
ХРОНОГРАМА 
за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.  

 

№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

1. Президентът на републиката насрочва изборите за народни представители § 6, т. 1 от ДР  Указ № 57 от 

13.03.2013 г. 

(ДВ, бр. 25 от) 

13.03.2013 г.) 

2. Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се 

определят от президента на републиката 

§ 6, т. 8 от ДР  Указ № 58 от 

13.03.2013 г. 

(ДВ, бр. 25 от) 

13.03.2013 г.) 

3. МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по 

организационно-техническата подготовка на изборите на определен 

министър 

Чл. 13, ал. 2 - 7 дни от 

насрочване на 

изборите 

20.03.2013 г. 

4. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на 

избирателните секции 

Чл. 26, ал. 1, т. 14 

и 15 

 15.03.2013 г. 

5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства 

трябва да поискат незабавно съгласието на приемащата държава за 

произвеждането на изборите за народни представители 

Чл. 74, ал. 2   

6. ЦИК приема решение за определяне условията, реда и организацията за 

гласуване на българските граждани извън страната 

§ 6, т. 6 от ДР 

Чл. 26, ал.1, т.4 

 

- 55 дни 

 

17.03.2013 г. 

7. ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за изборите за народни 

представители 

Чл. 12, ал. 2 - 5 дни от 

насрочването 

на изборите 

 

8. ЦИК определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз 

основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост 

от броя на населението по данни, предоставени от НСИ на база резултатите 

от последното преброяване на населението 

Чл. 26, ал. 2, т. 1 

Чл. 67, ал. 3 

§ 6, т. 8 от ДР 

- 55 дни 17.03.2013 г. 

9. ЦИК приема и обнародва в ДВ методика за определяне на резултатите от 

гласуването за народни представители 

§ 6, т. 5 от ДР - 55 дни 17.03.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

10. ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и 

образците на отличителните знаци на застъпниците 

Чл. 26, ал. 1, т. 38 - 55 дни 

 

17.03.2013 г. 

11. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните 

списъци. Информацията се изпраща в РИК след назначаването им. 

Чл. 54, ал. 3 

 

- 55 дни 17.03.2013 г. 

12. ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието 

предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание 

лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните 

списъци 

Чл. 46, ал. 2 - 55 дни 17.03.2013 г. 

13. МВР предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са заминали 

извън Република България не по-малко от 2 месеца преди изборния ден и не 

са се завърнали, за заличаване имената им от избирателните списъци 

Чл. 56, ал. 1 - 55 дни 17.03.2013 г. 

14. Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на 

територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. 

Заповедта на кмета се обявява публично 

Чл. 71, ал. 2 и 3 - 55 дни 17.03.2013 г. 

15. ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите 

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за 

проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в 

МРРБ 

Чл. 26, ал.1, т. 31 - 54 дни 

 

18.03.2013 г. 

16. ЦИК изпраща решението за условията, реда и организацията за гласуване 

извън страната на МВнР 

§ 6, т. 6 от ДР - 54 дни 18.03.2013 г. 

17. ЦИК определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на 

компютърната обработка на данните от гласуването 

Чл. 26, ал. 1, т. 28 - 54 дни 18.03.2013 г. 

18. Кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с 

адресите на избирателните секции и уведомяват РИК 

Чл. 71, ал. 4 

 

- 53 дни 19.03.2013 г. 

19. ЦИК издава методически указания за работата на избирателните комисии по 

прилагане на ИК 

Чл. 26, ал.1, т.3 

 

- 45 дни 27.03.2013 г. 

20. ЦИК определя реда за проверка на подписки за участие на независими 

кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ 

Чл. 26, ал.1, т. 30 - 45 дни 27.03.2013 г. 

21. При областните управители се провеждат консултации за състава на РИК Чл. 27, ал. 2 - 50 дни 22.03.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

22. Областните управители представят в ЦИК предложенията за състав на 

районните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие 

между участниците в консултациите 

Областните управители представят в ЦИК предложенията за състав на 

районните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие 

между участниците в консултациите 

Чл. 27, ал. 6 и 7  

 

 

Чл. 27, ал. 5 и 8 

- 50 дни 22.03.2013 г. 

23. ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели  Чл. 26, ал. 1, т. 26  - 50 дни 22.03.2013 г. 

24. ЦИК определя единната номерация и начина на защита на 

удостоверенията за гласуване на друго място 

Чл. 26, ал.1, т. 32 - 50 дни 

 

22.03.2013 г. 

25. Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация в изборите за народни 

представители 

Чл. 82, ал. 1 

§ 6, т. 9 от ДР 

- 45 дни 27.03.2013 г. 

26. ЦИК назначава районните избирателни комисии § 6, т. 4 - 45 дни 27.03.2013 г. 

27. ЦИК незабавно регистрира партия за участие в изборите, в случаите когато 

отказът за регистрация по чл. 83, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС 

Чл. 83, ал. 3 - 45 дни 27.03.2013 г. 

28. ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии  Чл. 87  - 44 дни 28.03.2013 г. 

29. ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от 

партиите за участие в изборите за народни представители 

Чл. 83, ал. 4 

§ 6, т. 9 от ДР 

- 42 дни 30.03.2012 г. 

30. ЦИК може да извърши поправка в изборните книжа при констатирани 

непълноти или технически грешки и ги обнародва в ДВ  

Чл. 12, ал. 3  

 

1.04.2013 г. 

31. Коалициите от партии подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в 

изборите за народни представители. Коалиции от партии могат да се 

образуват само от партии, регистрирани в ЦИК  

Чл. 84, ал. 2 

§ 6, т. 9 от ДР 

- 40 дни 1.04.2013 г. 

32. Коалициите от партии подават в ЦИК заявление за промени в състава на 

коалициите от партии за изборите за народни представители 

§ 6, т. 10 от ДР - 40 дни 1.04.2013 г. 

33. Инициативният комитет за издигане на независим кандидат представя 

заявление за регистрация пред РИК, подписано от всички членове на ИК 

 

Чл. 97, ал. 5, т. 2 

Чл. 97, ал. 1 

§ 6, т. 11 от ДР 

- 40 дни 1.04.2013 г. 

34. РИК регистрира и обявява инициативните комитети за участие в изборите за 

народни представители и им издава удостоверения 

Чл. 29, ал. 1, т. 7 

§ 6, т.11 

- 40 дни 

 

1.04.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

35. Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски 

наместници или кметовете на райони обявяват избирателните списъци. 

Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на 

съответната община 

Чл. 54, ал. 1 и 4 - 40 дни 1.04.2013 г. 

36. Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, 

обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет 

страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната 

палата и на ЦИК. 

Доставчиците на медийни услуги обявяват на интернет страницата си 

пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за 

участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в 

срок до три дни от подписването на договора. 

Чл. 138 

Чл. 138а 

- 40 дни 1.04.2013 г. 

37. Министерският съвет определя тарифа за заплащане на предизборните 

предавания по БНТ, БНР и техните регионални центрове от партиите, 

коалициите от партии и инициативните комитети. Тарифата се изпраща 

незабавно на Сметната палата и на ЦИК 

Чл. 147 - 40 дни 1.04.2013 г. 

38. Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални 

центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и 

тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания 

на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат 

на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят 

тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и 

местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на РИК  

Чл. 148, ал. 2 и 3 

 

- 40 дни 1.04.2013 г. 

39. ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните коалиции от партии  Чл. 87 - 39 дни 2.04.2013 г. 

40. ЦИК изпраща на РИК информация за извършените промени в състава и 

наименованието на коалициите от партии по реда на чл. 85, ал. 4 и 5 от ИК 

 - 35 дни 

 

6.04.2013 г. 

41. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след 

регистрацията на коалицията от партии, напусне състава й, може да участва 

на изборите самостоятелно с регистрацията си по чл. 82 от ИК 

Чл. 86, ал. 2 - 35 дни 6.04.2013 г. 

42. РИК регистрира кандидатските листи за народни представители Чл. 108, ал. 2 - 35 дни 6.04.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

43. ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя 

съвместно с МС условията и реда за отпечатването им; утвърждава образец 

на кочан с бюлетините и осъществява контрол за изпълнението на 

утвърдените изисквания 

Чл. 26, ал. 1, т. 16 - 33 дни 8.04.2013 г. 

44. Партиите и коалициите от партии подават заявление в ЦИК за заличаване от 

състава на коалицията напусналата я партия в изборите за народни 

представители 

Чл. 85, ал. 4 във 

връзка с ал. 3 

- 32 дни 9.04.2013 г. 

45. ЦИК с решение заличава от наименованието на коалицията от партии 

партиите, които са напуснали състава й 

Чл. 85, ал. 5 - 32 дни 9.04.2013 г. 

46. Подписката за независим кандидат за народен представител, заедно с банков 

документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и с документите по чл. 108, ал. 1, 

т. 2, 3, 4 и 5 от ИК се предава на РИК 

Чл. 109, ал.4 - 32 дни 9.04.2013 г. 

47. РИК уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа 

след изтичане на срока за регистрация 

Чл. 107, ал. 6 - 31 дни 10.04.2013 г. 

48. ЦИК с решение определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на 

партиите и коалициите от партии ги обявява  

Чл. 26, ал. 1, т. 17 

Чл. 166, ал. 3 

- 31 дни 10.04.2013 г. 

49. ЦИК одобрява постигнатите споразумения между генералните директори 

на БНТ, БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от 

партии и инициативните комитети за екипите, формите и темите на 

диспутите за отразяване на предизборната кампания. Одобреното 

споразумение се изпраща незабавно на Сметната палата 

Чл. 139, ал. 4 - 31 дни 10.04.2013 г. 

50. ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните 

форми на предизборната кампания по БНТ и БНР и обявява определения от 

жребия ред 

Чл. 141, ал. 2 - 31 дни 10.04.2013 г. 

51. РИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните 

форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни 

центрове и обявява определения от жребия ред 

Чл. 146, ал. 3 - 31 дни 10.04.2013 г. 

52. РИК обявява номерата в бюлетината на независимите кандидати за народни 

представители 

Чл. 29, ал.1, т. 11 - 31 дни 

 

10.04.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

53. Кметовете на общини представят на РИК предложенията за състав на 

секционните избирателни комисии, в случаите, когато е постигнато 

съгласие между участниците в консултациите 

Чл. 34, ал. 6 и 7 - 30 дни 11.04.2013 г. 

54. Кметовете на общини изпращат на РИК предложенията на партиите и 

коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в 

случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в 

консултациите 

Чл. 34, ал. 5 - 30 дни 11.04.2013 г. 

55. РИК с решение формира единните номера на избирателните секции в района 

съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК 

Чл. 71, ал. 6 

 

- 30 дни 11.04.2013 г. 

56. Краен срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за 

гласуване с подвижна избирателна урна 

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 11.04.2013 г. 

57. ЦИК провежда обучение на РИК не по-късно от 15 дни от назначаването им 

и на членовете на СИК извън страната преди заминаването им 

 

Чл. 26, ал.1, т.3, 

изр.2 

- 30 дни 11.04.2013 г. 

58. Откриване на предизборната кампания Чл. 128 - 30 дни От 

12.04.2013 г. 

59. Български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2 и 

желае да гласува, заявява това не по-късно от 30 дни преди изборния ден в 

писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено 

лично, чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство 

на Република България в съответната държава или чрез електронно 

заявление през интернет страницата на ЦИК, като постъпилите електронно 

заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК при 

спазване изискванията на ЗЗЛД. 

Краен срок за подаване на заявления за гласуване извън страната 

Чл. 44, ал. 2 

Чл. 74, ал. 4 

 

- 30 дни 11.04.2013 г. 

60. ТЗ на ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписката за независим 

кандидат за народен представител 

Чл. 109, ал. 4,  

изр. 2 

- 29 дни 12.04.2013 г. 

61. РИК установява резултата от подписката за независим кандидат за народен 

представител и незабавно уведомява ЦИК 

Чл. 110, ал. 1 - 29 дни 12.04.2013 г. 

apis://NORM|2046|8|3|/
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

62. РИК назначава СИК в страната, включително и подвижните секционни 

избирателни комисии 

Чл. 34, ал. 1 - 25 дни 16.04.2013 г. 

63. ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното 

помещение 

Чл. 190, ал. 4 - 25 дни 

 

16.04.2013 г. 

64. ЦИК утвърждава образец на отличителните знаци на членовете на СИК Чл. 192а - 25 дни 16.04.2013 г. 

65. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства 

на Република България предоставят на ЦИК информация за постъпилите 

заявления за гласуване в чужбина 

Чл. 74, ал. 5, 

изр. 1 

- 23 дни 18.04.2013 г. 

66. ЦИК определя населените места в чужбина, в които ще се образуват 

избирателни секции 

Чл. 74, ал. 5, 

изр. 2 

- 21 дни 20.04.2013 г. 

67. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на 

регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция от партии 

партията или коалицията от партии може да предложи за регистриране друг 

кандидат 

Чл. 111, ал. 4 - 20 дни 21.04.2013 г. 

68. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия 

или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да 

участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи 

нов кандидат 

Чл. 111, ал. 5 - 20 дни 21.04.2013 г. 

69. ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически 

проучвания в изборния ден и приема образец на отличителния знак на 

анкетьорите и води регистър на социологическите агенции по чл. 137б, 

който публикува на интернет страницата си 

Чл. 26, ал. 1, т. 21 

и 21а 

Чл. 137б, ал.3 

- 20 дни 21.04.2013 г. 

70. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се 

публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на 

дипломатическите и консулските представителства на Република България 

на интернет страницата на Министерството на външните работи и на 

дипломатическото и консулското представителство. 

Чл. 44, ал. 8 - 18 дни 23.04.2013 г. 

71. Бюлетината започва да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния 

ден 

Чл. 166, ал. 9 - 18 дни От 

24.04.2013 г. 

apis://NORM|2046|8|137б|/
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

72. При министъра на външните работи или оправомощен от него зам.-

министър се провеждат консултации с парламентарно представените партии 

и коалиции от партии и партиите, които имат членове в ЕП, за определяне на 

съставите на СИК в чужбина 

Чл. 37, ал. 2 и 4 - 16 дни 25.04.2013 г. 

73. Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър 

при постигнато съгласие на участниците в консултациите, представя в ЦИК 

предложенията за състава на СИК в чужбина и документите по чл. 37, ал. 7, 

т. 2, 3 и 4 от ИК 

Чл. 37, ал. 8   

 

- 15 дни 26.04.2013 г. 

74. Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър 

при непостигнато съгласие на участниците в консултациите, изпраща на 

ЦИК предложенията на партиите и коалициите от партии, участвали в 

консултациите 

Чл. 37, ал. 6 - 15 дни 26.04.2013 г. 

75. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства 

изпращат информация до МВнР, съдържаща имената, ЕГН и постоянния 

адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български 

граждани. МВнР изпраща обобщените данни от всички държави и от ЦИК, 

до ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да 

бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в 

Република България 

Чл. 44, ал. 6 - 15 дни 26.04.2013 г. 

76. ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието 

предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание 

лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните 

списъци (повторно) 

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 26.04.2013 г. 

77. МВР предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, които са заминали 

извън Република България не по-малко от 2 месеца преди изборния ден за 

автоматизирано заличаване имената им от избирателните списъци 

(повторно)  

Чл. 56, ал. 1 - 15 дни 26.04.2013 г. 

78. Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците 

по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени 

места 

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 27.04.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

79. Общинската администрация издава  удостоверения за гласуване на друго 

място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите за народни 

представители 

Чл. 49, ал. 4 

§ 1, т. 13 ДР 

- 14 дни 27.04.2013 г. 

80. ЦИК назначава СИК извън страната  Чл. 37, ал. 1 - 12 дни 29.04.2013 г. 

81. Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД “ГРАО” в 

МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване на друго място за 

автоматизирано заличаване на лицата от списъците по постоянен адрес 

Чл. 49, ал. 5 - 12 дни 29.04.2013 г. 

82. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от 

регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място 

Чл. 49, ал. 10 

 

- 12 дни 29.04.2013 г. 

83. Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в 

МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес 

за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по 

настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен 

адрес  

Чл. 53, ал. 3 

 

- 12 дни 29.04.2013 г. 

84. Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателния списък в изборния ден се публикува на интернет страницата на 

съответната община. 

Чл. 48а - 10 дни 1.05.2013 г. 

85. Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в състава на СИК 

извън страната с предложение до ЦИК  

Чл. 37, ал. 12, 

изр. 1 и 2 

- 7 дни 4.05.2013 г. 

86. Избирателите подават до кмета на общината/района/кметството  заявления 

за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци 

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 4.05.2013 г. 

87. РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация 

мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния 

апарат или на зрението да гласуват   

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 4.05.2013 г. 

88. ЦИК регистрира агенциите, които ще извършват социологически 

проучвания в изборния ден, въз основа на заявление, подписано от 

представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от 

него лице и издава удостоверения на регистрираните анкетьори 

Чл. 137б, ал. 1 

137, ал. 1 

-7 дни 4.05.2013 г. 

89. ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната по предложение 

на партиите или коалициите от партии  

Чл. 37, ал. 12, 

изр. 3 

- 5 дни 6.05.2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

90. Когато партия или коалиция от партии не е направила предложение за 

членове на СИК извън страната, ЦИК назначава за членове на СИК извън 

страната, лица предложени от ръководителите на съответните 

дипломатически или консулски представителства или от министъра на 

външните работи или оправомощен от него зам.-министър 

Чл. 37, ал. 13 - 5 дни 6.05.2013 г. 

91. Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение 

по повод изборите под каквато и да е форма  

Чл. 136 - 24 часа преди 

изборния ден 

От 00,00 ч. на 

11.05.2013 г. до 

21,00 ч. на 

12.05.2013 г.  

92. Край на предизборната агитация (кампания) Чл. 133, ал. 5 - 24 часа преди 

изборния ден 

До 24,00 ч. на 

10.05.2013 г.  

93. РИК регистрира застъпници на кандидатските листи на партиите, 

коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им 

издава удостоверения. 

РИК води регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува 

на интернет страницата си 

Чл. 29, ал. 1, т. 10 

и т.10а 

 

 11.05.2013 г. 

94. ИЗБОРЕН ДЕН   12.05.2013 г. 

95. ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на 

територията на страната не по-късно от 21,00 часа на 12 май 2013 г. 

Чл. 26, ал. 1, т. 36   

96. Оповестяване на резултати от социологически проучвания  Чл. 137, ал. 3 След 20,00 ч. на  

12.05.2013 г. 

 

97.. СИК извън страната изпраща на ЦИК протокол-грама с резултатите от 

изборите, сканиран екземпляр от протокола на СИК  и сканиран списък за 

гласуване извън страната  

Чл. 39, ал. 1, т. 5 

Чл. 232 

Незабавно, но 

не по-късно от 

24,00 часа 

местно време 

 

98. СИК преброява гласовете за кандидатските листи; изготвя протокол за 

резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на РИК в срок 

до 24 часа след приключване на гласуването 

Чл. 36, ал. 1, т. 4 

Чл. 230 

 

+ 24 часа от 

приключване 

на гласуването 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

99. СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в 

изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите 

ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в 

избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията 

и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря 

Чл. 36, ал. 1, т. 8 + 24 часа от 

приключване 

на гласуването 

 

100. СИК предава останалите книжа и материали на областната администрация Чл. 36, ал. 1, т. 5 

Чл. 233, ал. 7 

+ 24 часа от 

приключване 

на гласуването 

 

101. РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района. Сканира и 

изпраща в ЦИК протокола си с данните от гласуването в изборния район 

(района) и го публикува на интернет страницата си 

Чл. 29, ал. 1, т. 16 + 48 часа след 

приключване 

на гласуването 

 

102. РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола си с данните от гласуването в 

изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си 

Чл. 29, ал. 1, т. 

16а 

+ 48 часа след 

приключване 

на гласуването 

 

103. РИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в 

изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите 

ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния 

район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и 

подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря 

Чл. 29, ал. 1, т. 17  

+ 48 часа след 

приключване 

на гласуването 

 

104. РИК сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на 

секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на 

изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия 

Чл. 29, ал. 1, т. 22 + 48 часа след 

приключване 

на гласуването 

 

105. Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на РИК 

предават на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от 

протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и копия от разписките за 

изборите за народни представители 

Чл. 241, ал. 1 

Чл. 29, ал. 1, т. 18 

+ 48 часа след 

получаване на 

последния 

протокол на 

СИК 

 

106. Кандидат за народен представител избран в два МИР е длъжен писмено да 

заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран 

Чл. 253, ал. 1 + еднодневен 

срок от 

узнаването 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

107. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват 

поставените от тях агитационни материали. 

При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 

1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК) 

Чл. 134, ал. 9 + 3 дни 

след изборния 

ден 

 

108. ЦИК обявява резултатите от гласуването, получените гласове и 

разпределението на мандатите между партиите и коалициите от партии 

Чл. 260, ал. 1, т. 1 + 4 дни след 

изборния ден 

 

109. ЦИК обявява имената на избраните народни представители и им издава 

удостоверения 

Чл. 26, ал. 2, т. 2 

Чл. 260, ал. 1, т.2 

+ 7 дни след 

изборния ден 

 

110. ЦИК обнародва в ДВ резултатите от изборите за народни представители 

незабавно след обявяването им 

Чл. 26, ал. 2, т. 3   

111. РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с 

изключение на предназначените за ЦИК 

Чл. 29, ал. 1, т. 19 

Чл. 241, ал. 4 

+ 7 дни от 

обявяване на 

резултатите 

 

112. ЦИК с решение възстановява депозита на партиите и инициативните 

комитети, които отговарят на условията на чл. 79, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК 

Чл. 79, ал. 2 + 7 дни от 

обявяване на 

резултатите 

 

113. Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от 

СИК извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или 

консулско представителство или на оправомощен от него представител. 

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа 

поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването 

им в ЦИК, където се съхраняват до следващите избори. 

Чл. 232, ал. 2 + 14 дни 26 май 2013 г. 

1114. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по 

избирателни секции 

Чл. 26, ал.1, т. 33   

115. В срок до 30 дни след изборния ден лицето, което представлява партията или 

инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията от партии, 

представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. 

Чл. 159, ал. 1 + 30 дни  
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№ Основни процедури, събития и действия Основание 

от ИК 

Време  

(дни/часове) 

спрямо 

изборния ден 

Срок до дата 

(вкл.) 

116. ЦИК публикува резултатите от изборите по избирателни секции в бюлетин Чл. 26, ал. 1, т. 34 

§ 12, ал. 3, т. 3 

ПЗР 

+ 40 дни  

 

 

 

 


