ОССЕ – Служба за демократични институции и права на човека
Ограничена мисия за наблюдение на избори
Република България
Предсрочни парламентарни избори, 5 октомври 2014 г.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
9 – 17 септември 2014 г.
22 септември 2014 г.
I.

РЕЗЮМЕ

•

В резултат на икономическата и политическа криза правителството, начело с г-н Пламен
Орешарски, подаде оставка на 23 юли 2014 г. Президентът Росен Плевнелиев разпусна
Народното събрание (парламента), определи дата за предсрочни избори на 5 октомври и
назначи служебно правителство.

•

Предстоящите парламентарни избори ще бъдат първите, проведени по правилата на
новоприетия Изборен кодекс, който влезе в сила през м. март 2014 г. Кодексът осигурява
солидна основа за провеждането на демократични избори. В него са отразени няколко порано отправени препоръки на ОССЕ/СДИПЧ. Други препоръки обаче не са приети, сред
които отмяната на всеобхватната забрана за лишените от свобода да гласуват и
изискването предизборната кампания да се води единствено на български език.

•

Двеста и четиридесетте народни представители ще бъдат избирани по пропорционална
система в 31 многомандатни избирателни района. Новият кодекс позволява и
преференциално гласуване за един кандидат от листа. По сведения на Централната
избирателна комисия (ЦИК) за настоящите избори са се регистрирали общо 6 062
кандидата в листите на 18 партии и 7 коалиции и трима независими кандидати.

•

Предизборната кампания стартира официално на 5 септември в обстановка на
разочарование и недоверие към политиката и политическите партии. Към момента
дейностите от кампанията са ограничени. Ограничената мисия за наблюдение на избори
на ОССЕ/СДИПЧ отбелязва използването на националистки, а понякога и
подстрекателски изказвания, както и твърдения за купуване на гласове и контролиран
вот. На 8 септември 16 от 25-те участващи в изборите формации подписаха Обществен
договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България.

•

Всички три нива на изборната администрация са сформирани и в момента текат
обучителни дейности. До сега като цяло законовите срокове са спазени. ЦИК провежда
редовни заседания, които се излъчват по интернет. След изборите за Европейски
парламент през май 2014 г., ЦИК ще изпълни втори проект за експериментално машинно
гласуване в 300 избирателни секции.

•

В предварителните избирателни списъци са вписани общо 6 931 855 гласоподаватели.
Гласоподавателите могат да проверят данните си онлайн или от списъците, изложени на
определените за целта места от местните администрации, към които могат да се обърнат
за коригиране на евентуални пропуски и грешки. Общо 24 252 гласоподаватели са се
регистрирали за гласуване извън страната.

•

Сигнали и жалби се разглеждат основно от избирателните комисии, като крайната
апелативна инстанция се явява Върховният административен съд (ВАС). ЦИК поддържа
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онлайн регистър на всички жалби и решенията по тях. До този момент в ВАСса
постъпили над 20 обжалвания.
•

II.

Обществените телевизии и радио станции са задължени отразяват равнопоставено и
обективно всички участници в предизборната надпревара. Отразяването в частните
средства за масова информация като цяло остава без регулация. Обществените
телевизионни и радио канали организират редица дебати между кандидатите. До този
момент те се излъчват извън най-гледаното време.
ВЪВЕДЕНИЕ

По покана на Министерство на външните работи и на базата на препоръката от проведената
в периода 18-20 август мисия за оценка на нуждите, Службата за демократични институции
и права на човека ОССЕ (ОССЕ/СДИПЧ) откри на 9 септември 1 ограничена мисия за
наблюдение на изборите (ОМНИ). Тази мисия, ръководена от посланик Одри Гловър, се
състои от 12-членен основен екип, базиран в София, и 10 дългосрочни наблюдатели (ДН),
които бяха разпределени из страната на 14 септември. Членовете на мисията са
представители на 16 държави участнички в ОССЕ. В съответствие с методологията на
СДИПЧ, ограничената мисия за наблюдение на изборите няма да осъществи системно и
всеобхватно наблюдение на дейностите в рамките на изборния ден, но нейните членове ще
посетят ограничен брой избирателни секции.
III.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изборите на 5 октомври се явяват четвъртите предсрочни парламентарни избори за периода
след 1990 г. и осмите избори от 1997 г. насам, които са наблюдавани от ОССЕ/СДИПЧ.
Изборният процес протича в условия на политическа и икономическа криза и общо
разочарование и недоверие към политиката и политическите партии. На 23 юли
правителството на Пламен Орешарски подаде оставка. Президентът Росен Плевнелиев
разпусна Народното събрание (парламента), определи датата за предсрочни избори и назначи
служебно правителство, което формулира като своя основна задача „организирането на
свободни и честни избори“.
След предсрочните парламентарни избори от май 2013 г. водената от Българската
социалистическа партия (БСП) Коалиция за България (с 84 места в парламента от общо 240)
и Движението за права и свободи (ДПС) с 36 депутати сформираха правителство на
малцинството, което по-късно бе подложено на пет вота на недоверие в Народното събрание.
Дясно-центристката партия Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) получи 97
депутатски места, а крайно дясната Атака – 23. След изборите за Европейски парламент от
май 2014 г., ДПС се оттегли от правителството.
IV.

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА

Законодателната рамка бе променена през март 2014 г. с приемането на нов Изборен кодекс,2
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Предходните доклади на ОССЕ/СДИПЧ на България са публикувани на адрес:
http://www.osce.org/odihr/elections/bulgaria.
Законовата рамка включва още и Закона за политическите партии, Закона за събранията, Наказателния
кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.
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който осигурява солидна основа за провеждането на демократични избори. 3 В разпоредбите
му са взети предвид някои от предишните препоръки на ОССЕ/СДИПЧ, включително
разширяване на правото за обжалване на решения, свързани с изборния процес, намаляване
на броя подписи в подкрепа на регистрация на независим кандидат и удължаване на срока за
обжалване на решения за регистрация на кандидати в изборите. Някои препоръки обаче все
още не са приложени. 4
Народното събрание е еднокамерен орган от 240 депутата, които се избират по
пропорционална система от 31 многомандатни избирателни района. Броят на мандатите за
всеки избирателен район се определя от ЦИК в съответствие с числеността на населението,
като те не могат да бъдат по-малко от 4 за избирателен район. 5
Прагът за влизане в парламента е 4% от валидните гласове на национално ниво за партиите и
коалициите, а независимите кандидати следва да преминат границата на изборната квота за
съответния избирателен район. Кодексът дава право и на преференциално гласуване за един
кандидат от листа. 6
Конституцията на страната гарантира всеобщо и равно изборно право при спазване на
тайната на вота. Всеки гражданин над 18-годишна възраст има правото да гласува, с
изключение на лишените от свобода и лицата, чието право е ограничено с решение на съда.
Български гражданин на възраст над 21 години, който има право да гласува и няма друго
гражданство, може да се кандидатира в изборите. Кандидатите, които заемат държавни
постове, при регистрация трябва да спрат да изпълняват задълженията си на съответния пост.
Лица, които по закон нямат право да членуват в политически партии, могат да участват в
изборите единствено като независими кандидати. 7
V.

ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изборите се организират и провеждат от тристепенна изборна администрация: Централна
избирателна комисия (ЦИК), 31 районни избирателни комисии (РИК) и 11 726 Секционни
избирателни комисии (СИК). 8 За гласоподавателите в чужбина са сформирани допълнително
426 СИК. Политическите партии, представени в Народното събрание или в Европейския
парламент, могат да номинират кандидати за членове на изборната администрация на всички
нива.
ЦИК е постоянен орган, чиито членове се назначават за мандат от 5 години. Председателят,
двама заместник-председатели и секретарят на ЦИК се избират от парламента, а
Президентът на Републиката назначава останалите членове по предложение на
политическите партии. Настоящият 20-членен състав на ЦИК е назначен на 20 март 2014 г.
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В.ж. Съвместно становище на Венецианската комисия на Съвета на Европа и ОССЕ/СДИПЧ по проекта
на Изборен кодекс на Р. България: http://www.osce.org/odihr/elections/116830.
Не е въведен механизъм за обжалване на изборни резултати от страна на всички участници в изборите
и все още не е разрешено воденето на предизборна кампания на езиците на малцинствата.
Разпределението на мандатите се осъществява на основата на преброяването на населението от 2011 г.
и е същото като при парламентарните избори от 2013 г.
За да стане носител на преференциален мандат, кандидатът следва да е подкрепен в бюлетината от
поне 7% от лицата, гласували за съответната политическа формация.
Напр. военнослужещи, членове на разузнавателните и полицейските служби, дипломати, съдии и
прокурори.
Дадена секция може да обхваща до 1 000 гласоподаватели.
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Председателят, зам.-председателите и секретарят, както и седем от останалите членове са
жени.
ЦИК провежда редовни заседания, които се излъчват пряко по интернет. До момента
комисията е приела над 300 решения, касаещи предстоящите избори, вкл. одобрение на
текста на бюлетината, методически указания за РИК и СИК и информационно-разяснителни
материали за гласоподавателите. 9
До изтичане на крайния срок на 15 август ЦИК е назначила членовете на РИК след
проведени консултации с политическите партии на областно ниво. По информация на ЦИК,
Районните избирателни комисии са назначили всички членове на СИК до изтичането на
крайния срок 9 септември с изключение на община Стара Загора, където се е наложило
назначението да бъде направено от самата ЦИК, след като политическите партии не са се
споразумели за състава на 202-те СИК. ЦИК е започнала обучението на членовете на РИК на
16 септември. Дългосрочните наблюдатели от мисията на ОССЕ/СДИПЧ посетиха няколко
обучения и дадоха своята положителна оценка за тях.
ЦИК ще проведе втори проект за експериментално машинно гласуване. 10 Гласоподавателите
в 300 избирателни секции, разпределени в пет избирателни района, ще имат възможност
освен да подадат книжна бюлетина и да гласуват посредством устройства с чувствителни
екрани (тъч-скрийн). 11 Резултатите от машинното гласуване няма да бъдат включени в
официалното преброяване.
VI.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ

Регистрацията на гласоподаватели е пасивна. ЦИК поддържа актуални списъци на лица,
имащи право да гласуват, който се основава на данните от Регистъра на населението на
Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) към
Министерство на регионалното развитие. Гласоподавателите се регистрират по постоянен
адрес и могат да проверят данните си, включително по интернет.
По данни на ГРАО в предварителните избирателни списъци към 25 август фигурират
6 931 855 гласоподаватели. Местните администрации окачват тези списъци на достъпно
място, за да могат гласоподавателите да проверяват своите данни и да заявят необходимост
от коригиране на неточностите не по-късно от седем дни преди изборите. Гласоподавателите
могат да променят мястото, където гласуват, в срок до 14 дни преди изборния ден. Някои от
събеседниците на ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ са изразили своята загриженост за
достоверността на регистъра, поддържан от ГРАО, тъй като се твърди, че броят на
гласоподавателите е по-висок в сравнение с данните за броя на пълнолетните граждани,
предоставени от Националния статистически институт.
Хора с трайни увреждания, които нямат възможност да посетят избирателна секция, могат да
заявят гласуване в мобилна секция. За здравните заведения, местата за задържане и

9

10

11

Информационно-разяснителната кампания за гласоподавателите включва послания, че купуването и
продаването на гласове е престъпление.
Първият пилотен проект със 100 машини за гласуване бе осъществен в рамките на изборите за
Европейски парламент през май 2014 г.
Пилотният проект ще бъде осъществен в областите Кюстендил, Перник, Плевен, Пловдив и София.
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социалните институции са съставени специални избирателни списъци. При подадени 27 401
заявления броят на лицата, регистрирани в списъците за гласуване в чужбина, е 24 252. 12
VII.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

Политическите партии и коалиции са длъжни да се регистрират в ЦИК като предоставят
набор от документи, депозит в размер на 2 500 лв. 13 и подписка в подкрепа на регистрацията
им, съдържаща подписите на не по-малко от 2 500 гласоподаватели. 14 Регистрираните
участници в изборите представят листите си с кандидати в РИК. Подреждането на
кандидатите в листите се прави от съответната партия или коалиция. Дадено лице може да
фигурира като кандидат на съответната партия в листите на не повече от 2 избирателни
района. За регистриране на независим кандидат в РИК, инициативният комитет за издигане
на неговата кандидатура трябва да внесе депозит от 100 лв. заедно с подписка в негова
подкрепа, съдържаща подписите на не по-малко от 1% и не повече от 1 000 гласоподаватели
от съответния избирателен район.
ЦИК е регистрирала 18 партии и 7 коалиции. 15 На три политически партии е отказана
регистрация след направена проверка на подписите в тяхна подкрепа, а две от тях са
обжалвали този отказ (в.ж. „Сигнали и жалби“). По данни на ЦИК за 240-те места в
парламента ще се състезават 6 062 кандидати от партийни листи и трима независими
кандидати, което представлява средно по 25 кандидата за едно място. 16
VIII. ОБСТАНОВКА, В КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯТА
Кампанията започна официално на 5 септември и ще приключи в полунощ на 4 октомври.
Кметовете на населени места са задължени да определят места за окачване на агитационни
материали. За всички срещи и митинги се изисква 48-часово предварително уведомление, а
за демонстрации – 72-часово такова. Предизборна агитация е забранена в държавни и
общински институции и в градския транспорт.
До този момент предизборната агитация остава ограничена и се води основно по медии,
социални мрежи, от врата на врата и на митинги. Кандидатите се фокусират върху
икономически проблеми и скорошните наводнения. В определени случаи част от партиите
прибягват до подстрекателски и ксенофобски изказвания. 17 Премиерът отправи апел за поголяма толерантност по време на кампанията.
Част от събеседниците на ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ, споделят своите опасения за купуване
на гласове и контролиран вот, както и за недостатъчни мерки от страна на правоприлагащите
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По-голямата част от заявленията са подадени от Турция (8 907), Великобритания (3 178) и САЩ (2
589).
По официалния валутен курс 1 BGN = 0,51 EUR.
Даден гласоподавател може да даде подписа си в подкрепа само на един кандидат или партия/
коалиция. Дадена партия може да участва само в една коалиция, като всяка коалиция се състои от наймалко две партии.
Подробна информация за участниците в предизборната надпревара може да бъде намерена на уебстраницата на ЦИК: http://www.cik.bg/623.
Броят на кандидатите за едно място варира от 21 в Бургас до 30 в Кюстендил и Перник.
Атака е отпечатала антисемитистки плакат. България без цензура (ББЦ) отправи призив за затваряне
на границата с Турция една седмица преди изборния ден, „за да се попречи на вноса на
гласоподаватели от Турция“. Други партии са ползвали етнически стереотипи преди започване на
кампанията и продължават да прибягват до тях.
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органи за предотвратяването на подобни практики. Те посочват, че малцинствени групи,
особено ромско население и гласоподаватели с ниски доходи, са сред най-уязвимите групи
при подобни нарушения. На 8 септември 16 от 25-те участници в изборите подписаха
Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в
България. 18
IX.

ФИНАНСИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Парламентарните партии и коалиции имат право да получа публично финансиране,
пропорционално на броя получени валидни гласове при предходните парламентарни
избори. 19 Непредставените в парламента партии, които обаче са получили най-малко 1% от
валидните гласове в национален мащаб при предходните парламентарни избори, получават
публично финансиране на същата основа. На партиите/ коалициите, които нямат право на
публично финансиране, се предоставят средства за медийна реклама, ако са регистрирани за
участие в изборите.
В рамките на пет дни след регистрация, всички партии следва да внесат в Сметната палата на
Р. България информация за банковата сметка, която ще ползват за нуждите на кампанията.
До пет дни след старта на кампанията те са задължени да предоставят данни за
финансирането на кампанията си, които се вписват в публичния регистър. Тази информация
подлежи на периодично актуализиране. Окончателен отчет за постъпленията и разходите за
кампанията се подава не по-късно от 30 дни след деня на изборите. Сметната палата не
проверява информацията в публичния регистър преди да е направила одит на окончателните
отчети.
Дадена партия, коалиция или независим кандидат не може да получи повече от 10 000 лв. от
едно лице в рамките на една календарна година. 20 Разходите за предизборна кампания на
партия или коалиция не могат да надвишават 3 млн. лв., а за независимите кандидати –
0,2 млн. лв.
X.

МЕДИИ

Изборният кодекс съдържа подробна регламентация на отразяването на предизборната
кампания от Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио
(БНР), които се явяват обществените медии в България на национално и регионално ниво. Те
са задължени да отразяват равнопоставено и обективно всеки от участниците в изборите. На
всяка партия и коалиция, явяващи се на изборите, се осигуряват по 40 секунди ефирно време
в обществените медии в началото и в края на кампанията.
Изборният кодекс задължава БНТ и БНР да организират дебати в съответствие с
предварително съгласувани теми и време на излъчване в рамките на не по-малко от 4 часа по
националния и не по-малко от един час по всеки регионален канал. Участниците в изборите
18

19
20

Политическите формации се ангажират да не регистрират партийни членове, застъпници и „платени
наблюдатели“ от името на граждански организации, да заемат твърди позиции срещу купуването на
гласове и контролирания вот, да провеждат допълнително обучение на своите представители в СИК и
да предоставят точна информация относно даренията по време на предизборната кампания. В.ж.
http://www.transparency.bg.
За 2014 г. размерът на субсидията е 11 лв. за всеки получен валиден глас.
По закон са забранени анонимните дарения, дарения от юридически лица и еднолични търговци, от
чуждестранни граждани освен граждани на държави членки на ЕС, които имат гласоподавателни права,
от религиозни институции, както и от чужди правителства, компании и неправителствени организации.

Ограничена мисия за наблюдение на избори
Република България, Предсрочни парламентарни избори - 5 октомври 2014 г.
Междинен доклад (9-17 септември 2014 г.)

стр.: 7

са се договорили с БНТ и БНР за провеждането на четири национални дебата с обща
продължителност съответно от шест и осем часа извън най-гледаното ефирно
време.Отразяването в частните медии остава до голяма степен без регулация. И печатните, и
електронните средства за масова информация имат правото да продават време/ място за
предизборна реклама. Цените за тази реклама следва да бъдат еднакви за всички и да се
оповестят в рамките на 40 дни преди началото на кампанията. Договорите между медиите и
участниците в изборите се публикуват в интернет в рамките на три дни след сключването им.
Въпреки че е заложено изискване предизборните материали да са отделени от редакционното
съдържание и да са обозначени ясно като платени, в Изборния кодекс не са предвидени
санкции за нарушения на това изискване. ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ отбелязва, че има
случаи,в които частни електронни и печатни медии да не обозначават ясно подобно
съдържание като платено, като по този начин е възможно да бъде подведенааудиторията
относно характера на подадената информация.
Съветът за електронни медии (СЕМ) е регулаторният орган, който е натоварен със задачата
да следи за спазването на Изборния кодекс от страна на тези медии. СЕМ осъществява
медиен мониторинг на 34 телевизионни канала и 12 радио станции. Регулаторът няма право
да налага санкции на медиите при установяване на нарушения, свързани с изборите. В такива
случаи СЕМ има задължението да докладва нарушенията на ЦИК, която от своя страна
решава дали да наложи санкции. СЕМ информира ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ, че е подал на
ЦИК доклад относно оповестяването на цените за предизборна реклама от отделните медии,
чието разглеждане от комисията все още предстои.
За да оцени поведението и отразяването на предизборната кампания в медиите, на 11
септември ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ започна количествен и качествен мониторинг на
излъчваните в най-гледано време материали по 4 телевизионни канала (БНТ1, bTV, Нова
телевизия и TV7), две радио станции (БНР-Хоризонт и Дарик радио), както и четири
ежедневника (24 часа, Телеграф, Стандарт и Капитал).
XI.

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Сигнали за изборни нарушения могат да бъдат подавани във всяка избирателна комисия.
Решения на местната администрация за регистрация на гласоподавателите могат да бъдат
обжалвани пред окръжните административни съдилища в рамките на два дни. Съдът трябва
да се произнесе с окончателно решение до два дни.
Жалби срещу решенията на дадена избирателна комисия могат да бъдат подавани в комисия
от по-високо ниво в рамките на три дни. Решения на ЦИК се обжалват пред Върховния
административен съд (ВАС) като крайна инстанция. РИК, ЦИК и ВАС се произнасят по
съответните жалби до три дни. 21 ЦИК поддържа публичен онлайн регистър на жалби и
решенията по тях, който се актуализира редовно.
Във ВАС са постъпили над 20 жалби, свързани с изборите, сред които две от политически
партии и две от независими кандидати с отказана регистрация, и четири за отказ на

21

Сигнали и жалби, свързани с медиите, трябва да бъдат подавани в рамките на 24 часа, като РИК и ЦИК
имат 24 часа да се произнесат по тях. СИК са задължени да излязат с незабавно становище относно
нарушенията в изборния ден, а РИК – в рамките на 1 час от получаването им, но преди затваряне на
избирателните секции.
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регистрация на наблюдателски организации или на индивидуални наблюдатели. 22 Няколко
от жалбите са в резултат на спорове между местната администрация и РИК за
местоположението на изборните секции. До този момент съдът се е придържал към
процедурните срокове.
XII.

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

По данни от преброяването на населението през 2011 г. етническите турци съставляват найголямата малцинствена група – 8,8 % от населението, следвани от роми – 4,9%. 23 Другите
малцинствени групи включват руснаци, арменци, власи (аромани), каракачани, македонци,
евреи, румънци, украинци и др., като всички взети заедно формират под 1% от населението.
Конституцията дава право на самоопределяне, но забранява сформирането на политически
партии на етнически, расов или религиозен принцип. Според Изборния кодекс
предизборната кампания се води на български език – обстоятелство, което вече е било
предмет на критики от страна на ОССЕ/СДИПЧ и Венецианската комисия. 24
ДПС традиционно се разглежда като партия, представляваща интересите на турската
общност. Евророма – една от партиите, представляваща интересите на ромското население,
се е кандидатирала за изборите в коалиция с БСП. Също така в партийните листи фигурират
кандидати, които са етнически турци или роми.
Някои от събеседниците на ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ са изразили своите опасения относно
изборни манипулации, в частност купуване на гласове. Представители на ромската общност
са особено уязвими от подобни практики поради икономическото и социалното им
изключване.
XIII. ГРАЖДАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ
Изборният кодекс регламентира наблюдението на изборите от граждански и международни
организации, както и присъствието в избирателните секции на застъпници на участниците в
изборите. До този момент ЦИК е регистрирала 17 граждански организации с 1 590
наблюдатели. Отказана е регистрацията за наблюдение на изборите на 2 граждански
организации (в.ж. Сигнали и жалби). Някои от събеседниците на ОМНИ на ОССЕ/СДИПЧ
разкритикуваха регистрацията на наблюдателски организации, близки до политически
партии и коалиции.

22

23

24

ЦИК е отказала регистрацията като наблюдатели на две граждански организации. Първият отказ е на
основание политическата принадлежност на членовете на нейния съвет на директорите, а вторият –
поради липсата на мнозинство от 2/3 от членовете на ЦИК в подкрепа на решението за регистрация.
Вторият случай е обжалван пред ВАС, който се е произнесъл, че ЦИК следва да преразгледа
заявлението. При повторното разглеждане ЦИК отхвърля молбата за регистрация с аргументацията, че
част от членовете на съвета на директорите заемат ръководни постове и присъстват в листите на
определена политическа партия. Това решение е потвърдено от ВАС.
Резултатите от преброяването отразяват онези 91%, които са отговорили на незадължителните въпроси
относно
етническата
си
принадлежност;
в.ж.
на
http://www.nsi.bg/census2011/PDOCS2/Census2011final_en.pdf. По неофициални данни броят на ромите
е значително по-висок и достига до 800 000 или 10%.
В.ж. Съвместно становище на Изборен кодекс на Р. България на Венецианската комисия на Съвета на
Европа и ОССЕ/СДИПЧ на адрес:http://www.osce.org/odihr/80841.
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XIV. ДЕЙНОСТ НА МИСИЯТА
Ограничената мисия за наблюдение на избори на ОССЕ/СДИПЧ стартира своята дейност с
пресконференция в София на 9 септември. Ръководителят на мисията проведе срещи с
Министерство на външните работи, ЦИК, Министерство на вътрешните работи и с
представители на политически партии, гражданското общество и международната общност.
ОМНИ също така установи контакти с изборната администрация на всички нива, с
политически партии и кандидати, медии, гражданско общество и други заинтересовани от
изборния процес страни. Мисията ще осъществява дейностите си по наблюдение на изборите
в сътрудничество с делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Английската версия на този доклад е единственият официален документ.
На български език е наличен неофициален превод.

