
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
София 1169, пл. „Княз Александър І” № 1, тел. 939-37-77, 939-35-67, факс 986-16-79

по e-mail

ДО

БОЯН ЮРУКОВ

yurukov@gmail.com 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮРУКОВ,

В отговор на Вашето писмо с вх. № 279/15.03.2013 г. на ЦИК и 

съгласно протоколно решение на ЦИК от проведеното на 15 март 2013 г. 

заседание  Ви  уведомяваме,  че  процесът  по  образуване  на  избирателни 

секции в чужбина  е следният:

Първо – получаване на съгласие на приемащата държава

1.1. Ръководителите  на  дипломатически  и  консулски 

представителства на Република България трябва да поискат съгласието на 

съответната държава за следното:

- за произвеждането на изборите;

- за  разкриване  на  избирателни  секции  в  дипломатически  и 

консулски представителства.

1.2. Когато законодателството на съответната държава го допуска 

ръководителите на дипломатически и консулски представителства трябва 

да поискат съгласието на приемащата държава за:

- разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и 

консулските представителства;

- разкриване на избирателни секции в държава, където Република 

България няма дипломатическо или консулско представителство, но има 

дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

Откриване  на  секция  се  допуска  само ако  приемащата  държава 

даде съгласието си.

Второ  –  подаване  на  определен  брой  заявления  от  български 

граждани, желаещи да гласуват извън страната

2.1. В  населените  места,  където  има  дипломатическо  или 

консулско представителство – наличие на не по-малко от 20 избиратели 

заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г. Тогава ще се 
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разкрие  секция  в  съответното  дипломатическо  или  консулско 

представителство.

2.2. В  населените  места  където  няма  дипломатическо  или 

консулско  представителство  и  приемащата  държава  е  дала  съгласие  – 

наличие на не по-малко от 100 избиратели заявили желание да гласуват не 

по-късно от 11 април 2013 г. Тогава ще се разкрие секция в съответното 

населено място, за което са получени посочения брой заявления.

Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват е 

повече от 1000, се образува нова секция.

Трето  –  ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства  на  Република  България  не  по-късно  от  23  дни  преди 

изборния ден, т.е. до 18 април 2013 г. включително, предоставят на ЦИК 

информация за постъпилите заявления, които включват – постъпилите на 

хартиен  носител  заявления  и  подадените  чрез  интернет  страницата  на 

ЦИК.

Четвърто  –  Централната  избирателна  комисия  определя 

населените  места,  в  които  ще  се  образуват  избирателни  секции не  по-

късно от 21 дни преди изборния ден, т.е. до 20 април 2013 г. включително.

Важно е да се знае, че избирател, който не е подал заявление и не е 

включен  в  избирателни  списъци  за  гласуване  извън  страната  може  да 

гласува  в  открита  избирателна  секция  като  представи  документ  за 

самоличност (лична карта,  паспорт или военна карта)  и  декларация,  че 

има  право  да  гласува  –  Приложение  №  22  от  изборните  книжа.  При 

подаване  на  заявлението  следва  да  имате  предвид  обстоятелството,  че 

избирателите, подали заявление за гласуване извън страната се заличават 

от избирателните списъци в България и не могат да гласуват в страната.

Видно от изложеното целта на подаваните заявления за гласуване 

в населено място извън страната е главно да бъде достигнат предвидения 

в  чл.  74,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  минимален  праг  заявления  –  20, 

съответно 100. Когато заявленията са повече от 1000, ще се стигне и до 

разкриване на нова избирателна секция.

Заявленията  се  подават  до  дипломатическите  или  консулски 

представителства в съответната държава лично или чрез писмо по пощата. 

В едно заявление може да е вписано само едно лице. Заявлението трябва 

да  е  подписано  лично  и  попълнено  съгласно  приложение  №  21  от 

изборните книжа. Не е необходимо да се прилага декларация.

Кодексът предвижда, че заявяването на желанието да се гласува в 

населено място извън страната може да стане и чрез електронно заявление 

през  интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия. 
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Постъпилите  по  този  ред  завления  ще  се  публикуват  незабавно  на 

интернет страницата на ЦИК и ще се предават на МВнР за обобщаване по 

държави.  В  момента  комисията  работи  по  създаването  на  условия  за 

изпълнението  на  това  законово  изискване  във  възможно  най-кратки 

срокове. 

Образци на заявленията (Приложение № 21 от изборните книжа) 

са достъпни в страницата на комисията в интернет  www.cik.bg. Ще Ви 

бъдем благодарни ако разпространите изложеното чрез Вашия блог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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