
почивни домове, домове за стари хора и други такива и на
намиращите се извън страната плавателни съдове
В лечебните и здравни заведения, почивните домове, в
домовете за стари хора и други такива и на намиращите се извън
страната плавателни съдове се образуват избирателни секции при
наличие на не по малко от 20 избиратели (чл. 46, ал. 5 от ЗИЧЕПРБ).
Тези избирателни секции се образуват от ръководителите на
лечебните и здравни заведения, почивните домове и домовете за
стари хора и от капитаните на плавателните съдове (чл. 46, ал. 6 от
ЗИЧЕПРБ), които незабавно уведомяват кмета на общината, на
чиято територия се намират заведенията и домовете за образуваните
секции. Кметовете на общините утвърждават номерацията им в
съответствие с Решение № ЕП-7 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП и
уведомяват съответната РИК.
Районните избирателни комисии назначават съставите на
секционните избирателни комисии в лечебните и здравни заведения,
почивните домове, в домовете за стари хора и други такива по реда
на чл. 15 от ЗИЧЕПРБ.
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Нормативна уредба: чл. 46, ал. 5 и 6 от ЗИЧЕПРБ и Решение
№ ЕП-28 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП.
2. Избирателни секции в местата за лишаване от свобода и за
задържане под стража.
Задържаните под стража, по отношение на които няма влязла
в сила присъда, могат да гласуват в местата за задържане, когато там
е възможно да се създаде избирателна секция – при наличие на не
по-малко от 20 избиратели (чл. 46, ал. 7 във връзка с ал. 5 от
ЗИЧЕПРБ).
Тези избирателни секции се образуват от ръководителите на
местата за задържане (чл. 46, ал. 7, във връзка с ал. 5 и ал. 6
ЗИЧЕПРБ), които незабавно уведомяват кмета на общината, на
чиято територия се намират за образуваните секции. Кметовете на
общините утвърждават номерацията им в съответствие с Решение
№ ЕП-7 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП и уведомяват съответната
РИК.
Районните избирателни комисии назначават съставите на
секционните избирателни комисии в местата за задържане по реда
на чл. 15 от ЗИЧЕПРБ.
Нормативна уредба: чл. 46, ал. 7 от ЗИЧЕПРБ и Решение
№ ЕП-28 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП.
3. Избирателни секции на плавателните съдове под
българско знаме, които напускат страната до 19,00 ч. на 6 юни
2009 г.
На плавателните съдове под българско знаме, които напускат
страната до 19.00 ч. на 6 юни 2009 г., се образуват избирателни
секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели.
Избирателните секции се образуват от капитаните на
плавателните съдове, които незабавно уведомяват кмета на
общината, на чиято територия се намират за образуваните секции.
Кметовете на общините по местопребиваване на
плавателните съдове преди отплаването им утвърждават номера на
избирателните секции в съответствие с Решение № ЕП-7 от 4 април
2009 г. на ЦИКЕП и уведомяват съответната РИК.
Районните избирателни комисии по местопребиваване на
плавателните съдове преди отплаването им назначават съставите на
секционните избирателни комисии по предложение на капитана.
Нормативна уредба: чл. 47 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП29 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП.
4. Избирателни секции за гласуване на лица с увреждане
на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението.
Лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат (със
затруднено придвижване или ползване на лично техническо
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помощно средство) или с увреждане на зрението имат право да
гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто
избирателен списък са включени.
Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни
етажи, районните избирателни комисии с изрично свое решение
определят секция на първия етаж за гласуване на избирателите с
увреждания на опорно-двигателния апарат или увреждания на
зрението. Това е секцията с най-малък брой избиратели по
избирателния списък (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ).
Избирателните кабини в тези секции трябва да осигуряват
възможност за гласуване на хора с физически увреждания
(осигуряване на необходима площ за пълно завъртане на инвалидна
количка, съобразена височина на плотовете за бюлетини, осветление
и др.).
На видно място на входа на сградата и пред избирателните
секции, определени за гласуване на избиратели с физически
увреждания, се поставят обозначителни знаци – табели с надписи и
международния символ "Инвалид", показващи допълнителното им
предназначение. Обозначителните знаци следва да бъдат с размери и
шрифт, достатъчно големи и контрастни, позволяващи бърза
ориентация на избирателите с увреждания и придружителите им.
Районните избирателни комисии следят за осигуряване на
условия за гласуване на избирателите с увреждания на опорнодвигателния апарат или с увреждане на зрението, като за целта
си взаимодействат с общинските и областни администрации:
- изграждане на временни тротоарни и стълбищни рампи от
твърд материал, осигуряващи придвижване на избиратели със
затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно
средство, с наклон не повече от 5 % (1:20) с двустранни предпазни
бариери;
- обозначаване на изборните помещения, определени за
гласуване на избиратели с увреждания;
- поставяне на подходящи за гласуване на избиратели с
увреждания кабини с размери не по-малки от 210 на 170 см и вход
не по-малък от 90 см, с разположение на плота не по-ниско от 85 см
от височината на пода;
- поставяне на достъпно за хора с увреждания място на
образците от бюлетините за гласуване;
- осигуряване на достъпно място за паркиране и запазване на
паркоместа пред сградите със специализирани секции за гласуване
на избиратели с физически увреждания.
Не по-късно от 30 май 2009 г. общинските администрации
уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях
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мерки, позволяващи на избирателите с увреждания на опорнодвигателния апарат или с увреждане на зрението да се придвижват и
гласуват в изборния ден.
Не по-късно от 30 май 2009 г. районните избирателни
комисии оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово
осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увреждания
на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението да се
придвижват и гласуват в изборния ден (чл. 83, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ). За
по-добра информираност могат да се поставят и обяви на публични
и общодостъпни места. В обявите се посочва:
- къде се намират специализираните секции за гласуване на
избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или със
зрителни увреждания;
- адреси и телефони на фирми, общински предприятия и др.,
на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден (чл. 83,
ал. 5 от ЗИЧЕПРБ);
- от коя дата и в кои часове могат да се правят заявките.
Нормативна уредба: чл. 83 от ЗИЧЕПРБ и Решение
№ ЕП-30 от 10 април 2009 г. на ЦИКЕП.
5. Избирателни секции в чужбина
Ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България образуват избирателни
секции:
а) в населени места, където има дипломатически и консулски
представителства на Република България при наличието на не помалко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват
чрез писмено заявление;
б) в населени места извън тези по буква ―а‖ при наличие на
не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да
гласуват чрез писмено заявление. Такива избирателни секции се
образуват само в държави – членки на Европейския съюз.
Нормативна уредба: чл. 46,ал. 8 от ЗИЧЕПРБ и Решение
№ ЕП-20 от 8 април 2009 г.
V. ФИНАНСИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА
1. Предизборната кампания се финансира със средства на
партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и чрез
дарения от физически лица.
2. Общата сума за финансиране на предизборната кампания
на една кандидатска листа не може да надвишава 2 000 000 лв.
3. Средствата за финансиране на кампанията могат да бъдат:
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а) лични средства на кандидатите за членове на Европейския
парламент от Република България;
б) средства на регистриралите съответните кандидатски
листи партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
в) целеви дарения за финансиране на кампанията, като сумата
на едно дарение не може да надвишава 10 000 лв. от едно физическо
лице.
4. Забранява се финансиране на предизборната кампания със
средства от:
а) юридически лица и от еднолични търговци;
б) чуждестранни физически лица;
в) религиозни институции;
г) чужди правителства или от чуждестранни държавни
предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни
организации с идеална цел.
5. Дарителите представят декларация за произхода на
дарените средства.
6. Всички дарения и разходи, свързани с предизборната
кампания, на стойност над 5000 лв. се извършват по банков път.
7. Партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети създават публичен регистър на дарителите на
предизборните им кампании.
8. Партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети представят в Сметната палата в срок от 5 дни след
регистрацията им в ЦИКЕП за участие в изборите банкови сметки за
приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания.
За банкова сметка на коалиция от партии може да се използва
банковата сметка на някоя от включените в състава й партии.
9. В срок до 7 юли 2009 г. (един месец след приключване на
изборния ден) партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети представят в Сметната палата отчети за набраните и
изразходваните в предизборната кампания средства, включително и
извлечения от представените преди това пред Сметната палата
банкови сметки.
10. Сметната палата извършва фактическа проверка за
съответствие на декларираните приходи и реално извършените
разходи по предизборната кампания.
Нормативна уредба: чл. 76, 77, 78 и 79 от ЗИЧЕПРБ и
Решение № ЕП-25 от 9 април 2009 г.
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VI. УСЛОВИЯ, РЕД И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.
ПРИВИЛЕГИИ И ЗАБРАНИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предизборната кампания се открива в 00,00 часа на 17 май
2009 г. и приключва до 24,00 ч. на 6 юни 2009 г.
2. Не се допуска предизборна агитация от 00,00 ч. на 7 юни
2009 г. до обявяване края на изборния ден за приключен от ЦИКЕП.
3. Предизборната кампания се води на български език.
4. Гражданите, партиите и коалициите от партии,
инициативните комитети, кандидатите, както и техните застъпници
могат да провеждат агитация в устна и писмена форма на
предизборни събрания и чрез средствата за масова информация.
5. Държавните и общинските служители, работещи по
трудово или служебно правоотношение в държавната и общинска
администрация,
военнослужещите
от
Въоръжените
сили,
служителите на Министерството на вътрешните работи, съдиите,
прокурорите и следователите не могат да провеждат предизборна
агитация.
6. Лицата на изборна длъжност в синдикалните и
работодателски организации не могат да провеждат предизборна
агитация на работните си места.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА И ФОРМИТЕ НА ПЕЧАТНАТА
И УСТНА ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ
7. По време на предизборната кампания кандидатите,
партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да
изготвят и разпространяват агитационни материали – плакати,
реклами, обръщения и други.
8. Всеки агитационен материал съдържа информация, както
следва:
- от чие име се издава;
- текст, че купуването и продаването на гласове е
престъпление, като този текст заема не по-малко от 20 на сто от
агитационния материал.
9. Членовете на избирателните комисии не могат да носят
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни
комитети и да извършват предизборна агитация за времето, за което
са назначени.
10. Агитационните материали се поставят САМО на
определените от кмета (кметския наместник) за целта места, а на
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сгради и огради – след разрешение на собственика или управителя
на имота.
11. Забранява се:
а) използването на държавния и общинския транспорт за
предизборна агитация;
б) използването
на
агитационни
материали,
които
застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската
и държавната собственост и безопасността на движението;
в) издаването и разпространението на агитационни
материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име
на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република
България;
г) унищожаването и заличаването на агитационни материали,
поставени по установения ред, до края на изборния ден;
д) поставянето на агитационни материали в изборните
помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на
сградата, в която е изборното помещение, за времето от 00,00 ч. на
7 юни 2009 г. до края на изборния ден;
е) провеждането на предизборна агитация във военните
поделения.
12. По решение на районната избирателна комисия, кметът на
общината, района или кметството (кметският наместник) при
необходимост със съдействието на органите на МВР премахва или
изземва агитационните материали, поставени в нарушение на закона.
В изборния ден премахването на такива материали може да става и
по решение на секционните избирателни комисии.
13. Резултати от допитвания до общественото мнение по
повод на изборите не могат да се огласяват, преди да е обявен краят
на изборния ден.
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
ЧРЕЗ ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ
14. Печатните издания предоставят едни и същи условия и
цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в
изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
Печатните издания обявяват тарифи за услуги най-късно до 6 май
2009 г.
Всяка публикация се извършва при условията на
предварително заплащане преди публикуването й в съответното
печатно издание.
15. Главният редактор на ежедневник или периодично
издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име
на кандидата, е длъжен в първия брой след получаването на отговор
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да го публикува на същото място и със същия шрифт и без коментар.
Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който
отговаря.
САНКЦИИ
16. За допуснатите нарушения се налагат санкции по реда на
чл. 123 – 126 от ЗИЧЕПРБ.
Нормативна уредба: чл. 60 – 64 включително, чл. 65, ал. 1,
чл. 66, ал. 1 и чл. 123 – 126 от ЗИЧЕПРБ.
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ПО РАДИОИ ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ
17. Предизборната кампания по Българската национална
телевизия и Българското национално радио се контролира от
ЦИКЕП.
18. Предизборната кампания по регионалните обществени
радио- и телевизионни центрове се контролира от РИК.
19. Регионалните обществени радио- и телевизионни
центрове се използват от партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по
реда, предвиден за БНТ и БНР.
20. Регионалните обществени радио- и телевизионни
центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и
телевизионно време за диспути между кандидати и представители на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
21. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от
РИК по седалището на съответния радио- и телевизионен център не
по-късно от 15 май 2009 г.
При непроведен жребий в РИК се използва поредността на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети от
жребия за БНТ и БНР, проведен в ЦИКЕП.
22. Екипите, формите и условията за реализиране на
предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно
от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове
и представители на партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети.
23. Предизборните предавания на регионални центрове се
заплащат от партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети по тарифа, определена от Министерския съвет.
Заплащането се извършва преди излъчване на съответното
предаване.
Търговски радио- и телевизионни оператори
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24. Други радио- и телевизионни оператори, включително и
кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на
предизборната кампания при едни и същи условия и цени за
независими кандидати, партии и коалиции от партии.
25. Собствениците на радио- и телевизионните оператори или
техни представители обявяват писмено условията и реда за
предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.
26. Информацията се предоставя на ЦИКЕП за радио- и
телевизионните оператори с национален обхват и на районните
избирателни комисии - за радио- и телевизионните оператори с
регионален и местен обхват, не по-късно от 6 май 2009 г.
Привилегии и забрани
27. Във всички аудио- и видеоагитационни материали трябва
да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово послание, че
купуването и продаването на гласове е престъпление (чл. 64, ал. 2 от
ЗИЧЕПРБ).
28. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма,
включително и скрита такава, на резултати от допитвания до
общественото мнение по повод на изборите от 00,00 ч. до 21,00 ч. на
7 юни, а на проучвания в деня на изборите (exit poll) –до обявяване
на изборния ден за приключен от ЦИКЕП.
29. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и
доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането може
да се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок
до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави
писмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часът на
предаването. Радио- или телевизионният оператор задължително
включва отговора в следващото издание на същото предаване или в
равностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не
се допуска изменение или съкращаване на текста или коментар.
Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на
оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.
ЖАЛБИ СРЕЩУ НАРУШАВАНЕ НА РЕДА
НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ
30. Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната
кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават
жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
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31. Жалбите се подават до ЦИКЕП, когато операторът има
лицензия или регистрация с национален обхват, или до РИК по
седалището на оператора, когато той има лицензия или регистрация
с регионален или местен обхват.
32. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е
компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като
уведомява жалбоподателя.
33. Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа
постановява решение, което е окончателно.
34. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от
председателя на ЦИКЕП или от председателя на съответната
районна избирателна комисия по решение на съответната комисия в
тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за
нарушението.
35. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете,
издаването и обжалването на наказателните постановления се
извършва по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Нормативна уредба: чл. 66 – 75 от ЗИЧЕПРБ и Решение
№ ЕП-24 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП.
VІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани
в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване края на
изборния ден от ЦИКЕП.
2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън
сградите, в които се помещават избирателните секции, когато това
не създава затруднения за изборния процес.
3. До 29 май 2009 г. включително агенциите, които ще
извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в
ЦИКЕП:
- заявление;
- удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено
след датата на насрочване на изборите – Указ № 82 на Президента на
Република България (ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г.);
- инструкция (методика) за извършване на социологическите
проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);
- образец от отличителния знак на анкетьорите;
отличителният знак не може да съдържа елементи с агитационен
характер;
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- кратко описание на опита за провеждане на социологически

проучвания.
Централната избирателна комисия за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България с решение дава
разрешение за провеждане на социологически проучвания.
1. До 2 юни 2009 г. включително агенциите, получили
разрешение да извършват проучвания в деня на изборите, представят
в ЦИКЕП:
- списък на анкетьорите по секции за цялата страна;
- списък на секциите, пред които ще се осъществява
анкетирането.
2. Агенциите, провеждащи проучвания в деня на изборите,
представят в РИК до 5 юни 2009 г. включително:
- списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се
осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП;
- списък на анкетьорите по секции на територията на РИК;
- образец от отличителния знак на анкетьорите.
3. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак,
съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на
агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която
работят.
4. Информацията по т. 4 и т. 5 е само за служебно ползване на
ЦИКЕП и РИК.
Нормативна уредба: чл. 65 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-18
от 8 април 2009 г.
VІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА РИК В ДЕНЯ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ
1. В деня преди изборите (6 юни 2009 г. до 19,00 ч.) СИК
получава от общинската администрация и от РИК (чл. 82, ал. 1 от
ЗИЧЕПРБ):
а) избирателни кутии;
б) бюлетини и пликове за гласуване по образец;
в) основен избирателен списък – част І и част ІІ (Приложение
№ 1 от изборните книжа)1;
г) допълнителен избирателен списък (Приложение № 2 от
изборните книжа);
д) списък-справка с трите имена и дата на раждане на
заличените лица с постоянен адрес в района на секцията (списък на
заличените лица от избирателните списъци);
1

Утвърдени с Указ № 90 от 08.04.2009 г. на Президента на Републиката, обн.,
ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.
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е) формуляр на секционен протокол – лист 1 (Приложение
№ 50 от изборните книжа);
ж) чернови на секционните протоколи (чл. 82, ал. 1, т. 6 от
ЗИЧЕПРБ);
з) формуляр на секционен протокол – лист 2 (Приложение
№ 51 от изборните книжа);
и) бланки-чернови за отразяване на резултатите от
преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите
на партиите и коалициите (чл. 82, ал. 1, т. 5 от ЗИЧЕПРБ);
к) формуляр на извлечение от протокол – лист 1 (Приложение
№ 52 от изборните книжа);
л) формуляр на извлечение от протокол – лист 2
(Приложение № 53 от изборните книжа);
м) образци на декларации на ученици и студенти по чл. 39,
ал. 10 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 47 от изборните книжа);
н) образци на декларации на членове на секционна
избирателна комисия и на лица, охраняващи избирателната секция
по чл. 91 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 46 от изборните книжа);
о) образци на декларации на лица с физически или зрителни
увреждания по чл. 96, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 48 от
изборните книжа);
п) образци на декларации на избиратели по чл. 31, ал. 6 от
ЗИЧЕПРБ – избирател с настоящ адрес в държава, която не е член на
Европейския съюз (Приложение № 11 от изборните книжа);
р) образци на декларации на избиратели по чл. 38 от
ЗИЧЕПРБ – български граждани, живеещи в държава – членка на
Европейския съюз, които се намират в страната в изборния ден.
(Приложение № 49 от изборните книжа);
с) други помощни технически материали:
- голям плик с надпис ―За РИК‖, който е подпечатан с печата
на общината;
- ленти за запечатване на изборните помещения;
- лампи (фенери), канапи, опаковъчна хартия, лепило,
линийки, химикалки, торби (капронови чували) и др. за осигуряване
на нормалното протичане и приключване на изборния процес в
избирателната секция, както и за транспортиране на материалите.
2. Председателят на СИК, определен от РИК неин член и
кметът на общината, района или кметството или определено от тях
със заповед длъжностно лице от общинската администрация
подписват протокол за предаването и приемането на избирателния
списък (част І и част ІІ) (Приложение № 44 от изборните книжа).
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра.
Първият екземпляр се съхранява в общинската администрация.
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Вторият екземпляр се предава на председателя на СИК и става
неразделна част от избирателния списък. Третият екземпляр се
предава чрез РИК на отговорника на изчислителния пункт не покъсно от началото на изборния ден (чл. 82, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ).
Председателят на СИК, определен от РИК неин член и кметът
на общината, района или кметството или определено от тях със
заповед длъжностно лице от общинската администрация съставят и
подписват и протокол за предаването и приемането на изборни
книжа и материали (Приложение № 44 от изборните книжа) –
включително и за списъка на заличените лица в избирателните
списъци, който се вписва в Приложение № 45 от изборните книжа.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра –
по един за СИК, за РИК и за общината (за района – в градовете с
районно деление) (чл. 82, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ).
3. В случай на неявяване на председателя на СИК, книжата и
материалите се получават и протоколът се подписва от заместникпредседателя на СИК (чл.82, ал. 2, изр. 2 от ЗИЧЕПРБ).
4. След подписването на протоколите отговорността за
опазването на книжата и материалите носи председателят на СИК.
5. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа
и материали (чл. 82, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ).
6. Книжата и материалите се транспортират до секцията
(изборното помещение) до 20,00 ч. на 06 юни 2009 г. Транспортното
средство се осигурява от кмета на общината, а за градовете с
районно деление (София, Пловдив и Варна) – от кмета на района.
Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно
транспортно средство.
7. Шофьорът на транспортното средство трябва да бъде
снабден с писмо, подписано от кмета на общината или населеното
място или от друго определено от кмета длъжностно лице,
отговарящо за организационно-техническата подготовка на
изборите. В писмото се отбелязват трите имена и ЕГН на шофьора,
регистрационният номер на транспортното средство и целта на
пътуването.
8. Изборните материали се внасят в изборното помещение в
присъствието на повече от половината членове на СИК.
9. СИК изготвя табло с образец от бюлетините, унищожени с
надпис ―ОБРАЗЕЦ‖ на лицевата им страна.
Подреждането им върху таблото става отляво надясно по
реда на номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от
партии или инициативен комитет, отпечатан в горния ляв ъгъл на
бюлетината.
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Табло с образци от бюлетините за гласуване се поставя пред
всяко изборно помещение на подходяща височина.
10. След приключване на подготовката на изборното
помещение за изборния ден, то се заключва и се запечатва с
хартиена лента с подписите на присъстващите членове на СИК.
11. Изборните помещения се охраняват отвън от служители
на МВР.
12. Районната избирателна комисия получава от общинската
администрация копие от протокола за приемане на основния
избирателен списък – част І и част ІІ (Приложение № 1 от изборните
книжа) и го предава в плик срещу разписка на отговорника на
изчислителния пункт, който ще извършва компютърна обработка на
изборните резултати, но не по-късно от началото на изборния ден.
13. Взаимодействието с охраната и изчислителите,
пропускателният режим в отделните помещения, движението на
членовете на СИК и местата за приемане на секционните протоколи
се уточняват предварително (преди изборния ден).
Нормативна уредба: чл. 31, ал. 6, чл. 38, чл. 39, ал. 10,
чл. 82, чл. 91 и чл. 96, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ.
ІХ. ДЕЙСТВИЯ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ДО
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО
1. В изборния ден районната избирателна комисия (РИК)
организира работата на членовете на секционните избирателни
комисии на територията на района си от 6,00 ч. (от 5,00 ч. за РИК, в
които има секции с гласуване по чл. 88, ал.5 от ЗИЧЕПРБ) до
приключването на гласуването. Районната избирателна комисия
трябва да разполага с автомобил(и) за придвижване до секционните
избирателни комисии.
2. След 6,00 ч. районната избирателна комисия проследява
открит ли е изборният ден във всички секции, явили ли са се всички
членове на секционните избирателни комисии и налице ли е
необходимият кворум за започване на дейността им. Когато до един
час след откриване на изборния ден не се явят достатъчно членове
на СИК, районната избирателна комисия включва необходимия брой
членове от резервите на мястото на неявилите се.
Когато отсъства председател на СИК, районната избирателна
комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на
СИК за заместник-председател. При отсъствие на заместникпредседател или секретар районната избирателна комисия назначава
член на СИК, включително и от резервните членове, съответно за
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заместник-председател или за секретар. В този случай районната
избирателна комисия съблюдава по възможност изискването
председателят, заместник-председателят и секретарят да са
представители на различни партии и коалиции от партии.
Във всички случаи на назначаване на заместници на
председателя, заместник-председателя и секретаря районната
избирателна комисия попълва и състава на СИК от резервните
членове.
3. В изборния ден районната избирателна комисия следи за
изпълнението на ЗИЧЕПРБ на територията на района и упражнява
контрол върху дейността на секционните избирателни комисии.
4. Районната избирателна комисия следи и за осигуряването
на условия за гласуване на лицата с физически и зрителни
увреждания.
5. Районната избирателна комисия разглежда жалбите против
решения и действия на секционните избирателни комисия и приема
решения по тях незабавно, но не по-късно от края на изборния ден.
6. Решението на районната избирателна комисия е
окончателно и не подлежи на обжалване (чл. 26, ал. 1, т. 9 от
ЗИЧЕПРБ).
7. След 19, 00 ч. районната избирателна комисия приема
секционните протоколи.
8. Членовете на СИК, които носят секционните протоколи, се
допускат в помещенията на районната избирателна комисия и
изчислителния пункт, след като се легитимират с документите си за
самоличност и удостоверенията, издадени им от районната
избирателна комисия, пред специално определени членове на РИК.
Нормативна уредба: чл. 26, ал. 1, т. 9 и чл. 88, ал 5 от
ЗИЧЕПРБ.

Х. ДЕЙСТВИЯ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ ПО ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ. УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТАТА НА
ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ КЪМ РИК
Отчитането на изборните резултати в избирателния район е
основно задължение на районната избирателна комисия. В нейна
помощ и под неин контрол работи изчислителният пункт (ИП) на
определения от ЦИКЕП на основание чл. 25, т. 18 от ЗИЧЕПРБ екип
за компютърна обработка.
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А. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПУНКТ
КЪМ РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Задължения на РИК и ЦИКЕП
1. Най-късно до 20 май 2009 г. ЦИКЕП осигурява
информация на преброителя за кандидатските листи на кандидатите
за членове на Европейския парламент от Република България, а в
срок до 31 май 2009 г. предава на преброителя информация за
окончателния вид на кандидатските листи.
2. Най-късно до 6 юни 2009 г. РИК осигурява на преброителя
необходимата информация за:
а) номера на всяка секция;
б) местонахождението на всяка секция (населено място);
в) кметството, в което се намира секцията (ако има такова);
г) населените места, избирателите от които гласуват в тази
секция (ако има такива населени места).
3. Най-късно до 12,00 ч. в изборния ден (7 юни 2009 г.) РИК
осигурява информация на преброителя за неоткритите секции в
лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора
и други такива.
Задължения на областната администрация
4. Най-късно до 26 май 2009 г. да определи подходящи
помещения за изчислителния пункт (ИП).
Изчислителният пункт трябва да бъде в близост до РИК в
помещение, в което могат да се инсталират компютри
(пропорционално на броя на СИК по един компютър за всеки 50 бр.
секционни протокола и да има персонал от необходимия брой
оператори: по 2 оператори на компютър, до 2 души за сервизно
обслужване на техниката и до 2 отговорника на пункта).
5. Най-късно до 1 юни 2009 г. да предостави помещенията за
инсталиране на техника. Помещенията трябва да бъдат подходящо
оборудвани с бюра за компютрите, ел. захранване, осветление за
работа през нощта, телефон и др.
6. Да осигури телефонна, телефаксна и модемна/интернет
връзка за периодично предаване на междинните резултати в
ЦИКЕП.
7. Да осигури охрана на помещенията от момента на
инсталирането на техниката до изнасянето й.
Задължения на отговорника на пункта
8. Най-късно до 3 юни 2009 г. да актуализира информацията
за:
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а) съответствието ―номер на секция — населено място‖;
б) кандидатските листи на партиите и коалициите от партии и
независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП.
9. Най-късно до 4 юни 2009 г. да извърши следните дейности:
- да достави и монтира в пункта необходимата техника за
обработка на резултатите и да инсталира програмното осигуряване;
- да осъществи и тества комуникационните връзки с ЦИКЕП;
- да участва при обучението на РИК от членове на ЦИКЕП;
- да извърши обучение на операторите в РИК.
10. Най-късно до 6 юни 2009 г. да достави в пункта
необходимите материали и инструкции за работа.
Б. ДОСТЪП ДО ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПУНКТ (ИП)
11. Право на достъп до ИП имат:
а) за периода 4 – 7 юни 2009 г. – отговорниците на ИП,
операторите на компютри, представителите на преброителя,
членовете на РИК и ЦИКЕП и персоналът за сервизно обслужване
на техниката;
б) за периода от 7 юни 2009 г. до приключване на работата на
пункта – отговорниците на ИП, операторите на компютри,
персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите
на преброителя, членовете и сътрудниците на РИК, членовете на
ЦИКЕП и приносителите на протоколи от СИК.
12. Задължения на РИК:
- да не допуска неправомерен достъп до ИП;
- да не допуска други лица освен членовете на РИК, ЦИКЕП
и приносителите на секционния протокол;
- да осигури спокойна обстановка за работата в ИП;
- да изисква от отговорниците на ИП справки за междинни и
окончателни резултати.
В. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В
ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПУНКТ НА
7 ЮНИ 2009 Г. ДО ЗАКРИВАНЕТО МУ
13. Всеки компютър в пункта трябва да има номер (0, 1,
2, …), който да е видим отдалече.
14. От откриването на пункта до закриването му
отговорникът на ИП води дневник, в който се записват всички
събития, описани в настоящите указания.
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Задължения на отговорника на изчислителния пункт
15. Да води дневник, в който да записва:
а) датата и часа на включване и изключване на всеки
компютър;
б) датата и часа на влизане в работен режим на всеки
компютър;
в) трите имена на всеки от операторите, номера на
компютъра, датата и часа на започване на работа. Същите данни се
записват и при смяна на оператор на отделен компютър;
г) датата, часа и подробно описание на всяка възникнала
нестандартна ситуация, както и данните за лицето, отстранило
последиците й;
д) датата и часа на закриване на пункта.
16. Да включва всеки от компютрите съгласно инструкциите
за инсталиране и ползване на софтуера.
17. Да разпределя работата между операторите.
18. Периодично отговорникът на ИП:
- предоставя на РИК обобщени резултати от въведените и
потвърдени до момента секционни протоколи;
- извършва архивиране на базата данни за потвърдените
секционни протоколи на всеки час;
- предоставя на РИК информация за непристигнали
секционни протоколи;
- изпраща към изчислителния център в ЦИКЕП файл с
междинни резултати от въвеждането на секционните протоколи към
съответния час. Ако по технически причини това не е възможно, те
се изпращат по факс или се съобщават по телефона.
Г. СПРАВКИ И ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТГОВОРНИКА НА
ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПУНКТ НА РИК
19. Изчислителният пункт предоставя на РИК:
а) списъка на приетите секционни протоколи. Посочената
информация се подава на интервал от един час с оглед периодичното
информиране на обществеността за хода на обработката;
б) списъка на секциите, за които още не са пристигнали
протоколи;
в) междинните обобщени резултати от въведените до
момента протоколи на СИК – лист 1 и лист 2 (брой на обработените
до момента секции, брой действителни гласове по кандидатски
листи и разпределението на преференциалните гласове във всяка
отделна листа);
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г) окончателните обобщени резултати, съответстващи на
точките от протокола на СИК - лист 1 и лист 2 .
Д. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ И
ОБРАБОТКА НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ СИК
20. Преди започването на компютърната обработка в
изборния ден отговорникът на ИП получава от председателя на РИК
заявка за промени (ако има такива) в параметризацията на
продукта – например неоткрити секции. Въвежда ги, разпечатва
списъци на населените места, избирателните секции, регистрираните
кандидатски листи и ги представя за подпис на председателя и
секретаря на РИК. След това към изчислителния пункт в ЦИКЕП се
изпраща файл с актуалните данни. Ако по технически причини това
не е възможно, те се изпращат по факс или се съобщават по
телефона.
21. При постъпването на първия секционен протокол за
обработка отговорникът на ИП в присъствието на член на РИК:
- проверява дали операторската програма е спряна на всички
работни места;
- стартира точка ―Начало на преброяването‖;
- отваря пликовете с паролите и ги раздава на операторите;
- записва в тетрадката-дневник датата, събитието и часа.
22. След приемането им от РИК приносителите на
неразпластения секционен протокол – лист 1 и лист 2 отиват в ИП на
РИК, където данните от протокола се въвеждат в компютър от
оператор, който е свободен.
23. Първо се въвежда деветцифреният номер на секцията. От
предварително създадената база данни за номерата на секциите и за
съответствието ―номер на секция – населено място‖ на екрана на
компютъра се появява населеното място, в което се намира секцията.
Когато тези данни не съответстват на информацията от
протокола, те се проверяват и коригират под контрола на РИК.
Когато РИК установи очевидни фактически грешки в
секционния протокол, тя го връща на приносителите му за
отстраняването им. Направените корекции се подписват от
приносителите на секционния протокол (чл. 110, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ).
Очевидна фактическа грешка е тази грешка, за която може да
се установи еднозначно причината без повторна проверка на
изборните материали.
24. В присъствието на приносителите на секционния
протокол операторът въвежда ЕГН на един от приносителите и
числовите данни от протокола на СИК – лист 1 и лист 2 .
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Програмата визуализира въведените от оператора данни,
резултата от изпълнението на контролите и предлага операторът да
потвърди записа им в базата данни.
25. Отпечатва се приемно-предавателна разписка между СИК
и РИК в три еднакви екземпляра, която задължително съдържа:
- номера и местонахождението на секцията според протокола
на СИК;
- данните по точките от протокола на СИК – лист 1
(Приложение № 49 от изборните книжа);
- данните от разпределението на действителните гласове по
кандидатски листи;
- данните
от
преброяването
на
предпочитанията
(преференциите) за всеки от кандидатите в отделните листи,
отразени в протокола на СИК – лист 2 ( Приложение № 50 от
изборните книжа). В разписката се отразяват получените
преференциални гласове за отделните кандидати от всяка листа само
в случай, че числото е различно от нула. Изготвя се и таблица с
разпределението на гласовете и предпочитанията по кандидатски
листи и кандидати, видът на която ще бъде уточнен с решение на
ЦИКЕП след приключване регистрацията на кандидатските листи;
- неудовлетворените контроли;
- уникалния код на разписката (при всяко разпечатване на
разписка с данни от протокол на СИК за разписката отново се
генерира уникален код. Кодът се записва в компютъра. Две различни
разписки, дори за един и същи протокол на СИК, имат различни
уникални кодове);
- ЕГН на оператора, въвел данните, и на приносителя на
протокола на СИК, както и места за подписите им и за подпис на
член на РИК.
Операторът разписва трите еднакви екземпляра на разписката
и я предава на представителя (представителите) на СИК за проверка
от РИК.
26. Приносителите на протокола на СИК предоставят
разписката и протокола на контролиращия член на РИК, който
проверява идентичността на данните от разписката с тези от
протокола и удовлетворяването на контролите.
27. При наличие на несъответствие между данните от
протокола и разписката тази разписка се маркира с надпис
―Невалидна‖ и данните от нея не участват в сумарните резултати от
изборите. Под контрола на представители на РИК и СИК данните от
този протокол се превъвеждат, като се издава нова разписка с
уникален код.
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28. При наличие на неудовлетворени контроли представители
на СИК и РИК изясняват причините за това и вземат решение по
приемането или неприемането на протокола и разписката. Ако има
решение за поправки на данни от протокола, коригираните данни се
въвеждат от оператор, издава се нова разписка, а предишната се
маркира в базата данни като невалидна.
29. Ако има съответствие между данните от протокола и
разписката и контролите са удовлетворени, контролиращият член на
РИК в присъствие на приносителите на протокола на СИК:
а) вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на
СИК лист 1 и лист 2 и ЕДВА ТОГАВА ГИ РАЗПЛАСТЯВА;
б) подписва трите еднакви екземпляра на разписката,
предоставя я за подпис и на един представител на СИК.
30. Единият екземпляр от разписката се предава на
приносителите от СИК, вторият на отговорника на ИП за
потвърждаване на записа в базата данни, а третият РИК предава на
ЦИКЕП.
31. Предоставеният на отговорника на ИП екземпляр от
разписката служи за потвърждаване на компютърния запис на
данните от протокола на СИК в базата данни и повече не може да се
променя.
Само данните от потвърдените компютърни записи участват
в изчисляване на резултатите от обработката.
Предоставеният на членовете на СИК екземпляр от
разписката се поставя пред секцията до извлечението от секционния
протокол.
32. Когато РИК констатира очевидна фактическа грешка в
разписката на вече потвърден протокол, тя взема решение за внасяне
на корекции в записа на протокола. Решението на РИК се изготвя в
три екземпляра, два от които се прикрепят към двата екземпляра от
протокола на СИК, а третият – към дневника на отговорника на ИП.
Въз основа на протокола на СИК и решението на РИК
отговорникът на ИП издава нова разписка, която се подписва от него
и от член на РИК. Кодът на новата разписка и номерът на решението
на РИК за внасяне на корекции в записа се вписват в горната част на
екземплярите от протокола на СИК и се потвърждава коригираният
запис.
Предишната разписка се анулира с надпис ―анулирана‖,
подписва се от председателя и секретаря на РИК и отговорника на
ИП и се прилага към екземпляра на секционния протокол,
предназначен за ЦИКЕП.
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Внасянето на корекции в записа на потвърден протокол на
СИК въз основа на писмено решение на РИК се отразява в дневника
на отговорника на ИП като извънредна ситуация.
33. Периодично ИП:
- предоставя на РИК междинни резултати от въведените и
потвърдени до момента секционни протоколи;
- извършва архивиране на базата данни на интервали не подълги от един час;
- предоставя на РИК информация за непристигнали
секционни протоколи;
- изпраща към ИП на ЦИКЕП файл с междинни резултати от
въвеждането на секционните протоколи. Ако по технически причини
това не е възможно, те се изпращат по факс или се съобщават по
телефона.
Е. ПРОЦЕДУРА ПО УСТАНОВЯВАНЕ ОТ
РИК НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
В ИЗБИРАТЕЛНИЯ РАЙОН
34. След решение на РИК за приключване на работата в ИП
към РИК по въвеждането на данните от протоколите на СИК
отговорникът на ИП разпечатва справки за непристигнали
секционни протоколи, за неоткрити секции и за секции,
несъответстващи на предварителната база ―номер на секция —
населено място‖, както и списък на протоколите с неудовлетворени
контроли.
35. Предложението за протокол на РИК лист 1 и лист 2 се
разпечатват в два еднакви екземпляра във форма, съответстваща на
съдържанието на приложения № 54 и 55 от изборните книжа, и
съдържа:
- номерата на секциите и уникалните кодове на разписките
им, по които са получени резултатите;
- сумарните резултати по точките от приетите протоколи на
СИК;
- сумарните действителни гласове за различните кандидатски
листи;
- получените преференциални гласове за кандидатите от
всяка листа.
Разпечатката се подписва от представител на РИК и от
отговорника на ИП и се подпечатва с печата на РИК. Един
екземпляр от нея се предава от РИК на ЦИКЕП, вторият остава за
РИК, а третият – за отговорника на ИП.
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36. След като РИК получи от отговорника на ИП
предложението за протокол на РИК, нейните членове сравняват
кодовете на разписките от описа с кодовете върху протоколите.
37. Когато в списъка бъде намерен код, несъвпадащ с този,
записан върху съответния протокол, отговорникът на ИП установява
причината за това. При необходимост РИК взема решение, въз
основа на което съответният протокол на СИК се въвежда отново.
Когато се установи грешка от страна на оператор, РИК отразява това
в решението.
38. Протоколът на РИК се изработва на двупластова
индигирана хартия в два идентични екземпляра със съдържание,
съответстващо на приложения № 54 и 55 от изборните книжа. Всеки
екземпляр е на два листа с обособени страници.
Преди попълване на районния протокол се изготвя чернова,
която по форма и съдържание е еднаква с него (чл. 111, ал. 2 от
ЗИЧЕПРБ).
Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана
избирателна секция, се прибавят към гласовете от избирателния
район по чл. 113 от ЗИЧЕПРБ.
Единият екземпляр от протокола на РИК е предназначен за
ЦИКЕП, а вторият екземпляр от протокола на РИК заедно с
изборните книжа, които не са предназначени за ЦИКЕП, се предават
на областната администрация.
39. След изготвяне и подписване на районния протокол
отговорникът на ИП изпраща към изчислителния пункт в ЦИКЕП
файл с предварителните резултати чрез интернет или модемна
връзка.
40. Отговорникът на ИП записва върху оптичен носител в три
екземпляра файл с пълните данни от обработката. Оптичните
носители се опаковат отделно, като един от тях остава в РИК, а
останалите два са предназначени за предаване в ЦИКЕП (за
изчислителния пункт на ЦИКЕП и контролно копие).
Ж. ПРЕДАВАНЕ НА КНИЖА И
МАТЕРИАЛИ ОТ РИК НА ЦИКЕП
41. Районната избирателна комисия предава в ЦИКЕП не покъсно от 48 часа от получаване на секционните протоколи:
а) протокола на РИК (неразпластен);
б) първите екземпляри от протоколите на СИК (подредени по
общини и по секции);
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в) разписките от компютърната обработка на протоколите на
СИК, прикачени към съответните секционни протоколи – лист 1 и
лист 2;
г) копие от компютърната разпечатка на данните за
протокола на РИК (списък на получените секционни протоколи с
кодовете на разписките им и компютърното предложение за
протокол на РИК), предоставени от ИП;
д) два броя оптични носители с числовите данни от
обработката на протоколите на СИК.
42. След проверка на книжата по предходната точка се
съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от
ЦИКЕП и РИК.
З. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЦИКЕП
43. В ЦИКЕП се извършва повторно въвеждане на данните от
протоколите на СИК. Извършва се компютърно сравняване на
данните от протоколите на СИК, въведени в РИК и ЦИКЕП и се
разпечатват различията.
44. При констатиране на различия ЦИКЕП взема решение за
окончателните числови данни за съответния протокол, което служи
за създаване на актуализирана окончателна база данни и издаване
Бюлетин на ЦИКЕП.
45. Извършва се въвеждане и повторно въвеждане на
постъпилите протокол-грами с резултатите от гласуването в
чужбина. Получените гласове за отделните кандидатски листи и
преференциалните гласове за кандидатите от всяка листа се
прибавят към получените гласове за съответната листа и
преференциални гласове за отделни кандидати от страната.
46. До 10 юни 2009 г. изчислителният пункт в ЦИКЕП
предава на ЦИКЕП сумарните данни от всички протоколи на СИК в
страната и в чужбина и изготвя предложение за решение на ЦИКЕП
за:
- получените гласове и разпределението на мандатите между
партиите и коалициите;
- имената на избраните членове на Европейския парламент от
Република България.
Нормативна уредба: чл. 109, изр. първо, чл. 110, 111 от
ЗИЧЕПРБ.

