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Въведение

Настоящият доклад е част от проекта «Граждански мониторинг върху 
процеса по приемане на нови изборни правила в България», осъществен с  
подкрепата от Балканския тръст за демокрация.      

Гражданското наблюдение върху процеса по приемане на нови избор-
ни правила продължи повече от една година и обхваща период от декември 
2009 г. – когато беше поставено началото по изработване на единен Избо-
рен кодекс, до януари 2011 г. - когато новоприетият Изборен кодекс влезе в 
сила. 

Екипът по проекта проследи как и от какви «парчета» беше «напра-
вен» изборният кодекс (ако перифразираме крилатата мисъл на Бисмарк за 
законотворчеството) – един от най-важните за политическата ни система 
закони. Докладът описва всички аспекти от процеса на приемане на Избо-
рен кодекс в България – ролята и значението на отделните актьори – поли-
тици, НПО, експерти, медии; степента на откритост при изработването на 
законопроекта; обществения дебат и нивото на информираност по темата.      

Мониторингът на процеса включи наблюдение на всички заседания 
на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс, Комисията по 
правни въпроси и заседанията на Народното събрание, посветени на пре-
мането на Изборния кодекс. Проведени са преки интервюта с представите-
ли на  парламентарни и извънпарламентарни партии и НПО; анализирани 
са документи на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс, 
стенограми от заседания на парламентарни комисии и обществени обсъ-
ждания, медийни публикации. 

1 етап: Временна анкетна комисия
 

При конституирането на 41-то НС парламентарно представените пар-
тии декларираха готовността си да започнат работа по единен изборен ко-
декс, който да бъде приет в първата година от работата на новия парламент, 
а не в последния възможен момент под натиска на политическата конюн-
ктура. В своя декларация1 от 22 юли 2010 г. НС заяви, че цели “гарантира-
не на стабилност на демократичната политическа и партийна система чрез 
честен изборен процес и приемане на ново изборно законодателство и про-
мени в Закона за политическите партии и Закона за допитване до народа”.

Като стъпка от реализацията на тези намерения, на  02.12. 2009 г., след 
тримесечна работа, Временната анкетна комисия2 за проверка на сигналите 
за опорочаване на изборите за НС от 5 юли 2009 г. внесе за разглеждане в 
НС изготвения от нея доклад3.   

По време на дебата при сформиране на Комисията от НС (проследен 
чрез стенографския запис4 от заседанието на парламента от 2 септември 
2009 г.) депутатите настояват за цялостен преглед на изборния процес, кой-
то да повлияе при изработването на новото изборно законодателство.  На-
родните представители смятат,че досега не се е стигало до дълбоко, де-
тайлно и сериозно обсъждане на провежданите избори, въпреки наличието 
на съмнение за честността им.

 1 Декларация  за основните приоритети на 41-то Народно събрание на Република България от 22. 07.2009 г.,  http://wap.parliament.
bg/bg/declaration/ID/5219
2 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 
5 юли 2009  от 02.09.2009 г.,  .http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/4996/
3 Доклад на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009,   
http://www.izborenkodeks.com/analysis/view-7
4 Стенограма от заседание на НС от 02.09.2009 г. http://parliament.bg/bg/plenaryst/ID/603
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Според изразените позиции обществото не вярва, че в България има 
честен изборен процес, поради което временната анкетна комисия като по-
литически орган трябва да даде политически отговор какви са причините 
за това и да зададе посока на бъдещата работа по единен Изборен кодекс.

Разбирането е, че Комисията трябва да провери сигналите, които са 
подавани по време на подготовката и протичането на целия изборен про-
цес, и въз основа на тях да направи анализ какви са причините и усло-
вията за опорочаването му – несъвършено законодателството; лошо 
свършена работа от страна на държавните институции; некомпетент-
ност на органите, които организират и провеждат изборите,  др. причини.  
Анализът следваше да очертае ясно кръга от проблеми, които да бъдат ре-
шени при изработването на  Изборния кодекс, който ще се отнася до всички 
видове избори.

В Комисията влизат по двама представители от всяка парламентарна 
група:

Председател: Явор Нотев – Атака 
Заместник-председатели: Тодор Димитров – ГЕРБ, и 
Ваньо Шарков – Синя коалиция 
Членове: Огнян Тетимов - Атака 
Димитър Лазаров - ГЕРБ 
Екатерина Михайлова - Синя коалиция 
Кристияна Петрова - РЗС 
Димитър Чукарски - РЗС 
Касим Дал - ДПС 
Христо Дамянов Бисеров - ДПС 
Любен Корнезов – Коалиция за България 
Мая Манолова – Коалиция за България    

Съдържание на изготвения 
от Комисията доклад

Обсъжданията при създаване на Комисията, в пленарна зала, поро-
диха очакване, че ще бъде изговен продукт със значението и тежестта на 
«Бяла книга на изборния процес в България», която да предизвика широк 
обществен дебат, да определи политическата рамка и принципите,  които 
ще следва новото изборно законодателство. 

Мониторингът установи, че докладът не е представен и не е обсъждан 
с различните заинтересовани страни – партии – парламентарни и извънпар-
ламентарни; структури на гражданското общество, институции и др. – под-
ход, задължителен при даване на старт на всяка нова политика и при ре-
формиране на съществуващи практики, още повече, когато става дума за 
изборно законодателство. 

Докладът не е публикуван на страницата на НС. (Институт за развитие 
на публичната страна го направи публичен чрез своята електронна страни-
ца и анализ на съдържанието, публикуван в медиите5.)  

При старта на Комисията нейният предадател г-н Нотев заяви:  “Ам-
бицията ни е да направим преглед на сигналите и да ги групираме така, че 
те да станат основа на бъдещи законодателни промени”, и още: „Редно е да 
се разгледа работата на комисията, която коментираме като етап, като една 
подготовка за работата и то много тежката и сериозната работа, по изготвя-
нето на изборен кодекс.”6

5 Mediapool, 7 декември 2009 г. http://www.mediapool.bg/show/?storyid=159476&srcpos=2

6 Bulgaria-news.bg, 15 ноември 2009 г,  http://bulgaria-news.bg/en/category/yellow-stones/today/article/post12108.html
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Силни страни на доклада

Изговеният във връзка с делата пред Конституционния съд - «Преглед 
на въпросите, повдигнати при оспорване на изборните резултати», съдържа 
систематизирана информация за проблемите при прилагането на изборното 
законодателство и съществуващите рискове от закононарушения, предста-
вени през призмата на трите конституционни дела, оспорващи резултатите 
от парламентарните избори.      

В раздела «За нарушенията и администрирането» Комисията използва 
доклада, предоставен й от Гражданската коалиция за свободен и демокра-
тичен избор и Асоциация «Прозрачност без граници», като включва кон-
статации и предложения на неправителствените организации, извършили 
наблюдение върху изборите за евродепутати и  национален парламент.  

Силно критична е Комисията към работата на ЦИК, особено що се от-
нася до решенията, свързани с реда и условията за гласуване на български-
те граждани в чужбина. В същото време отсъстват оценки за способността 
на ЦИК да гарантира честен изборен процес в страната. Не са коментирани 
отменените от ВАС решения на ЦИК, свързани с отказа за регистриране на 
Синята коалиция за участие в изборите, породили основателни съмнения, 
че мнозинството представители в ЦИК са се превърнали в  инструмент за 
политическа репресия.     

Дефицити в съдържанието на доклада

Докладът не представя задълбочен анализ на ситуацията, още по-
малко на причините, довели до убеждението в обществото, че институции-
те не могат да гарантират провеждането на честен изборен процес. Относ-
но осъществяването на идеята за групирането на сигналите по важност и 
очертаването на насоките за бъдещи законодателни промени – докладът не 
предоставя добре систематизирана информация. 

В доклада четем: «Комисията прие за необходимо да изиска и събере 
информация за сигналите, постъпили в институциите, компетентни по за-
кон да приемат и решават такива сигнали, както и актуални данни за про-
цедурата, по която са разгледани и решени или се разглеждат и решават 
сигналите. Поставената цел беше да се разшири  обхватът на проверка  и да 
се съпоставят данните за постъпилите към различните институции сигнали 
за изборни нарушения, така че комисията да има възможността за собстве-
на оценка и заключение.»

Представяне на факти и обстоятелства, оценки, статистика, както и  не-
нужни повторения, формират основното съдържание на доклада. Отсъства 
систематизирано изложение на проблемите, съществуващи в различните 
етапи на изборния процес - от подготовката и регистрацията на политиче-
ските субекти, през провеждане на предизборната кампания и обявяването 
на резултатите от изборите.  

По структура докладът много повече напомня преглед на справки и 
становища на различни държавни институции, отколкото структуриран, 
аналитичен текст, който да послужи като основа за създаване на Изборен 
кодекс. Следваният подход – представяне в доклада на информация от раз-
лични институции за опорочаване на изборния процес във връзка постъпи-
лите до тях сигнали, съпроводена от различни по характер изводи и оценки 



10 11
Доклад от граждански мониторинг върху процеса
по приемане на нови изборни правила в България

на самата Комисия, не е позволил да се достигне до изготвяне на систе-
матизиран списък на проблемите, които новото изборно законодателство 
следва да реши. 

Тежките проблеми, които имат институциите в България по осигу-
ряването на честен изборен процес, изискваха Комисията да се фокусира 
върху формулиране на заключения и препоръки, отнасящи до: 

- ефективността на съществуващите контролни механизми върху це-
лия процес на протичането на изборите - от подготовката и регистрацията 
на политическите субекти до провеждането на предизборната кампания и 
обявяването на изборните резултати; 

- наличието на условия за манипулиране на вота чрез изборен туризъм, 
купуване на гласове, контролиран  вот;

-  начина на разкриване на секции в чужбина и липса на реален кон-
трол върху тях; 

- проблеми с компетентността на изборните комисии, политизиране 
на изборните комисии, в т. ч. ЦИК;

- финансирането и разходването на средства в предизборната кампа-
ния, в т.ч. и контрол над финансирането и др.   

Основният акцент в доклада е поставен върху провеждането на избо-
рите в Република Турция и САЩ – разкриване на секции, изпращането и 
приемането на изборните книжа от секциите в чужбина. Докладът отбеляз-
ва, че има данни за  контролиран вот и купуване на гласове на територията 
на страната и в чужбина, констатирано е наличие на множество организа-
ционни нарушения в работата на секционните избирателни комисии и не-
законна агитация в изборния ден.     

Комисията не е успяла да оцени какво значение имат за опорочване-
то на изборния процес различните незаконни практики, нито да предста-
ви тенденциите по отношение на техния обхват, причините и условията 
за разпространението им.  Комисията не е обосновала последователно не-
обходимостта от създаване на допълнителни правни гаранции за защита 
на политическите права на българските граждани и от преосмисляне на 
съществуващи правни норми, които създават предпоставки за изкривяване 
на целите на демократичния изборния процес. 

В заключение на долада Комисията отбелязва: «В резултат от извъ-
ршените пространни проверки на работата и резултатите на органите и 
институциите с отношение към изборния процес, Комисията достигна до 
извода за неотложна необходимост от изработването и приемането на ново 
изборно законодателство със съответни гаранции за законосъобразното 
протичане на изборния процес».

В решението за приемане на доклада от НС се казва: «Констатациите 
от сигнали, отнасящи се до непълноти и слабости в законовата уредба, да 
бъдат обсъдени и съобразени в хода на изработването на ново изборно за-
конодателство. Това са: действие или бездействие на изпълнителната власт 
или администрацията; неподготвеност на прилагащите закона; намесата на 
партии и участници в изборите; неработещи контролни механизми». Това 
решение не задава ясно политическата рамката за промените в изборното 
законодателство.
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2 етап: Временна парламентарна комисия

На 11 февруари 2010 г. НС прие решение7 за създаване на  Временна 
комисия за изработване на Изборен кодекс на Република България 
(Комисията). Срокът на дейност на Комисията бе определен на 6 ме-
сеца.  В състава на Комисията влизат 15 народни представители - по 
3-ма  от всяка политическа група в НС, излъчени след направени 
консултации сред политическите групи: 
- от  ГЕРБ: Искра Фидосова – председател на Комисията, Тодор Ди-
митров и Димитър Лазаров; 
- от Синята коалиция: Екатерина Михайлова, Димо Гяуров и Михаил 
Михайлов; 
- от Атака: Явор Нотев, Огнян Стоичков и Десислав Чуколов; 
- от ДПС: Янко Янков, Четин Казак и Ремзи Осман; 
- от  Коалиция за България: Мая Манолова, Любен Корнезов и Димчо 
Михалевски.

 
По предложение на партиите бяха привлечени експерти 

към Комисията:

Александър Григоров Петров - зам.-председател на ЦИК, математик; 

Димитър Генчев Димитров – член на ЦИК от 1994 г. до 2005 г., социо-
лог;   доц. д-р Драго Йорданов Михалев – математик; 

Камелия Стоянова Нейкова - член на ЦИК, юрист;  

проф. Красимир Бойчев Калинов – математик; 

проф. Михаил Михайлов Константинов – член на ЦИК, математик; 

Мустафа Сали Карадайъ – секретар на ЦИК, математик; 

Орлин Вилхелм Иванов – член на ЦИК, юрист; 

Петра Свиленова Стоянова – юрист; 

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова - член на ЦИК, юрист; 

Сабрие Тайфи Сапунджиева - член на ЦИК, юрист.

Бяха организирани две кръгли маси в НС, посветени на нуждата от 
промяна в изборното законодателство – на 19 декември 2009 г. и 30 март 
2010 г.; първата по инициатива на ГЕРБ, а втората бе инициирана от Коми-
сията.  

На 19 декември 2009 г. в зала „Изток” на Народното събрание се състоя 
първата кръгла маса8 на тема: „Определяне на законодателна рамка и Кон-
цепция за предстоящи промени в изборното законодателство”.

В дискусията взеха участие народни представители от парламентар-
ните групи в 41-то Народно събрание, представители на Президентството, 
председателят на Върховния административен съд, представители от На-
ционалното сдружение на общините в Република България, представители 
от Централната избирателна комисия, представители от неправителствени 
организации –  „Отворено общество”, Асоциация „Прозрачност без гра-
ници”, Сдружение „Хелзинкски наблюдател”, Фондация „Обща кауза” и 
представители от извънпарламентарни политически сили – политическа 
партия „Лидер”, ВМРО и НДСВ.

7 Решение на НС за създаване на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс на Република България, http://www.parlia-
ment.bg/bg/desision/ID/6467

8 Стенограма от кръглата маса, http://www.izborenkodeks.com/record/view-5
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Основни теми на дискусията: 

1. Изборен кодекс или изменение и допълнение на сега действащите из-
борни закони.

2. Вид избирателна система, която гарантира най-доброто политическо 
представителство и гражданското участие.

3. Необходимо ли ни е задължително гласуване в страната.

4. Организиране, провеждане и регламентиране на гласуването в чужби-
на.

5. Мерки за недопускане на изборни манипулации и нарушаване чест-
ността на изборния процес. Регламенти, които да гарантират честността на 
изборния процес и неговото провеждане. Създаване на контролен орган със 
специални правомощия за това.

6. Подготовката и организацията на изборния процес, избирателни списъ-
ци, регионални преброителни центрове, вид на избирателната бюлетина. 

7. Електронното гласуване.

8. Изборен праг.

9. Регистрационен режим на партиите за участие в избори – времеви и 
други условия по отношение на тяхната регистрация и участие.

Кръглата маса бе открита от г-жа Искра Фидосова - съпредседател на 
Парламентарната група на ГЕРБ: „Ние от политическа партия ГЕРБ предвари-
телно декларирахме волята си да предложим на българските избиратели про-
мяна в изборното законодателство в първата година от нашия мандат”.

Позицията на ГЕРБ по рамката на кодекса бе представена от вицепремие-
ра г-н Цветанов - вид на избирателната система: пропорционална с преферен-
ции за парламентарни, европейски и местни избори, с нисък преференциален 
праг, позволяващ пренареждане на кандидатската листа от избирателите. 

В рамките на дискусията бе заявено, че ще има работна група, сфор-
мирана с участието на парламентарно представените и извънпарламен-
тарно представените политически партии, експерти, представители на 
неправителствения сектор, която ще изисква становища от институци-
ите и така ще изработи, според намерението на мнозинството, изборен 
кодекс, който да отговори на очакванията на българските граждани. 

Дискусията бе обощена от г-жа Фидосова: „От предварително очерта-
ните в началото осем теми ние днес с представителите на парламентарните 
групи и с представителите на партиите и коалициите извън Народното събра-
ние успяхме да постигнем консенсус по половината от темите и то - пълен 
консенсус. Това са темите за изборен кодекс, за пропорционална избирателна 
система с преференциален вот, но с по-нисък праг. И тук един от преждего-
ворившите имаше притеснение за това, че дори да е по-нисък прагът, пак ще 
доведе до това българските избиратели да  не упражнят този преференциа-
лен вот. Ще доведе, уважаеми колеги, ако всички ние си свършим работата, 
ако ние успеем наистина в рамките на следващите шест месеца да израбо-
тим този избирателен кодекс, да изработим промените, които са необходими 
в другите закони, а именно Закона за политическите партии, по който вече 
започна дебат, Наказателния кодекс, Наказателнопроцесуалния кодекс. Ако 
има достатъчно рано и достатъчно продължителна разяснителна кампания 
за това, че българският гражданин като избирател може да упражни право-
то си преференциално, а това е истински мажоритарен вот, в една пропор-
ционална листа и на местните избори, и на евроизборите, и на изборите за 
народни представители, аз смятам, че всички ние ще постигнем тази голяма 
цел, която днес си поставяме.

Почти всички се изказаха за категорична промяна на правилата за ор-
ганизиране и провеждане на изборите в чужбина. Факт е, че има множество 
констатирани нарушения, но истина е и че те се дължат на това, че няма до-
статъчно ясна регламентация, както и на още няколко въпроса.
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Аз ви предлагам днешната кръгла маса да приключи, като приемем 
няколко конкретни неща, тъй като тук са представителите все още на всич-
ки парламентарни групи, колеги, предлагам да приемем три точки.

Първата точка да бъде: да си поставим един много кратък срок пар-
ламентарно представените партии и коалиции в българския парламент за 
определяне на окончателна политическа рамка на новото изборно законо-
дателство и ви предлагам крайният срок да бъде 10 февруари.

Предлагам ви да определим също в много кратък срок и законодател-
ната рамка на кодекса веднъж като параметри, какво ще разписваме вътре, 
какво ще унифицираме, какво не, втори път – като други закони и текстове 
в закони и кодекси, които трябва да променим. 

И не на последно място, може би и най-важното нещо, е да имаме 
ясно разписан график за изработване и приемане на тези промени. Тук смя-
там, че ще получим подкрепата и от представителите на институциите, и от 
представителите на неправителствения сектор, на останалите политически 
сили.

Искам да заявя нашето желание и покана към всички вас, които днес 
бяхте поканени тук, за активно участие в изработването на тези промени. 
Ако ние, представителите на политическите партии, успеем да се справим 
особено с първата точка, която представих на вашето внимание, а именно 
определяне на политическата рамка, много бързо ще можем да подадем 
топката към експертите, така че да започнат с наше участие, разбира се, да 
изготвят конкретните текстове.

.............

Колеги, апелирам към всички, нека до края на м. юни наистина да сме 
готови с всички тези промени и да предоставим на българското общество 
един нов избирателен кодекс, промени в останалите закони, които касаят 
изборния процес, защото смятам, че дължим това на българските граждани.

И последно изречение, предлагам едно от първите неща, които тряб-
ва да направим паралелно с изработването и постигането на консенсус по 
политическата рамка, е да подготвим въпроси, които да отправим до Кон-
ституционния съд за тълкувание на някои от текстовете на Конституцията, 
засягащи изборното законодателство. Господин Методиев маркира някои 
от тях. Със своите тълкувания те ще ни помогнат, ще ни насочат в правил-
ната насока, така че когато изработваме текстовете (напомням, че тук почти 
всички сме юристи), да не се лутаме в това на границата на противоконсти-
туционност ли сме, нарушаваме ли Конституцията, което ще ни помогне 
изключително много в нашата творческа работа по изработването на тези 
промени.”

Голяма част от заявените ангажименти на кръглата маса не бяха из-
пълнени:

•	 Не бе сформирана работна група с участие на участието на пар-
ламентарно представените и извънпарламентарно представените по-
литически партии, експерти, представители на неправителствения 
сектор, която да изготви проекта на кодекс. Проектът бе изготвен от 
Временна парламентана комисия с представители на партиите, които 
имат политически групи в НС. 

•	 В проекта на Изборен кодекс не бяха заложени преференциални 
прагове, които позволяват реално преднареждане на листите. Префе-
ренция при избор на общински съветници не бе въведена. 

•	 Не бяха отправени въпроси до Конституционния съд за тълкува-
ние на на текстовете на Конституцията, засягащи изборното законода-
телство.

•	 Заявените срокове за завършване на проекта на Изборен кодекс 
не бяха спазени. Вместо да бъде приет до юни 2010 г., проектът беше 
внесен в НС ноември и приет в края на декември 2010 г. 
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Втората кръгла маса9 се състоя на 30 март 2010 г. - месец и половина 
след като Временната комисия за изработване на кодекса беше започнала 
своята работа. 

Тема на кръглата маса: Заключителен дебат относно вида избирателна 
система за четирите вида избори

1. Организиране, провеждане и регламентиране на гласуването в чуж-
бина.

Подтеми: критерии и ред за разкриване на изборните секции; контрол 
върху работата на СИК в чужбина; отчитане на изборните резултати от 
СИК в чужбина.

2. Изборна администрация.

Подтеми: единна ЦИК, ЦИКМИ, ЦИКЕП; необходима ли е постоянно 
работеща ЦИК; функционално – юридическа компетентност на ЦИК – осо-
бена  юрисдикция или регистриращ орган; необходимост от постоянна по-
мощна администрация към ЦИК статут на РИК и ОИК.

3. Особености при провеждането на местни избори.

Подтема: териториална уседналост при упражняване на активно и па-
сивно избирателно право.

4. Регистрацията на политическите партии и коалиции за участие в от-
делните видове избори.

Подтеми: създаване на единен национален регистър за регистрация 
за участие в отделните видове избори на политически партии и коалиции; 
критерии за регистрация на политически партии и коалиции в отделните 
видове избори.

5. Регионални преброителни центрове на изборните резултати.

Подтеми: юридически процедури при извършване на преброяването 
в Регионалните преброителни центрове; технически процедури при извъ-
ршване на преброяването в Регионалните преброителни центрове.

6. Електронно гласуване.

7. Обжалване на изборните резултати. Органи, компетентност и пра-
вомощия.

В дискусията участие взеха представители на държавни институции, 
парламентарно представените и извънпарламентарно представени полити-
чески партии - НДСВ, ВМРО, „Зелените”; „Другата България”, неправи-
телствени организации - Асоциация „Прозрачност без граници”; „Гласува-
не без граници”; Национално сдружение на общините;  Институт за разви-
тие на публичната; „Инициатива за реформа в изборното законодателство” 
и експерти към Временната комисия за изработване на изборния кодекс. 

Подробните позиции са отразени в стенограмата и в публикуваните в 
сайта http://www.izborenkodeks.com обобщени мнения на участници в дис-
кусията (партии и неправителствени организации) в раздел „Предложения 
за кодекс”, представящ в сравнителен вид позициите на участниците в дис-
кусията, по отделните теми.

На тази кръгла маса парламентарно представените партии демонстри-
раха пълно съгласие с това, че на местни избори няма да има преференция 
– аргументът бе, че въвеждането на преференциален вот ще усили купува-
нето на гласове.

Г-жа Искра Фодосова: „По отношение на местните избори и по-
специално за избори на общински съветници, позицията, която изразиха 
колегите от парламентарните групи, включително ние от политическа пар-
тия ГЕРБ, е да остане пропорционалната избирателна система без възмож-
ност за преференция, тъй като смятаме, че ако създадем в Изборния кодекс 
преференциален вот по отношение на изборите за общински съвет, може 

9 Втората кръгла маса - http://www.izborenkodeks.com/record/view-1

http://www.izborenkodeks.com
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да се стигне до стимулиране купуването на гласове, контролирания вот и 
изкривяване на изборните резултати, тъй като има множество общини, в 
които с 20-30 гласа на практика ще има пренареждане на листите по отно-
шение на изборите за общински съветници”. С тази формулировка, без да 
се даде възможност за обществен дебат и без да е направен анализ на рис-
ковете, окончателно отпадна идеята гражданите да имат право да посочват 
предпочитанията си при избор на общински съветници.  

В рамките на тези две кръгли маси бе ограничено консултирането със 
заинтересованите от идеите за ново българско изборно законодателство. 
Анонсираното за май 2010 г. обсъждане, което следваше да организира вре-
менната комисия, не бе проведено.      

Работа на временната комисия за изработване на Изборния кодекс 

Правилата за дейността на комисията не бяха публикувани. Възпри-
етият ред за работа на комисията се съдържа в изказване на председателя 
на Комисията г-жа Фидосова по време на заседание от 23 февруари 2010 г.:  
„Продължаваме с вътрешните правила. Искам да се върна на формата на 
тези срещи, да си останат тези работни варианти, които изчистихме мина-
лия път и ако това днес е разширено заседание, то следващия път да имаме 
работно заседание, на което да може наистина да работим. Това, което ми-
налия път уточнихме, беше за сформиране на работни групи. Казваме, че 
провеждаме работни заседания и разширени заседания на комисията. Ние 
миналия път уточнихме това. В същото време комисията подготвя об-
ществено обсъждане на определени теми, най-малко веднъж месечно. 
Това също го уточнихме миналия път, както и за работните групи.„ Както 
бе посочено преди това, бяха проведени само две обществени обсъжда-
ния – в началото на процеса по изготвяне на кодекса.  „Обществено обсъ-
ждане на определени теми, най-малко веднъж месечно” не бе провеждано. 
Всички публични дебати (извън двете кръгли маси), свързани с кодекс, бяха 
инициирани извън парламента от неправителствени организации и извън-

парламентарни партии.    

Правилникът на НС указва, че временните комисии работят по същи-
те правила, по които функционират постоянните комисии. Не е предвидено 
с каква честота следва да заседава една комисия – това тя решава сама.  

Комисията проведе 6 редовни заседания за периода от 26 февруари до 
4 май 2010 г. и едно заключително 2 септември 2010 г. (общо 7 заседания). 
За всяко едно от тях има изготвена и публикувана стенограма на страницата 
на комисията10. Заседанията бяха открити за  медии, НПО и представители 
на извънпарламентарни партии.     

Във времето от 4 май до 2 септември 2010 г. се провеждаха заседания 
на работни групи, ангажирани с темите за президентските избори, парла-
ментарните и местните избори. Тези заседания не бяха публични и от тях 
няма публикувани стенограми.  

Неприемливо е Комисията 3 месеца да работи без публичен дневен 
ред и при закрити врата, от общо 6 месеца мандат. Липсата на публичен де-
бат за същността на предложенията, правени от партиите, за техния смисъл 
и философия, ограничи възможността за участие в процеса по създаване на 
кодекса, поддържане на публичния интерес и информираност на общество-
то за това какъв резултат се цели с всяко едно предложение и какво ще се 
постигне с неговото прилагане за политическата система.

Въпреки настояването на Институт за развитие на публичната среда 
Комисията не публикува на сайта си направените от извънпарламентар-
ни партии, НПО и граждани предложения към проекта на Изборен кодекс. 
Няма резюме на предложенията на гражданските структури и коментар по 
тях и в доклада, който изготви временната комисия за своята работа11. 

10 http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/337 
11 Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс http://www.parliament.bg/bg/parliamenta-
rycommittees/members/337/reports/ID/2152
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След настояването ни всички постъпили предложения до комисията 
да бъдат приложени към доклада и всички използвани от Комисията ек-
пертни становища и анализи да станат публично достъпни, председателят 
на комисията г-жа Фидосова се ангажира със следното: 

«Това не е проблем, ще бъде направено още в края на днешния ден 
или най-късно в утрешния ден. Ние сме подготвили и имаме готовност да 
размножим списък с постъпилите до нас становища, предложения, така 
че може да го получите също в рамките на днешния или утрешния ден. 
По отношение на експертните становища, купчината е може би около 60-
70 сантиметра на всичките тези неща, които сме разгледали и аз не знам 
това как... Ще дам възможност и на колегите тук да вземат отношение. Не 
зная това вече чисто практически дали е възможно изобщо такъв обем от 
документи да се сканира и да се качи и в какъв срок.» (Стенограма от 3 сеп-
тември 2010 г.)

Списък с постъпилите становища и предложения не беше разпростра-
нен. Използваната експертиза от Комисията – анализи и разработки, из-
готвени от привлечените към комисията 11 експерти, също не е публично 
достъпна. 

Така например не стана публично известно какво съдържат направе-
ните „експертни оценки относно действието на преференциалния праг при 
изборите за членове на Европейски парламент от Република България; ек-
спертна оценка за размера на преференциалния праг при парламентарни 
избори”12 – за да се предложи в проекта на кодекс преференциалният праг 
на парламентарни избори да е 20%, а за европейски избори - 10%.    

В стенограма от 28 февруари експертът към комисията проф. Михаил 
Константинов коментира следното:

«Какво става, ако падне преференциалният праг? Същото направих-
ме. Изчисленията са тривиални. Вижда се от резултатите от изборите 
от 2009 г. – бюлетинът е с преференциите. Веднага ви казвам: при 15% 
нищо не се променя, то и сега, както видяхте, не се промени. Единствено 
при 6% се разменят два мандата от всичките 209. Едва ако падне на 3%, 
се променят 5 мандата. По света гледат да е около 5. При това биха се 
разменили 4 мандата. Това е. Даже ми е неудобно да казвам пред журна-
листите, защото те ще кажат: Каква е ползата от тази работа? Това 
е ползата. Хората обаче все пак имат чувството, че избират нещо. Като 
разменят един мандат, те си казват: „ето, нашият глас успя”. Италия 
експериментира нулев праг. Тогава действително мандатите хвърчаха яко 
и се разменяха, но хората бяха доволни. В партиите имаше шум и изобщо 
неприятности“  - с това се изчерпва публичната част на експертния и по-
литическия разговор за размера на преференциалния праг. 

Наблюдението установи, че разпоредбите на Кодекса не се съобразя-
ват с установени принципи и стандарти от Кодекс на добрите практики 
при провеждане на избори, изготвен от Венецианската комисия (Комисия 
за демокрация чрез право на Съвета на Европа, Препоръка  Rec(2003)4 от 
Комитета на министрите на държавите-членки на Съвета на Европа, от-
носно общите правила за борба с корупцията  при финансирането на поли-
тическите партии и изборните кампании. Бе игнорирана препоръката към 
България, приета с резолюция на ПАСЕ от март 2010 г., за консултиране на 
проекта на Изборен кодекс с Венецианската комисия, за да бъде в съответ-
ствие с европейските практики и стандарти.    

Третият доклад на GRECO (Групата държави против корупцията) за 
България, който излезе през ноември 2010 г. и оценява изпълнението на 
общите правила за борба с корупцията при финансирането на политиче-12 Пак там
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ските партии и предизборните кампании и съдържа 16 основни препоръки 
за усъвършенстване на законодателството, свързано с финансирането на 
партиите и предизборните кампании, не бе взет предвид от Комисията по 
правни въпроси, преди да настояваме изрично за това и да изготвим пред-
ложения, които адресират проблемите, посочени в доклада.

Изработването на кодекса страдаше от липсата на анализ на негатив-
ните практики, съпътстващи изборите – техните причини и истинското им 
влияние върху изборния процес. Пример за това е решението за ограни-
чаване на издаване на удостоверения за гласуване на друго място само на 
служебно заетите лица в изборите – кандидати, членове на избирателни 
комисии, наблюдатели. Това решение се сочи като мярка срещу купуването 
на гласове и контролирания вот. 

За изборите през 2009 г. са издадени над 40 000 удостоверения - имало 
е избори, при които броят им е бил по-голям (констатации на самата Коми-
сия). Двойните гласувания са незначителен брой - под 200. Движение на ав-
тобуси с избиратели или т. нар. „вътрешен изборен туризъм” с удостовере-
ния за гласуване на друго място беше провокиран основно от наличието на 
едномандатни избирателни райони. В райони с по-малък брой избиратели, 
при условие че гласуването за мажоритарен кандидат протича в един тур, 
„насочването” на избиратели към такъв район можеше да повлияе на резул-
тата. Новият кодекс не предвижда едномандатни райони, с което основната 
причина за явлението отпада - въпреки това ограничението беше въведено. 
Така избирателите, които са в  командировка или на почивка, няма да могат 
да гласуват. Вместо да се отменя възможността за получаване на удосто-
верение, трябваше да се променят  неговите реквизити  – да се посочва в 
кой избирателен район и в кое населено място иска да гласува избирателят, 
освен това може да се определи и секцията, в която това да става – така ще 
се прекрати   възможността да се използват фалшиви удостоверения – няма 
да може да се използва копие на удостоверението в друга секция и друго 

населено място, за да се гласува повече от веднъж. Удостоверенията нямат 
такива реквизити – в тях се посочва само, че избирателят може да гласува 
в избран от него многомандатен район. Анализът показва, че не двойното 
гласуване е проблемът на изборния процес - то много лесно се засича, за 
него се прави специална проверка и е инкриминирано деяние. 

С това решение се препречва възможността на хиляди избиратели да 
упражнят гласа си. Мярката е непропорционална спрямо значението, което 
злоупотребата с удостоверенията има върху изборните резултати. Причи-
ната за това е липсата на анализ на явлението и дискусия за различните 
възможности за неговото ограничаване.

Решението да бъде използван единствено знак „Х” за обозначаване на 
вота на избирателя също е взето от мнозинството, без да се направят не-
обходимите проучвания и анализи на навиците на избирателите и техните 
нагласи. 

Единственото обяснение - защо именно знак „Х” е избиран, беше да-
дено от г-жа Фидосова в заседание на Комисията по правни въпроси: „За 
„Х” направихме едно проучване с възрастни хора. Съвсем добронамерено 
задавахме два прости въпроса. Г-жа Манолова ме наведе на тази мисъл и 
го експериментирахме. Питахме: знаете ли какво е «Х». Казаха «да, знаем, 
две кръстосани черти». Знаете ли какво е «чавка»? «Това е една креслива 
птица». Това отговаряха възрастните хора”. (Стенограма от заседание на 
Комисията по правни въпроси, проведено на 11 ноември 2010 г.)

През октомври 2010 г., по поръчка на ГЕРБ,  НЦИОМ направи пред-
ставително национално изследване на общественото мнение относно иде-
ите на кодекса13, в което има най-различни въпроси, но ключовите въпроси 

13 http://izborenkodeks.com/ressource/view-64
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- с какъв знак обичайно бележите своя вот в бюлетините; искате ли да из-
бирате кмет на район и населено място; искате ли да имате възможност да 
преподреждате листата за общински съветници чрез посочване на префе-
ренции – такива въпроси не бяха включени. Въпреки че изследването сочи 
42% подкрепа за идеята за създаване на постоянна изборна администрация 
– кодексът не предвижда такава.

Докладът на временната комисия бе депозиран в НС на 13 септември 
2010 г. и приет за сведение от парламента на 18 ноември 2010 г., при първо 
четене на законопроекта за Изборен кодекс в зала. 

Резултатите от гласуването по приемането на доклада са следните:
ГЛАСУВАНЕ, проведено на 18-11-2010, 13:12, по тема Доклад за 

работата на Временната комисия за изработване на проект на 

Изборен кодекс и Проект за решение по Доклада на Временната 

комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача 

изработване на проект на Изборен кодекс на Република България 

- Решение-процедура за прегласуване - Т.Димитров
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 98 7 8 113
ГЕРБ 83 0 0 83
КБ 0 4 6 10
ДПС 3 0 0 3
АТАКА 9 0 0 9
СК 2 0 2 4
НЕЗ 1 3 0 4

Докладът е подписан от членовете на комисията и съдържа описание 
на дейността на Комисията и позицията на парламентарните политически 
сили, представени в комисията, по ключовите за изборния кодекс въпроси. 

В доклада са посочени принципите и предложенията, по които има 
консенсус и са отразени позициите на партите, по които не е постигнато 
съгласие: 

Относно изборните системи е постигнат консенсус:

- изборите за народни представители да се произвеждат по пропорци-

оналната изборна система с кандидатски листи на регистрирани в много-
мандатни изборни райони партии и коалиции – чрез преференциално гла-
суване и независими кандидати; 

- изборите за президент и вицепрезидент на републиката да се произ-
веждат едновременно по мажоритарна изборна система; 

- изборите за членове на Европейския парламент от Република Бълга-
рия да се произвеждат по пропорционалната изборна система с национални 
кандидатски листи на партии и коалиции – чрез преференциално гласуване 
и  независими кандидати;

- изборите за общински съветници да се произвеждат по пропорцио-
налната изборна система без преференции, а изборите за кметове по мажо-
ритарната изборна система. 

В доклада е записано, че мнозинството от членовете на комисията се 
обединяват около въвеждането на изискване за уседналост най-малко 
през последните 10 месеца в съответното населено място по отношение 
както на активното, така и на пасивното избирателно право при избо-
рите за общински съветници и кметове. 

Представителите на Коалиция за България възразяват срещу въвежда-
нето на изискване за уседналост при пасивното избирателно право за тол-
кова дълъг период.

Подкрепена е предложената легална дефиниция на понятието „живял 
най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място”, която 
да се прилага както за активното, така и за пасивното избирателно право. 
ДПС категорично се противопоставя на идеята за уседналост и поддържа 
тезата, че не може със закон да се ограничава упражняването на активното 
избирателно право, според тях  подобни текстове са противоконституцион-
ни и противоречат на редица международноправни норми, касаещи права-
та на човека, по-конкретно Международния пакт за граждански и полити-
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чески права.

Останалите парламентарни групи подкрепят текстовете за уседналост 
както за активното, така и за пасивното избирателно право

Членовете на комисията се обединяват около решението в изборните 
книжа да се утвърждават и обнародват по искане на Централната избира-
телна комисия.

Има съгласие за едновременното провеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката с изборите за общин-
ски съветници и кметове през 2011 г., като се предвижда, че в този 
случай да функционират само общински избирателни комисии, при 
специално разписани правила в преходните разпоредби на кодекса. 
Всички парламентарни групи са изразили становище за обединяване на 
централните изборни органи, които в момента са четири на брой в една 
централна избирателна комисия.

Предложено е Централната избирателна комисия да се назначава 
след консултации и по предложение на парламентарно представените пар-
тии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат членове на Евро-
пейския парламент, но не са парламентарно представени, като при назнача-
ването на състава на Централната избирателна комисия се запазва съотно-
шението между парламентарно представените партии и коалиции. 

Парламентарната група на ГЕРБ  подкрепя идеята избирателни сек-
ции да могат да се образуват и извън дипломатическите и консулските 
представителства, но при ясно и подробно разписани правила и контрол 
на държавата при спазване на законодателството на приемащата държава. 
Във всяка секционна избирателна комисия извън страната Централната из-
бирателна комисия да има назначен представител на Министерството на 
външните работи по предложение на министъра на външните работи. Бъл-
гарски граждани, които желаят да гласуват, да заявят това в определения 

срок преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец, под-
писано саморъчно, и подадено лично, или чрез дистанционно заявление по 
интернет до дипломатическото или консулското представителство на Репу-
блика България в съответната държава. 

Въвежда се условие да се публикуват на интернет страницата на Ми-
нистерството на външните работи и на дипломатическото и консулското 
представителство правилата за гласуване извън страната преди изборния 
ден, като в заявление избирателят да посочва и района от населени места, в 
който желае да гласува. 

От Коалиция за България относно изборите извън страната заявяват, 
че  предвид констатираните нарушения на последните избори, би следвало 
да се прецизират и правилата за образуване на избирателни секции извън 
страната и контролът върху провеждането на самия изборен процес

 „Атака” по отношение на изборите извън страната заявяват, че са за 
провеждане на избори само в рамките на държавите - членки на Европей-
ския съюз

От Синята коалиция по отношение на организирането на гласуването 
извън страната се изказа становище - при разкриването на секции да има 
представител и присъствие на Министерство на външните работи и пред-
ставители на партиите. Заявяват позиция, че избирателните секции трябва 
да се разкриват само в дипломатически и консулски представителства на 
Република България

ГЕРБ  предлагат централните ръководства на партиите да предста-
вят в Централната избирателна комисия към заявлението за регистра-
ция извлечение от устава и удостоверение от Софийския градски съд за 
спазване на изискванията на чл. 19а от Закона за политическите партии. 
Избирателните списъци в лечебни и здравни заведения, в местата за ли-
шаване от свобода, както и извън страната, да се подписват от съответните 
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ръководители, така както това се извършва от кмета и секретаря в общини-
те

Подкрепя се идеята, обявяването на списъците да се извъ-
ршва на видно място, което да бъде легално дефинирано. 
Премахват се удостоверенията за гласуване на друго място, с изключение 
на служебно заетите лица.

Представителите на Коалиция за България изразяват позиция, че огра-
ничаването на броя на удостоверенията и субектите, които имат право да се 
ползват от тях, поставя в невъзможност български граждани да упражнят 
правото си на глас, уредено в Конституцията

В доклада е отбелязано, че Комисията е разгледала и необходимостта от 
окрупняване на изборните райони. ГЕРБ изразяват позиция за запазване в ко-
декса на този етап сегашната уредба по отношение на изборните райони в стра-
ната, като промяна следва да бъде подложена на дискусия и приета след полу-
чаване на резултатите от преброяването, което предстои в началото на 2011 г. 
ДПС изразяват опасение, че окрупняването може да лиши някои изборни 
райони от народни представители и няма да доведе до балансиран брой 
мандати в съответните изборни райони

Синята коалиция смята, че за да има равномерност в конкуренцията 
между кандидатите в една пропорционална листа, трябва да се върви към 
окрупняване на райони

ГЕРБ  предлагат нов подход при регистрация на партиите и коалици-
ите в Централната избирателна комисия - срок, в който първоначално да 
се регистрират само партиите, които ще участват в съответния вид избор. 
След срока за приключване на регистрация на партии има един по-кратък 
срок за регистрация на коалиции, като за регистрацията на коалициите мо-
гат да участват само партии, които вече са регистрирани в ЦИК

От Коалиция за България възразяват срещу това предложение, като 

се мотивират, че субектите – участници в изборния процес, следва да са 
равнопоставени

ДПС заявяват, че и според тях първичният правнополитиче-
ски субект в политическото пространство е партията, защото тя има 
първична съдебна регистрация. Коалицията е вторичен партийно-
правен субект, който придобива юридическа правоспособност един-
ствено с регистрацията си в Централната избирателна комисия.  
Синята коалиция не подкрепя предложената идея за нов начин на регистра-
ция на партиите и коалициите

По отношение на регистрацията на инициативните комитети се 
възприма идеята инициативният комитет да се регистрира отделно и преди 
регистрирането на независимия кандидат

За участие във всеки един от изборите за народни представители, за 
президент и вицепрезидент на Републиката и за членове на Европейския 
парламент от Република България партиите и инициативните комитети са 
длъжни да внесат безлихвен депозит в размер на 10 000 лв

По предложение на ГЕРБ се разисква възможността за огра-
ничаване на политическото номадство в общински съвети, като се 
предложи промяна в Закона за местното самоуправление и мест-
на администрация с текстове, идентични на тези, които са разписа-
ни в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
Синята коалиция изразява категоричното си становище за отпадане на иму-
нитета на кандидатите

ДПС подкрепят предлагания от ГЕРБ  текст, тъй като той има за цел да 
защити регистрираните вече кандидати срещу действия след регистрация-
та им, които могат да се предприемат спрямо тях с мотиви, продиктувани 
от политическо противопоставяне

Всеки кандидат да може да има застъпници, които да го подпомагат и 
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представляват неговите интереси пред държавните органи – ограничава се 
броят на застъпниците на една кандидатска листа и кандидат за кмет или 
президент до двама в изборния ден, включително и с особени правила при 
провеждане на избори две в едно

Мнозинството от членовете на комисията приемат в проекта да се регла-
ментира следното

- предизборната кампания при всички видове избори да се открива 30 дни 
преди изборния ден;

- доставчик на медийна услуга, с изключение на електронните медии, пу-
бликувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидата или на 
лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, да 
е длъжен незабавно след получаването на отговора да го публикува, като пу-
бликуването на отговора да става на същото място, със същия размер, вид и 
формат шрифт и без коментар;

- право на достъп до информация да имат само партиите, коалициите и 
инициативните комитети, които са регистрирали кандидати;

- предизборната кампания да се води на български език;

- не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в са-
мия изборен ден; 

- резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите 
няма да могат да се огласяват под каквато и да е форма, включително и скрита 
такава в изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на 
страната.

Предвидено е предизборната кампания на партиите и коалициите и ини-
циативните комитети да се финансират със собствени средства на кандидатите, 
със средства на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, както 
и с дарения от физически лица. Даренията не могат да бъдат повече от 10 000 
лв. за всеки вид избор. Забранява финансирането на предизборна кампания със 

средства от анонимни дарения, от юридически лица и от еднолични търговци. 
По отношение прага за финансиране на кампания се предвижда за партии и 
коалиции той да е до 4 млн. лв., и за инициативен комитет - до 200 000 хил. лв. 
Предвижда се промяна и в праговете за финансиране на кампаниите на общин-
ските съветници и кандидатите за кметове на населени места и кандидатите за 
общински кметове

Предлага се електронно гласуване чрез интернет да се реализира пи-
лотно, само в няколко секции в страната и в чужбина - това предложе-
ние е  подкрепено от представителите на всички парламентарни групи. 
Избирателите с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с ув-
реждане на зрението, в изборния ден, когато заявят желание да гласуват с при-
дружител, да представят пред секционната комисия удостоверение от ТЕЛК 
или НЕЛК за такова заболяване. Доразвита е създадената възможност в Закона 
за избиране на народни представители за лица с трайно увреждане да имат 
възможност да заявят, че желаят да гласуват в изборния ден с подвижни урни. 

В главата и разделите за преброяването на бюлетините ГЕРБ предвиж-
дат новост при приемо-предавателния протокол, който се подписва при пре-
даване на изборните книжа преди изборния ден, като се описва уникалният 
фабричен номер на протокола и при представяне на протокола при приключ-
ване на изборния ден от председателя на секционната комисия в общинската 
или районната избирателна комисия първо да се провери този уникален фа-
бричен номер, след което да се пристъпи към обработка на данните. Ако се 
установи, че този номер не отговаря на разписания в протокола, следва заде-
ляне на тези книжа и бюлетини и броенето им в присъствието на секционната 
комисия и представители на общинската или районната избирателна комисии. 
По отношение създаването на регионални преброителни центрове Парламен-
тарната група на ГЕРБ  изразява принципна позиция за подкрепа

Парламентарната група на Коалиция за България заявяват позицията си про-
тив тяхното създаване, защото според тях чрез тези центрове няма да се пресекат 
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нарушенията в изборния процес, а ще се създадат предпоставки за нови такива. 
От ДПС заявяват, че са против тяхното създаване с мотива, че лип-
сват гаранции относно сигурността при транспортиране на бюлетините. 
Синята коалиция и „Атака” подкрепят създаването на такива центрове.

При разглеждането на доклада в пленарна зала бе изразено мнение от 
опозицията, че дейността на комисията се е обезсмислила от появата на норми 
в проекта на Изборен кодекс, които никога не са били обсъждани в Комисията. 

В периода 3 септември - 4 ноември 2010 г. в проекта на Изборен кодекс 
настъпиха промени, свързани с избора на органи на местната власт, които не 
са били предмет на дискусия – отмяна на прекия избор на кметове на населени 
места с над 150 жители (и въвеждане на праг от 500 жители за пряк избор), 
намаляване на броя на общинските съветници с 20%, отбелязване на вота само 
със знак „Х”.

3 етап: Разглеждане и приемане 
на проекта на Изборен кодекс от НС 

На 4 ноември 2010 г. проектът за Изборен кодекс бе внесен за раз-
глеждане и приемане в НС само от ГЕРБ и „Атака”.  Вносители на зако-
нопроекта са 101 народни представители от ГЕРБ и 4-ма от „Атака”. По 
реда на положените подписи на вносителите: Искра Фидосова, Цецка Ца-
чева, Тодор Димитров, Красимир Велчев, Волен Сидеров, Десислав Чуко-
лов, Огнян Стоичков, Явор Нотев, Иван Алексиев, Стефан Дедев, Аспарух 
Стаменов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Румен Иванов, Емил Гущеров, 
Ивайло Тошев, Юлиана Колева, Цвета Караянчева, Янко Здравков, Десис-
лава Танева,  Валенрин Микев, Снежана Дукова, Николай Петков, Десисла-
ва Атанасова, Пламен Цеков, Александър Ненков, Красимира Симеонова, 

Антоний Йорданов, Таня Въжарова, Фани Христова, Зоя Георгиева, Ди-
митър Петров, Емил Димитров, Цветомир Михов, Георги Икономов, Да-
ниела Дариткова – Проданова, Емил Караниколов, Иван Вълков, Теодора 
Георгиева, Иван Димитров Иванов, Даниел Георгиев, Иван Тодоров Ива-
нов,  Иван Божилов, Добромир Димитров, Иво Димов, Светлана Найдено-
ва,  Атанас Камбитов, Лъчерар Иванов, Ваня Георгиева, Димитър Главчев, 
Джема Грозданова, Живко Тодоров, Иван Петров Иванов, Генче  Карамино-
ва, Николай Мелемов, Даниела Петрова, Красимир Минчев, Нели Калева- 
Митева, Димитър Лазаров, Светослав Неделчев, Мирослав Петков, Станка 
Шайлекова, Борис Грозданов, Евгени Стоев, Вяра Петрова, Анатолий Йор-
данов, Менда Сточнова, Йоана Кирова, Павел Димитров, Павел Димитров, 
Николай Костадинов, Недялко Недялков, Геновева Алексиева, Христина 
Янчева, Станислав Иванов, Светлин Танчев, Стефан Господинов, Любом-
ила Станиславова, Силвия Хубенова, Красимир Ципов, Величка Шопова, 
Делян Добрев, Диан Червенконтев, Митко Захов, Емил Радев, Красимир 
Петров, Мануела Спасова, Костадин Язов, Стефани Михайлова, Валентин 
Николов, Румен Иванов, Румен Стоилов, Светослав Тончев, Ангел Даска-
лов, Димитър Аврамов, Владислав Димитров, Ирена Соколова, Кирил Кал-
фин, Никола Белишки, Цветан Сичанов, Любен Татарски, Георги Андонов, 
Илия Пашев, Георги Плачков.  

Законопроектът е разпределен от Председателя на НС на Комисия по 
правни въпроси, като водеща, и към Комисията по правата на човека, веро-
изповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

На 11 ноември, седем дни след внасянето му, проектът бе приет от 
Комисията по правни въпроси на първо четене. Според стенограмата14 от 
заседанието проектът е приет с петнадесет гласа „за” и девет  „против”. 
„За” гласуват депутатите от ГЕРБ и „Атака”, „против” са представителите 
на Синята коалиция, Колиция за България и ДПС.  

14  http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/226/steno/ID/1884
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Г-н Четин Казак от Парламентарната група на ДПС заяви, че проектът 
няма да бъде подкрепен от неговата парламентарна група заради въведе-
ния принцип за уседналост, ограничаващ активното избирателно право и 
противоречащ на Конституцията. Според ДПС с кодекса се ограничават 
конституционни права на гражданите да гласуват за определен вид избо-
ри, каквито са и местните. Според представителите на ДПС в Изборния 
кодекс има и други проблемни норми като дискриминационно отношение 
към българските граждани, които се намират извън територията на страна-
та. Предложено бе във връзка с имунитета на кандидатите да се предвиди 
допълнителен текст за минимален срок от три месеца преди датата на ре-
гистрацията, регистрираните кандидати да не могат да бъдат задържани и 
привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъ-
пление. За отбелязването в бюлетините със знак „Х” г-н Казак заяви, че 
това е сигурна гаранция за огромен брой недействителни бюлетини.

Г-жа Мая Манолова от Коалиция за България изрази принципно несъ-
гласие по проекта на кодекс. Бе заявено, че в кодекса не се въвеждат нови 
моменти и не се постигат заявените цели. Изказа категорично несъгласието 
си по отношение на двустепенната регистрация на партиите и коалициите 
от партии. Заявено бе, че не са ясни аргументите против прекия избор на 
районни кметове и кметове на малките населени места. Изрази се несъгла-
сие със структурирането на СИК в чужбина и срещу използването на един 
знак в бюлетините, както и срещу предложените промени по отношение на 
подписките за участие на независими кандидати.

Г-жа Екатерина Михайлова изтъкна като положителни моменти създа-
ването на Изборния кодекс, уредбата на технически въпроси в него, които 
ЦИК уреждаше досега, като заяви, че това предполага трайност и предви-
димост. Изказа подкрепата си относно въвеждането на принципа за уседна-
лост. Възражения има срещу премахването на прекия избора на районните 
кметове и двустепенния режим на регистрация на партиите и коалициите 

от партии. Изразено бе мнение, че не са предвидени мерки срещу бизнес 
сдруженията при местните избори. СК не е съгласна елекронното гласу-
ване да е експерименталното и регионалните преброителни центрове да 
въвеждат само пилотно.

Заявена бе позицията на СК за разкриване на избирателни секции в 
чужбина само в дипломатическите и консулските представителства. Израз-
ено бе несъгласие с това, че не се предвижда окрупняване на избирателните 
райони, в резултат на което е определен неработещ 20% преференциален 
праг за избор на народните представители. Много от старите положения се 
запазват. 

Г-н Петър Хлебаров заяви, че Парламентарната група на Партия „Ата-
ка” ще подкрепи Изборния кодекс и ще направи необходимите предложе-
ния за промени между първо и второ четене и подчерта последователната 
позиция на Партия „Атака” по отношение на принципа за уседналост.

Г-н Янаки Стоилов от Коалиция за България постави въпроса дали се 
предвижда изпращане на Изборния кодекс на Венецианската комисия за кон-
султация: «В актуалната резолюция, която Парламентарната асамблея прие 
няколко месеца по постмониторинговия процес и диалог с България,  има 
изискване за консултиране с Венецианската комисия на промените в три на-
соки. Това са при изготвянето на нов Наказателен кодекс; при Наказателно-
процесуалния кодекс и при Изборния кодекс. Това вероятно е ангажимент, 
който е приело новото правителство, тъй като специално ние не сме поста-
вяли това изискване в хода на подготовката на доклада. Но той ще бъде оце-
няван и като изпълнение в предстоящите месеци. Затова моят въпрос е имате 
ли намерение и ако да, кога този проект, който е внесен, ще бъде предоставен 
и за такова становище, което, според мен, би ни улеснило в някои от дис-
кусионните въпроси, които се поставят още в началото на това обсъждане.» 
Г-жа Фидосова отговори, че: «По отношение на Съвета на Европа, по отно-
шение на Венецианска комисия няма такова изискване. Няма да изпращаме 
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за съгласуване. Нямаме такова изискване към нас.»

Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и пети-
циите на гражданите също разгледа на 11 ноември 2010 г.  на първо четене 
законопроекта15.  С десет  гласа „за”, два „против” и два „въздържали се” 
– законопроектът бе приет.  

В комисията бяха постъпили три становища: от Министерство на 
външните работи16, Министертво на труда и социалната политика17 и Ми-
нистерство на регионалното развитие и благоустройството18.  При прове-
дените дебати освен изказаните мнения на подкрепа за кодифицирането на 
изборното законодателство, се изтъкна, че в проекта има разпоредби, които 
ограничават и нарушават правата на българските граждани, като например 
въведения принцип за уседналост. Според някои народни представители 
страна–членка на Европейския съюз няма право да лишава свои граждани 
от активно и пасивно избирателно право. 

Изказани бяха несъгласия с предложенията районните кметове да не 
се избират пряко от населението и намаляването на броя на общинските 
съветници, както и ограничаването на правата на общински съветници да 
участват в дейността на комисии, ако са напуснали или са изключени от 
група. Изказани бяха възражения срещу двустепенната система на реги-
страция и завишаването на броя на населението, което ще избира пряко 
кмет на населено място.

На 18 ноември 2010 г. проектът на изборен кодекс бе приет на първо 
четене в зала. Аргументите «за» и «проти» текстовете на кодекса преповта-
рят аргументите, изтъкнати в постоянните комисии.  
ГЛАСУВАНЕ, проведено на 18.11.2010, 16:14 

Изборен кодекс - първо четене 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 104 39 8 151
ГЕРБ 92 0 0 92
КБ 0 23 0 23
ДПС 0 9 0 9
АТАКА 11 0 0 11
СК 0 0 8 8
НЕЗ 1 7 0 8

Гласували 151 народни представители: «за» - 104, «против» - 39, 
«въздържали се» - 8.

Според правилника за организацията и дейността на Народното събра-
ние чл. 69, ал.5 „Докладът на водещата комисия за първо четене съдържа и 
резюме на постъпилите предложения от заинтересованите обществени 
организации и граждани и обобщено становище на комисията». Такова 
резюме нямаше, тъй като не бе спазено изискването на Закона за норматив-
ните актове чл. 26, ал. 2: „Преди внасянето на проект на нормативен акт 
за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 
го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно 
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предо-
ставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта». 
Народното събрание няма установена практика, когато вносители на за-
конопроекти са народни представители - те да обявяват на сайта на НС 
проектите на нормативни актове преди тяхното внасяне в деловодството за 
разглеждане и приемане. Така не се гарантира спазването на изискването 
за даване на  най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. По законопроекта имаше становища само на три министерства, в 
рамките на съгласувателната  процедура, валидна за министерствата, които 
са засегнати от приложението на нормативния акт. Гражданите и организа-

15 Стенограма от заседанието на комисията, http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/steno/ID/1886
16  Виж приложение 
17  Виж приложение
18  Виж приложение
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циите нямаха възможност да предоставят своите позиции по завършения 
проект на Изборен кодекс. Времето между завършването на работата на 
Временната комисия за изготвяне на изборния кодекс – 3 септември 2010 г., 
и момента на внасянето на кодекса - 4 ноември 2010 г., не бе използвано, за 
да се обяви проектът на сайта на парламента и така да се даде възможност 
за предоставяне на мнения и становища от неправителствени организации 
и извънпарламентарни партии.   

Нещо повече - между първо четене в зала и второ четене в комисията 
имаше едва 7 дни. Не се възприе идеята за удължаване на срока за внасяне 
на предложения за изменения и допълнения, въпреки значителния обем на 
законопроекта - докладът е 400 стр., законопроектът има над 300 члена, 
отделно допълнителни разпоредби и преходни и заключителни разпоред-
би. Наложената преса във времето не позволи да се дадат достатъчно под-
робни и обосновани предложения между двете четения и от парламентар-
но представените партии, което рефлектира върху качеството на проекта. 
Силно бе ограничена възможността за представяне и защитаване на пред-
ложенията обстойно и аргументирано, особено от неправителствените ор-
ганизации в комисията по правни въпроси по време на второ. Предложения 
и становища на НПО по проекта на Изборен кодекс не се изчитаха при при-
емането на отделните текстове, към които бяха адресирани, при гледане-
то на второ четене в комисията по правни въпроси. Гражданското участие 
беше неглижирано и силно затруднено.

Проблемът за ограниченията във времето бе поставен от г-жа Мая 
Манолова от Коалиция за България, но отговорът на мнозинството беше 
нееднозначен. 

Г-жа Мая Манолова: «Това, за което искам наистина да ви помоля, 
просто не пресирайте до такава степен времето за приемане на кодек-
са, за правене на предложения между първо и второ четене, защото ос-
вен всичко останало, могат да се допуснат и чисто фактически греш-

ки, които в крайна сметка да създадат проблеми на изборния процес. 
По сроковете има доста проблеми. Ние ще направим предложения. Но с 
другите участници в този процес, които не са участвали във Временната ко-
мисия, които не участват в Правната комисия, които не са в пленарна зала – 
други малки партии, трябва да имат възможност да прочетат, да осмислят, да 
изпратят становища. По някакъв начин да се чувстват ангажирани и съпри-
частни с изработването на новите изборни правила. А не просто да смачка-
ме всичко в някакви супер къси срокове. Защото това просто е лош знак». 
Г-жа Искра Фидосова: «Благодаря, г-жо Манолова. Аз мисля, че 9 месеца 
бяха достатъчни за всеки».  (Стенограма от 11 ноември 2010 г. - първо че-
тене в Комисията по правни въпроси)

След приемането на първо четене в зала постъпиха предложения от 
парламентарно представените партии19 по всички спорни въпроси. Пред-
ложения и допълнения бяха направени от представители на Синята Коали-
ция, Коалиция за България, ДПС, ГЕРБ, независими депутати. 

В периода 30 ноември - 9 декември 2010 г. се проведоха 6 заседания 
за приемане на законопроекта на второ четене от Комисията по правни въ-
проси. 

Основни дискусионните въпроси бяха: 

Начин на формиране на РИК, ОИК И СИК; Определението за уседна-
лост на местни избори по отношение на пасивното и активно избирателно 
право; Отмяната на прекия избор на кметове на райони и населени места 
над 150 жители; Общинската избирателна квота; Редуциране на броя на об-
щинските съветници с 20%; Ограничаването на лицата, на които може да се 
издава удостоверение за гласуване на друго място; Отмяната на интеграл-

19 Предложенията могат да бъдат подробно разгледани тук: http://www.izborenkodeks.com/ressource/view-66
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ната бюлетина на парламентарни избори, заради въвеждането на преферен-
ции; Въвеждането на т. нар. „модулни кутии”, в които ще се поставят бю-
летините в тъмните стаички; Изискванията пред гласоподавателите, които 
желаят да гласуват с придружител; Начин на организиране и провеждане 
на гласуването по домовете с подвижна урна; Гласуването в чужбина; От-
белязване на вота единствено със знак „Х”; Заплащането на хрониките от 
предизборната кампания, излъчвани от националните медии.     

В резултат на предложенията, постъпили от политически сили и от 
оказания публичен натиск от НПО, при второ четене в комисията по прав-
ни въпроси, се постигна съгласие да бъде намален от 15 000 на 7000 броя 
на подписите, които се изискват за регистрация на партия в ЦИК; намален 
бе броят на избирателите, които следва да подкрепят независим кандидат 
за депутат от 15 000 на „не по-малко от 3 на сто и не повече от 5000 избира-
тели с постоянен адрес на територията на района”. Преференциалният праг 
за евроизбори бе намален на 6% (първоначално предложението на ГЕРБ 
бе 10%) и 12% за парламетнарни избори (първоначално предложението на 
ГЕРБ бе 20%). Значителни изменения настъпиха в текстовете, свързани с 
финансирането на предизборните кампани – бе намален от 5000 лв. на 1000 
лв. размерът на приходите и разходите в кампанията, които могат да се из-
вършват в брой. Въведе се задължението за деклариране на произхода на 
дарените средствата над 1000 лв. Включиха се изцяло нови норми, свърза-
ни с получаването на „непаричните дарения” (стоки и услуги) в кампанни-
те; предвидено бе създаването на единен електронен регистър на даренията 
в кампаниите, поддържан от Сметната палата, в който се вписват имената 
на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените даре-
ния; имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване 
вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът 
и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите. На-
мален бе първоначално предложеният размер за финансиране на кампания 

за президентски избори от 4 000 000 лв. на 2 000 000 лв.  Въведен бе таван 
на общия рамер на финансирането при избори за общински съветници и 
кметове от 8 000 000 лв. за партии и коалиции от партии. Направени бяха 
промени в Закона за гражданската регистрация, изискващи при извършване 
на адресна регистрация лицата да представят документ за собственост или 
договор за ползване на имота за жилищни нужди. Съгласието на собстве-
ника се дава лично или от упълномощено с изрично нотариално заверено 
пълномощно лице.

На 13 декември започна второ четене на проекта на Изборен кодекс в 
зала. До 22 декември 2010 г. в рамките на 8 заседания парламентът ударно 
прие Изборния кодекс. Бяха провеждани извънредни заседания. Някои от 
тях продължаваха до полунощ, при отсъствие на кворум (което личи от гла-
суванията, представени в следващата глава).  

Ожесточените дебати между опозицията в лицето на Коалиция за Бъл-
гария (ДПС напусна залата още при първото заседание и не участва до 
края при обсъждането и гласуването на Изборния кодекс) и мнозинство-
то не доведоха до съществени изменения в текстовете. По предложение 
на ГЕРБ бе намален преференциалният праг за парламентарни избори на 
9%. Мнозинството подкрепи направеното предложение от депутата от Ко-
алиция за България Мая Манолова - избирателната урна да се запечатва 
в присъствието на членовете на избирателната секция, а не само в присъ-
ствието на председателя на комисията, главния секретар и председателя 
на общинската избирателна комисия. Депутатите приеха предложението на 
Димчо Михалевски от Коалиция за България в протокола на секционната 
комисия да бъдат записвани всички сгрешени бюлетини. Към списъка с 
теми, по които не можа да се постигне консенсус в Комисията по правни 
въпроси, се прибавиха: определението за парламентарно представена 
партия във връзка с формирането на ЦИК - според приетите текстове 
за парламентарно представена партия се счита тази, която към момента на 
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насрочване на изборите има парламентарна група в НС; определенията за 
действителност и недействителност на бюлетините. 

Окончателно депутатите решиха Изборният кодекс да определя орга-
низацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, 
президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент, общински 
съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избирането 
им.

Централната избирателна комисия ще се назначава с президентски 
указ за срок от пет години. ЦИК ще се назначава след консултации и по 
предложение на парламентарно представените партии и коалиции и на по-
литическите сили, които имат членове в Европейския парламент, но не са 
парламентарно представени.

ЦИК ще определя районните избирателни комисии (РИК), ако поли-
тическите партии и коалиции не постигнат съгласие. В случаите, когато не 
е постигнато съгласие между представителите на парламентарно предста-
вените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат членове 
в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, областни-
ят управител не по-късно от 65 дни преди изборния ден изпраща в ЦИК на-
правените предложения. В случаите, когато не е постигнато съгласие, ЦИК 
назначава районната избирателна комисия  по направените предложения. 

ЦИК ще  отказва регистрацията на партия, за която установи, че не е 
провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече 
от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на пет години, и не 
е представила в съда за вписване състава на новото ръководство. 

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще назначава секционни 
избирателни комисии (СИК) извън страната за всички избирателни сек-
ции не по-късно от 12 дни преди изборния ден. Това важи за изборите за 
президент, Народно събрание и Европейски парламент. Предложението ще 

прави министърът на външните работи или оправомощен от него замест-
ник-министър, след консултации с парламентарните и извънпарламентар-
ните политически сили, които имат членове в ЕП. В случаите, когато не 
е постигнато съгласие между партиите, външният министър прави пред-
ложение за състава на СИК. ЦИК назначава във всяка секция зад граница 
по един представител, предложен от министъра на външните работи. Раз-
ходите за командировка на членовете на СИК, изпратени по предложение 
на партиите или коалициите, е за сметка на съответните политически сили. 
Депутатите приеха броят на членовете на СИК извън страната, включител-
но председател, заместник-председател и секретар, да бъде до седем, но не 
по-малко от 5 в секции с до 500 избиратели. За секции с над 500 гласопода-
ватели съставът на комисията е до девет души и не по-малко от пет.

Избирателни секции в чужбина ще се откриват и извън дипломати-
ческите ни представителства при спазването на законодателството на съот-
ветната страна. Български гражданин зад граница, който желае да гласува, 
ще трябва да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден в пис-
мена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено 
лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическо представи-
телство в съответната държава. Секции ще се разкриват при наличие на не 
по-малко от 100 заявления. 

От пет до седем ще са членовете на секционните избирателни ко-
мисии в секции с до 500 избиратели. Членовете на секционните избира-
телни комисии в секции с повече от 500 избиратели ще наброяват от пет до 
девет души. Тези състави включват председателя, заместник-председателя 
и секретаря на комисиите. Районната или общинската избирателна коми-
сия ще назначава секционните комисии за всяка избирателна секция не по-
късно от 25 дни преди изборния ден. А преди това - не по-късно от 30 дни 
преди деня на вота, кметът трябва да представи писмено предложението за 
състава на комисиите, заедно със списък на резервните членове
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Членовете на районните и общинските избирателни комисии трябва 
да са с висше образование и да владеят български език. Членовете на рай-
онните и общинските избирателни комисии трябва да отговарят и на  прин-
ципа за уседналост, задължителен за съответния вид избори. Членовете на 
Централната избирателна комисия, на районните и на общинските избира-
телни комисии е препоръчително да са юристи. Председателят и секрета-
рят в избирателните комисии не могат да бъдат предложени от една и съща 
партия или коалиция.

При регистрацията  си в ЦИК партиите  предоставят удостовере-
ние от Сметната палата за внесени финансови отчети за всяка от последни-
те три години, а за новорегистрираните партии от датата на съдебната им 
регистрация и списък, съдържащ имената на не по-малко от 7000 хиляди 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 10 хиляди лева е де-
позитът за участие в изборите за народни представители, президент и Ев-
ропейски парламент.

Партия, включена в състава на коалиция от партии, не може да участва 
самостоятелно в изборите. Ако обаче тя напусне регистрирана коалиция не 
по-късно от 32 дни преди изборния ден, може да участва на изборите само-
стоятелно. Коалициите от партии се регистрират в Централната избирател-
на комисия въз основа на заявление, подадено в комисията не по-късно от 
50 дни преди изборния ден. При констатирани нередности в документите 
за регистрация ЦИК дава срок за отстраняване на нередностите, а ако те не 
бъдат отстранени, отказва регистрация. Отказът може да се обжалва пред 
Върховния административен съд (ВАС). Промени в коалициите от партии-
те могат да се правят не по-късно от 50 дни преди изборния ден. В случай 
че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запаз-
ва, ако в нея са останали най-малко две партии. Когато има несъответствия 
и непълноти в заявление на инициативен комитет за регистрация за участие 
в избори, избирателната комисия дава незабавно указание за отстраняване-

то им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Ако за 
срок от три дни не бъдат отстранени непълнотите, избирателната комисия 
отказва регистрация, което може да се обжалва пред ВАС. Кодексът включ-
ва правила за участието на партиите и коалициите в изборите за общински 
съветници и кметове.

Кандидати, които са били привличени като обвиняеми преди датата на 
регистрация за участие в изборния ден, няма да имат имунитет. От датата 
на регистрация регистрираните кандидати няма да може да бъдат задържа-
ни или привличани като обвиняеми, освен в случаите на заварено тежко 
престъпление. Застъпниците няма да имат имунитет. 

Изборите ще се провеждат в  неделя. Евровотът се съгласува с из-
борния период, определен от Съвета на Европейския съюз. Изборите за 
народни представители и евродепутати се насрочват от президента не по-
късно от 75 дни преди вота. В същия срок от парламента се насрочва вотът 
за президент и вицепрезидент.

При разпределението на мандатите за общински съветници да 
участват партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласо-
ве не по-малко от общинската избирателна квота. Изборите за съветници-
те ще се произвеждат по пропорционална система с кандидатски листи за 
партии и коалиции и независими кандидати, без преференции. 

Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове ще 
имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 
12 месеца в съответното населено място. Въвежда се 12 месеца уседналост 
и за гражданите, които имат право да избират общински съветници и кме-
тове. За предстоящите местни избори през 2011 г. този срок ще е 6 месеца. 
Право да бъде избиран за общински съветник или кмет ще има и всеки 
гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който няма друго 
гражданство в държава извън ЕС и е живял през последните 12 месеца в 
съответното населено място. Кандидатите трябва да са навършили 18 годи-
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ни към изборния ден, да не са поставени под запрещение и да не изтърпя-
ват наказание лишаване от свобода.

Районните кметове в София, Пловдив и Варна  няма да бъдат из-
бирани пряко от гражданите. Без промяна остава броят на общинските 
съветници в населени места до 30 000 души. Редуцирането на състава за-
почва от градовете с до 50 000 жители - 23 общински съветници, вместо 
29. В общините с население до 75 000 души ще са 27, а не 33,  до 100 000 
души общинските съветници ще са 29, а не 37. До 160 000 души - ще се 
избират 33 съветници, вместо 41, а в над 160 000 - 41, вместо 51 досега. 
В Общинския съвет на Столична община ще влизат 49 съветници, вместо 
61. В преходните и заключителни разпоредби се регламентира и броят на 
заместник-кметовете в зависимост от жителите на общината. Софийският 
кмет ще има до 7 заместници. Кметовете на райони в Столичната община 
и в градовете с районно деление да се избират с тайно гласуване от общин-
ския съвет.

Пряко ще се избират кметове на населени места с над 350 жители. 

На местни и президентски избори се гласува с интегрална бюлетина. 

На парламентарните избори ще се гласува с отделни бели бюлети-
ни, на които ще бъде написано името на  партията, имената на кандидатите 
от съответната листа и квадратче пред името на всеки кандидат за поставя-
не на знак “Х”, отразяващ предпочитанието на избирателя. Преференции 
ще има на парламентарни и избори за европейски парламент. Преференци-
алният праг за парламентарни избори е 9%, за евроизбори 6%. 

Гласът на избирателя е действителен, когато ползваният в бюлетината 
знак е «Х» и е направен с химикал, пишещ със син цвят. Действителен е и 
гласът, когато в бюлетината е отбелязана една кандидатска листа, но с от-
белязани различни преференции. Тогава гласът се приема само за листата. 

Недействителни са гласовете, когато в плика има поставени други пред-
мети или има вписани специални символи като букви и цифри или други 
знаци извън знака «Х». Бюлетината може да съдържа едно предпочитание 
(преференция) за посочен от избирателя кандидат. Преференцията се за-
чита, само когато е отбелязана със знак «Х», положен с химикал, пишещ 
със син цвят, както и когато знакът «Х»  в малкото квадратче пред името 
на кандидата излиза извън очертанията му,  без да засяга другите малки 
квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече предпочитания, 
се приема, че тя не съдържа преференция и се смята, че гласът е подаден 
само за кандидатската листа. При преброяването, когато действителността 
на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в 
протокол, на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението. В 
протокола на секционната комисия се записват броят на намерените в ур-
ната пликове;   на недействителните гласове; на действителните гласове; 
на гласовете,  подадени за всяка кандидатска листа, както и броят на пода-
дените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. В него се 
вписва общият брой на предпочитанията за всеки от кандидатите. В кодек-
са е уреден и начинът за преброяване на гласовете при избори за президент 
и вицепрезидент, както и за общинските съветници и кметове.

Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или 
на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия 
при гласуването, председателят на комисията, въз основа на ТЕЛК (НЕЛК), 
удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши 
с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на 
решението на председателя от член на комисията спорът се решава оконча-
телно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК 
(НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна 
част от него.

Кодексът предвижда гласуване с подвижна избирателна урна в до-
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мовете на избирателите, които са с физически увреждания. 

Приходите и разходите на стойност над 1000 лева, свързани с пре-
дизборни кампании, да се извършват по банков път. Физическите лица 
да могат да правят дарение на политически сили и инициативни комите-
ти  в размер до 10 000 лева. Те могат да предоставят за предизборните 
кампании за безвъзмездно ползване само собствени движими и недвижи-
ми вещи, както и да извършват безвъзмездни услуги само с личен труд. 
Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да финансират пре-
дизборните си кампании със собствени средства на партиите и членовете 
на инициативните комитети, средства на кандидатите, както и дарения от 
физически лица. Когато общият размер на дарение от едно лице е над 1000 
лева, то представя декларация по образец за произход на дарените сред-
ства. Забранява се финансиране на предизборни кампании с анонимни да-
рения под каквато и да било форма, от юридически лица и еднолични фир-
ми, от чужди физически лица, с изключение на лицата граждани на друга 
държава-член на ЕС, които имат избирателни права по този кодекс. Забра-
на за финансиране и от религиозни институции, както и от чуждестран-
ни правителства или чужди държавни предприятия, търговски дружества 
или организации с идеална цел, въведоха още народните представители.  
Таванът за финансиране на предизборната кампания за президент и вице-
президент е в размер на 2 млн. лева за партии и коалиции, 4 млн. лева е 
таванът за партии и коалиции при провеждане на парламентарни избори, 
100 хил. лева - за инициативен комитет за избор за членове на Европейски 
парламент, и 200 хил. лева - за инициативните комитети за финансирането 
на кампанията за избор на народен представител. 

Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални 
центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комите-
ти по тарифа,  определена от Министерския съвет. Цените се определят не 
по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва преди 

излъчването на предаването. Електронните медии, с изключение на БНТ и 
БНР, и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отраз-
яване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативни-
те комитети при едни и същи условия и цени. Определен е редът, по който 
се подават жалби от политическите сили до централната,  районната или 
общинска избирателна комисия при нарушения.

Хрониките ще се излъчват ежедневно, като са разделени в блокове 
за парламентарно представените партии и коалиции, за тези, които имат 
членове в Европейския парламент и за извънпарламентарните политически 
сили и инициативни комитети. Времетраенето за всяка една политическа 
сила е до една минута. Времетраенето се определя по споразумение между 
генералните директори на БНТ и БНР и на упълномощени представители 
на партиите, коалициите и инициативните комитети. БНТ и БНР ще пред-
ставят на партиите, коалициите и инициативните комитети телевизионно и 
радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани 
теми, с времетраене общо не по-малко от 180 минути.

При президентските и местните избори през 2011 г. ще има експери-
ментално гласуване по Интернет. Експерименталното гласуване ще се 
проведе за президентските избори в до пет избирателни секции в страната 
и до пет извън страната. След регистрация на избирателя за гласуване чрез 
интернет той ще получи от ЦИК парола не по-късно от седем дни пре-
ди вота. Гласуването по електронен път е лично и започва не по-късно от 
пет дни преди изборния ден и приключва 48 часа преди него. Избирателят 
може да променя своя вот чрез повторно гласуване, но в предвидения срок 
за гласуване по Интернет. Избирателят, заявил, че ще гласува по електро-
нен път, може да направи това и в избирателна секция по постоянен адрес 
след представяне на документ за самоличност и на получената парола. Из-
бирателните секции трябва да са оборудвани с компютър, свързан с Цен-
тралната избирателна комисия.
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Кодексът не решава редица въпроси:

•	 Провеждането на Избори за Велико народно събрание; 

•	 Няма ново райониране на страната, така че МИР-овете да имат 
сравнително изравнен брой на избирателите; 

•	 Няма район „чужбина”, а от там гласовете са за 9 мандата на по-
следните парламентарни избори; 

•	 Българите в чужбина няма да могат да използват преференции, 
което не ги прави равнопоставени с останалите избиратели; 

•	 Методиката за определяне на резултатите от гласуването пак не 
е включена в кодекса, а ЦИК ще я утвърждава за всеки отделен избор; 

•	 Няма постоянна изборна администрация; 

•	 ЦИК не е конструирана на паритетен принцип, а е доминирана 
политически от мнозинството. Това не е добър подход, защото имаме 
примери какво предизвика упражняваният политически натиск в ЦИК 
при регистрацията на Синята коалиция на изборите през 2009 г.; 

•	 Няма активна регистрация или друг действащ механизъм за ак-
туализиране на избирателните списъци, въвеждане и поддържане на 
актуален регистър на избирателите.

Ключови гласувания и дебати по важни
 текстове от Изборния кодекс

13 декември 2010 г. – първо заседание за второ четене на Изборния 
кодекс. 

Гласуване, с което се отхвърля предложението за директно излъчване 
на дебатите по телевизията.

Номер (2) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 12:08, по тема 

Изборен кодекс - второ четене -процедура А. Мерджанов за пряко 

предаване на точката по БНТ и БНР
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 54 3 77 134
ГЕРБ 1 0 74 75
КБ 24 0 0 24
ДПС 17 0 0 17
АТАКА 0 3 1 4
СК 7 0 1 8
НЕЗ 5 0 1 6

Гласуване на предложенията по чл. 1, с които се отхвърля от мнозин-
ството изборът на районни кметове.  

Предложение на народния представител Екатерина Михайлова от СК: 
В чл. 1, ал. 1 след думите „кметове на общини“ се добавя „кметовете на 
райони в Столичната община и в градовете с районно деление“.
Номер (9) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 15:35, по 

тема Изборен кодекс - второ четене -Член 1 - предложение 

Е.Михайлова
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 51 69 36 156
ГЕРБ 0 60 34 94
КБ 27 0 0 27
ДПС 14 0 1 15
АТАКА 0 7 0 7
СК 8 0 0 8
НЕЗ 2 2 1 5

Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Ма-
нолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски от КБ:
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В чл. 1 ал. 1 след израза „кметове на общини” се по-
ставя запетая и се добавя изразът „кметове на райони”. 
Комисията не подкрепя предложението.
Номер (10) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 15:37, по 

тема Изборен кодекс - второ четене -Член 1- предложение 

С.Станишев,М.Манолова,А.Найденов,Д.Михалевски
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 52 101 5 158
ГЕРБ 0 92 3 95
КБ 28 0 0 28
ДПС 15 0 1 16
АТАКА 0 7 0 7
СК 8 0 0 8
НЕЗ 1 2 1 4

Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Ян-
ков и Четин Казак от ДПС за отпадане от чл. 1 на текста «както и усло-
вията за избиране на народни представители, президент и вицепрези-
дент на републиката, членове на Европейския парламент от Републи-
ка България, общински съветници, кметове на общини и кметства» 
В чл. 1, ал. 1 след думите „кметове на общини и кметства“ се поставя точка 
и останалият текст отпада. Комисията не подкрепя предложението.
Номер (12) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 15:41, по 

тема Изборен кодекс - второ четене -Член 1- предложение 

Р.Осман,Янков и Казак-прегласуване
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 43 110 3 156
ГЕРБ 0 95 0 95
КБ 27 0 1 28
ДПС 15 0 0 15
АТАКА 0 7 0 7
СК 0 7 0 7
НЕЗ 1 1 2 4

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага 
следната редакция на чл. 1: 

„Обхват Чл. 1. (1) Този кодекс определя организацията и реда за про-
извеждане на избори за народни представители, президент и вицепрези-
дент на републиката, членове на Европейския парламент от Република 
България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и 
условията за избиране на народни представители, президент и вице-

президент на републиката, членове на Европейския парламент от Репу-
блика България, общински съветници, кметове на общини и кметства. 
(2) С кодекса се определят и условията, и редът за попълване на мандати 
при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, 
член на Европейския парламент от Република България, общински съвет-
ник, кмет на община и кметство.”

Номер (13) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 15:42, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 1
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 104 48 6 158
ГЕРБ 95 0 0 95
КБ 0 28 0 28
ДПС 0 15 0 15
АТАКА 7 0 0 7
СК 0 1 6 7
НЕЗ 2 4 0 6

„Уседналост”

Гласуване чл. 3 „активно избирателно право”
Номер (27) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 17:45, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 3
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 96 37 2 135
ГЕРБ 87 1 0 88
КБ 0 18 2 20
ДПС 0 18 0 18
АТАКА 5 0 0 5
СК 4 0 0 4
НЕЗ 0 0 0 0

 Гласуване чл. 4 „пасивно избирателно право”
Номер (32) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 19:44, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 4 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 102 37 3 142
ГЕРБ 92 0 0 92
КБ 0 17 0 17
ДПС 0 17 0 17
АТАКА 3 3 2 8
СК 5 0 0 5
НЕЗ 2 0 1 3
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ДПС напускат заседанието след гласуването за уседналостта. 

ЛЮТВИ МЕСТАН: «...но не може български гражданин, който е живял 
ден преди 12-месечното ограничение в Щатите, да не може да избира своя сел-
ски кмет даже, своя общински съветник и своя кмет на община. Това казахте!  
Това казахте с вота си! Това е престъпно решение. Ние смятаме, че чл. 3 и 
чл. 4 вече отровиха с противоконституционен катран целия Изборен кодекс 
и по-нататъшното участие на Движението за права и свободи, дори под фор-
мата на решителен вот „против”, ще бъде едно съучастие в престъпление, 
в което няма да участваме, поради което напускаме пленарното заседание! 
Благодаря за вниманието». (Възгласи: „Браво, браво!” от ГЕРБ, ръкопля-
скания, шум и реплики към народните представители от Парламентарната 
група на ДПС, които напускат пленарната зала.)

Избирателни системи

Чл. 8. (1) Изборите за общински съветници се произвеждат по про-
порционална изборна система с кандидатски листи на регистрирани в 
многомандатни изборни райони партии и коалиции от партии и неза-
висими кандидати.

(2) Изборите за кметове се произвеждат по мажоритарната из-
борна система с кандидатски листи на регистрирани в едномандатни 
изборни райони партии и коалиции от партии и независими кандидати. 
(3) В разпределението на мандатите участват партиите, коалициите от пар-
тии и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко 
от общинската избирателна квота.

Гласуване за предложението за избиране за общински съветници с 
преференциално гласуване. 

Предложение на народния представител Михаил Михайлов от СК:  
В чл.8, ал.1 се правят следните промени: след „независими кандидати“ се 

поставят две точки и се добавя: „1. Партии и коалиции от партии - чрез пре-
ференциално гласуване. 2. Независими кандидати“.
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 20 59 53 132
ГЕРБ 2 52 39 93
КБ 11 1 8 20
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 6 3 9
СК 6 0 1 7
НЕЗ 1 0 2 3

Предложение за отпадане на общинската избирателна квотата

Предложение на народния представител Екатерина Михайлова от СК: 
В Чл. 8 отпада ал.З.
Номер (37) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 21:33, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 8 - Екатерина Михайлова
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 28 39 62 129
ГЕРБ 0 32 59 91
КБ 19 0 1 20
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 6 1 7
СК 6 1 0 7
НЕЗ 3 0 1 4

Чл. 8 Предложението на вносителите
Номер (39) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 21:35, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 8 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 105 29 4 138
ГЕРБ 96 0 0 96
КБ 2 18 3 23
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 4 3 1 8
СК 0 7 0 7
НЕЗ 3 1 0 4
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Формиране и състав на Централна избирателна комисия

Предложение на народния представител Михаил Михайлов от СК в т. 
1 в чл. 23, ал. 5 се правят следните промени (паритетен принцип):

1. След „предлагат” цифрата 19 се заменя с „и” и след „състава на 
Централната избирателна комисия” се добавя „по двама за всяка парламен-
тарно представена партия или коалиция”. Останалото се заличава.

2. В чл. 23, ал. 7 се правят следните промени:

След „коалиция от партии” се добавя „с най-висок изборен резултат 
от последните парламентарни избори предлага още един член на ЦИК”. 
Останалото се заличава.

3. Член 23, ал. 8 се заличава.
Номер (64) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 23:38, по 

тема Изборен кодекс - второ четене - Член 23 - предл.Михаил 

Михайлов
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 7 75 6 88
ГЕРБ 1 69 4 74
КБ 6 0 1 7
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 4 1 5
СК 0 0 0 0
НЕЗ 0 2 0 2

Предложението е отхвърлено.

Предложение на вносителите
Номер (66) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 13.12.2010, 23:39, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 23 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 83 9 0 92
ГЕРБ 78 0 0 78
КБ 0 7 0 7
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 3 0 0 3
СК 0 1 0 1
НЕЗ 2 1 0 3

Заседание на НС - 14.12.2010

Чл.26 правомощия на ЦИК
Номер (18) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 14.12.2010, 10:30, по тема Изборен кодекс - второ 
четене  - Член 26
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 96 19 3 118
ГЕРБ 90 0 0 90
КБ 0 18 0 18
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 5 0 0 5
СК 0 0 3 3
НЕЗ 1 1 0 2

Модулни кутии, в които да се поставят бюлетините в тъмната ста-
ичка

Мая Манолова: Тези модулни кутии имат смисъл единствено и само, 
ако бъдат направени по начин, който да не позволява избирателят да полу-
чи повече от една бюлетина. 

Предлагам ви следното: след думата „модулни кутии за бюлетини” да 
се постави запетая и да се вмъкне изразът „които да не позволяват получа-
ването на повече от една бюлетина от избирател”. Така поне предварител-
ното раздаване на бюлетини ще се концентрира до тези политически сили, 
които ще организират снабдяването на секционните избирателни комисии 
с бюлетини. Все пак този процес ще се локализира до едни лица от Поли-
тическа партия ГЕРБ, които ще разполагат на един по-преден етап с достъп 
до бюлетините и ще могат – който ще ги раздава, да ги раздава.

Все пак на този процес ще му се сложат някакви рамки, а така, когато 
бюлетините ще стоят безконтролно в изборните помещения, това е един 
процес, който ще тече през целия ден, и който в крайна сметка не е в инте-
рес на честността на изборите.

Ние, госпожо Фидосова, на Вашата реплика от място, направихме 
така, че бюлетините при тези избори да бъдат интегрални. Защото все-
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ки, който е участвал в избори, знае, че интегралната бюлетина е добро-
то средство за защита срещу контролирането на вота. Това – защо ГЕРБ 
връщат отделните бюлетини, макар че те вече предрешиха изхода на този 
дебат, но ние ще го развием подробно в съответните текстове. Няма как 
да им го спестим, няма как да не кажем на хората, че връщането на от-
делната бюлетина се прави за първи път с модерния Изборен кодекс. 
Тук имам конкретно предложение и то е поне да вложим някакъв смисъл в 
тези модулни кутии и в някакъв момент този процес на разнасяне на бюле-
тини, на ваденето им от изборното помещение, да бъде контролиран.

Предложение на народния представител Мая Манолова - в чл. 29, ал. 
1, т. 13 след думите „модулни кутии за бюлетините” следва запетая „които 
да не позволяват получаването на повече от една бюлетина от избирателя”. 
Номер (25) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 14.12.2010, 12:29, по тема Изборен кодекс - второ 
четене -Член 29 - предл. Мая Манолова ал.1 т.13
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 21 41 35 97
ГЕРБ 1 35 33 69
КБ 16 0 0 16
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 3 6 0 9
СК 1 0 2 3
НЕЗ 0 0 0 0

Предложението е отхвърлено.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Искам прегласуване със следните ар-
гументи. Това, че предложението ми е подкрепено от няколко де-
путати от различни парламентарни групи, означава, че все пак ня-
кой вниква в същността на това предложение, а то е да се изклю-
чи възможността от изборните помещения да се изнасят бюлетини.  
Вчера например с госпожа Колева участвахме в един дебат в една медия, в 
който тя твърдеше, че аз не съм разбрала, че въпросните модулни кутии ще 
си бъдат, както бяха наречени в Правната комисия, едни тавички – тавички, 
в които ще се разполагат бюлетините без всякакъв смисъл. Тя твърдеше, че 

аз не съм разбрала и всъщност тези кутии ще бъдат направени по начин, 
който да не разрешава да бъде теглена повече от една бюлетина.

Госпожо Колева, не разбирам Вашето притеснение в момента да под-
крепите моето предложение! Защото самата Вие вчера твърдяхте, че това е 
смисълът на тези модулни кутии. 

Също така очаквам и от Синята коалиция, която по принцип 
е за интегралната бюлетина, поне да подкрепи слагането на опре-
делени прегради пред това да се изнасят и разнасят бюлетини. 
Колеги, не разбирате ли какво предлагам? - Да няма контролиране на вота и раз-
насяне на бюлетини на избирателите! Това е смисълът на моето предложение. 
Тези, които гласуват „против”, реално гласуват за това да се контролира 
вотът и да се улеснява купуването на гласове - индианска нишка, раздаване 
на бюлетини и прочие. Ето това е, втори път ви го казвам ясно!

Номер (26) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 14.12.2010, 12:32, по тема Изборен кодекс - второ 
четене - Член 29 - предл. Мая Манолова ал.1 т.13 - процедура за прегласуване
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 19 54 20 93
ГЕРБ 2 50 18 70
КБ 14 0 0 14
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 4 1 5
СК 2 0 1 3
НЕЗ 1 0 0 1

Предложението отново е отхвърлено.

Заседание - 15.12.2010 г.

чл. 139 – „Отразяване на предизборната кампания”

Предложение на народния представител Михаил Михайлов от СК:  
В чл. 139, ал.1 се добавя ново изречение: „Клиповете, хрониките и диспу-
тите в определеното за тази цел време са безплатни.» 
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Номер (84) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 15.12.2010, 14:37, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 139-предл.Михаил Михайлов
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 9 64 18 91
ГЕРБ 1 63 15 79
КБ 2 0 1 3
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 1 2 3
СК 1 0 0 1
НЕЗ 5 0 0 5

Предложението е отхвърлено.

Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найде-
нов и Михалевски от КБ – в чл. 144 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 
„(3) Излъчването на хрониките по БНТ и БНР, по реда, предвиден в ал. 1 
и ал. 2, не се заплаща от партиите, коалициите от партии и инициативните 
комитети.”
Номер (91) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 15.12.2010, 15:35, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 144 – предл. Сергей 

Станишев,Мая Манолова,Ангел Найденов,Димчо Михалевски 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 16 75 3 94
ГЕРБ 2 72 0 74
КБ 9 0 0 9
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 3 0 3
СК 4 0 2 6
НЕЗ 1 0 1 2

Предложението е отхвърлено. 

(3) Излъчването на хрониките по БНР и БНТ по реда, пред-
виден в ал. 1 и ал. 2, до 15 минути не се заплаща от пар-
тиите, коалицията от партии и инициативни комитети.” 
Това е редакционното допълнение – „до 15 минути”.

Номер (90) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 15.12.2010, 15:34, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 144 – предл. Сергей 

Станишев,Мая Манолова,Ангел Найденов,Димчо Михалевски от КБ- 

редакционното допълнение от Михалевски (до 15 мин)
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 20 71 5 96
ГЕРБ 2 69 3 74
КБ 9 0 0 9
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 1 2 1 4
СК 6 0 0 6
НЕЗ 2 0 1 3

Предложението е отхвърлено.

МАЯ МАНОЛОВА: Хубаво. Тези, които са направили предложение 
да бъдат безплатни, са господин Владимир Тошев, госпожа Цвета Караян-
чева, господин Аспарух Симеонов и господин Стефан Дедев. Те предлагат 
хрониките да не се заплащат. Задавам резонния въпрос: защо след като сте 
предложили хрониките да не се заплащат, сега си оттегляте предложение-
то?! Отговорете ми от трибуната. Защо след като поехте такъв ангажимент 
като парламентарна сила, се отмятате от това свое обещание? В този дебат 
трябва да чуем защо не си поддържате предложението. (Шум и реплики в 
мнозинството.)

Премахване на интегрална бюлетина за парламентарни избори

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, ако имаше изобщо някакъв 
смисъл от този дебат по Изборния кодекс, именно по този текст щеше да бъде 
дебатът – за вида на бюлетината по време на изборите за народни представители. 
Единствената политическа сила, която подкрепя отделни бюлетини, докол-
кото стана ясно от заседанието на Правната комисия, е Политическа партия 
ГЕРБ. Изненадващо и необяснимо е, че в момента, когато се гласува този текст, 
няма изказвания от страна на Синята коалиция, които са убедени поддръ-
жници и винаги са подкрепяли съществуването на интегралната бюлетина, 



64 65
Доклад от граждански мониторинг върху процеса
по приемане на нови изборни правила в България

че тук няма да се изкажат депутати от ДПС, че няма да се чуе дори „Атака”, 
при положение, че нейните представители подкрепят съществуването и при-
лагането при избори за народни представители на интегралната бюлетина. 
Обратното – отделните бюлетини, както споделят представителите на тези 
политически сили, включително и ние от Коалиция за България, подпома-
гат контролирането на вота и купуването на гласове. Това е азбучна истина. 
Вие, уважаеми дами и господа управляващи, с отделните бюлетини ще ни 
върнете години назад до едни зловредни практики, които си мислехме, че 
сме забравили: предварителното раздаване на бюлетини, контролирането 
на вота, „индианската нишка”, практики, с които мислехме, че сме се раз-
делили.

СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми 
колеги! Уважаема госпожа Манолова, Вие явно не разбирате целия про-
блем на механизмите на бюлетините. Ние по принцип не изключваме ин-
тегралната бюлетина, тъй като приехме решение да има и преференции, 
да има квадратче след всеки изписан кандидат. Говорим за народен пред-
ставител. На мен ще ми бъде много интересно Вие да ми покажете как 
си представяте една интегрална бюлетина. Просто ще ми е интересно. 
С въвеждането на модулните кутии, с премахване на възможността да 
се вземат бюлетини с всички мерки, които са предвидени в този ко-
декс, се изключват тези уродливи практики, за които Вие говорите.  
Така че ще ви демонстрираме какво е нашето виждане за една бю-
летина, която по принцип е най-удачна, според нас. Благодаря ви. 

чл. 165 със заглавие „Бюлетини и пликове”.

Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Ма-
нолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:

В чл. 159 изразът „бюлетини и пликове” се заличава и след изразът „се 
извършва с” се допълва „обща бюлетина”.
Номер (47) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 16.12.2010, 12:57, по 

тема Изборен кодекс - второ четене - Член  159 (става 165) 

процедура М.Манолова за прегласуване 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 76 16 1 93
ГЕРБ 74 0 0 74
КБ 0 11 0 11
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 1 2 1 4
СК 0 0 0 0
НЕЗ 1 3 0 4

Предложението е отхвърлено.

Гласуване само със знак „Х”

Раздел „Съдържание и определяне номера на бюлетината”
Номер (52) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 16.12.2010, 13:49, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - Член 160 (става член 166)
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 87 8 1 96
ГЕРБ 81 1 0 82
КБ 0 6 0 6
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 4 0 0 4
СК 2 0 1 3
НЕЗ 0 1 0 1

Раздел „Правила за гласуване при избори за народни представители и 
за членове на Европейския парламент от Република България”.
Номер (96) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 16.12.2010, 15:41 по тема 

Изборен кодекс - второ четене - член 192 (става член 198)

ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 78 2 4 84
ГЕРБ 74 0 0 74
КБ 0 2 3 5
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 3 0 0 3
СК 1 0 1 2
НЕЗ 0 0 0 0
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Раздел „Правила за гласуване при избори за президент и вицепрези-
дент на републиката.
Номер (99) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 16.12.2010, 15:44, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - член 193 (става член 199)
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 85 2 2 89
ГЕРБ 82 0 0 82
КБ 1 2 0 3
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 2 0 0 2
СК 0 0 2 2
НЕЗ 0 0 0 0

Раздел „Правила за гласуване при избори за общински съветници и 
кметове”.
Номер (140) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 17.12.2010, 14:59, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - член 194 (става член 200)
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 85 10 7 102
ГЕРБ 80 1 0 81
КБ 0 8 1 9
ДПС 0 0 1 1
АТАКА 3 0 1 4
СК 0 1 4 5
НЕЗ 2 0 0 2

Чл. 256 Предложение за преференциален праг от 9% за парламен-
тарни избори
Номер (250) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 17.12.2010, 23:23, по 

тема Изборен кодекс - второ четене - член 256 (става член 

252)-предл.Кр.Велчев - ал. 2 (9 на сто)
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 96 1 0 97
ГЕРБ 77 1 0 78
КБ 14 0 0 14
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 2 0 0 2
СК 1 0 0 1
НЕЗ 2 0 0 2

Предложението е прието.

Преложение на Михаил Михайлов от СК за преференциален праг 
от 5% на парламентарни избори
Номер (251) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 17.12.2010, 23:24, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - член 256 (става член 252) 

-предл. М.Михайлов 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 16 58 17 91
ГЕРБ 3 55 17 75
КБ 13 0 0 13
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 0 2 0 2
СК 0 0 0 0
НЕЗ 0 1 0 1

Предложението е отхвърлено.

Предложение на ГЕРБ: преференциаленият праг за избори за Ев-
ропейски парламент да стане 6%. 
Номер (258) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 17.12.2010, 23:39, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - член 263 (става член 259)

ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 88 2 1 91
ГЕРБ 75 0 0 75
КБ 7 1 1 9
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 3 1 0 4
СК 1 0 0 1
НЕЗ 2 0 0 2

Предложението е прието.
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Предложение на Михаил Михайлов от СК за 0% праг при опреде-
лене на преференции за общински съветници  
Номер (257) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 17.12.2010, 23:38, по 

тема Изборен кодекс - второ четене - член 263 (става член 

259)-предложение Михаил Михайлов за нов чл.264
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 11 64 15 90
ГЕРБ 1 58 13 72
КБ 7 0 2 9
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 1 4 0 5
СК 1 0 0 1
НЕЗ 1 2 0 3

Предложението е отхвърлено.

Параграф 17: Намаляване на броя на общинските съветници в 
общините с население над 30 000 души с 20%.
Номер (39) ГЛАСУВАНЕ, проведено на 22.12.2010, 13:22, по тема 

Изборен кодекс - второ четене - параграф 17 (става параграф 

19) 
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 83 13 3 99
ГЕРБ 81 0 0 81
КБ 0 11 0 11
ДПС 0 0 0 0
АТАКА 2 0 0 2
СК 0 0 3 3
НЕЗ 0 2 0 2

Предложенито е прието.

Позиции и предложения на НПО
Представители на организациите на българите, живеещи в чужби-

на - НПО Френско-Български Форум и Български информационен портал 
Eurochicago.com предоставиха на Временната комисия своите предложе-
ния за ново прерайониране на страната, създаване на район ”Чужбина”20 и 

електронно гласуване по Интернет. „Гласуване без граници” изложиха пред 
Временната комисия идеите на представителите на българската диаспора 
на 23 март 2010 г. Българските емигранти от различни държави, организи-
рани в новосформиращите се обществени съвети към посолствата,  прове-
доха анкета сред основните политически сили за позициите относно гласу-
ването в чужбина21 и го представиха в Интернет и пред българските медии.

Асоциация „Прозрачност без граници” предостави своето предложе-
ние за въвеждане на регионални преброителни центрове22  в заседание на 
Временната комисия на 23 март 2010 г. и свои коментари и препоръки към 
проекта на Изборен кодекс между първо и второ четене (виж. Приложение)

Иститутът за модерна политика разпространи до медиите становище 
по проекта на Изборен кодекс23. 

Асоциацията на Българските градове и региони изрази своята позиция 
на несъгласие с предлаганите промени, засягащи избора на органи на мест-
на власт на пресконференция. (Виж Приложение) 

Националното сдружение на общините и Нацоналната асоциация на 
общинските съветници представиха своите позиции и становища в Коми-
сията по правни въпроси между първо и второ четене (Виж приложение). 

Институт за развитие на публичната среда внесе във временната ко-
мисияа по изработване на кодекса предложения за промени в принципите 
и правилата за провеждане на местни избори24 и коментари и предложения 
към законопроекта между първо и второ четене25 в комисията по правни въ-
проси.  През целия процес на подготовка и приемане на кодекса Институт за 
развитие на публичната среда поддържаше сайта http://www.izborenkodeks.

20 http://www.izborenkodeks.com/analysis/view-5

21 http://www.eurochicago.com/2010/08/12-polititcheski-partii-otgovaryat/
22 http://www.izborenkodeks.com/suggestion/
23 http://www.izborenkodeks.com/analysis/view-29
24 http://www.izborenkodeks.com/suggestion/
25 http://www.izborenkodeks.com/analysis/view-32

http://www.izborenkodeks.com
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com, който разпространяваше информация за това какво се случва с про-
екта на Изборен кодекс, публикуваше експертни анализи, стенограми от 
заседанията на комисията за изработване на изборния кодекс, комисията по 
правни въпроси и стенограмите от заседанията на парламента по приемане 
на кодекса. Единствено на този сайт заинтересованите можеха да се запоз-
наят с различните редакции на проекта на Изборен кодекс и приноса на от-
делните парламентарните и извънпарламентарни партии към процеса. На 
сайта бяха публикувани всички позиции и предложения на НПО, свързани 
с Изборния кодекс. Бе отразено и становището на Конгреса на местните и 
регионални власти към Съвета на Европа (неогласено от парламентарно-
то мнозинство) за необходимостта от консултиране на проекта на Изборен 
кодекс с Венецианската комисия в частта, засягаща начина на избиране на 
кметове и общински съветници, която буди тревогата у представителите на 
Съвета на Европа. 

Институтът водеше активна застъпническа кампания, разясняваща 
принципите на честния и свободен изборен процес и представяща пред об-
ществото дефицитите в проекта на изборен кодекс. Анализи, позиции и ин-
тервюта с представители на института публикуваха в електронната медия 
Mediapool.bg, вестник ”Дневник”, списание ”Правен свят” и други медии. 
След приемането на кодекса на първо четене, Институтът организира де-
бат ”Изборният кодекс — статуквото срещу необходимистта от промяна“, 
в който взеха участие парламентаристи, представители на академичната 
общност, представители на различни политически партии и НПО – израз-
ените позиции бяха отразени от всички водещи печатни и електронни ме-
дии в България. 

Застъпническата кампания повлия върху промяната на текстове от 
Изборния кодекс, свързани с финансирането на предизборните кампании 
– намаляване в пъти на прага на даренията в брой; контрола и отчитане 
на дарения – деклариране на безвъзмедното използване на стоки и услуги 

в предизборната кампания, въвеждане на единен електронен регистър на 
даренията, достъпен в Интернет и др.; намаляването на преференциалния 
праг за избор на народни представители и представители в Европейския 
парламент; намаляването на броя на необходимите подписи за регистрация 
на независими кандидати за народни представители.     

Президентското вето
На 03.01.2011 г. президентът издаде указ, с които върна за ново обсъж-

дане Изборния кодекс в Народното събрание. 

МОТИВИ 

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание 

на Изборен кодекс, приет от Народното събрание 

на 22 декември 2010 г. 

Кодификацията на изборното законодателство и установяването на 
общи принципи и правила за провеждането на избори за органи на държав-
ната власт, местното самоуправление и Европейски парламент, както и 
въвеждането на норми, които да отчитат особеностите на различните ви-
дове избори, е голямо предизвикателство за всеки парламент. Като отчитам 
това, аз винаги съм отстоявал виждането, че промените в избирателната 
система трябва да бъдат част от една цялостна реформа на политическия 
модел

Безспорно изборното законодателство е област, в която се срещат  раз-
лични политически интереси и поради това дебатите по приемането на 
едни или други нормативни решения са особено ожесточени. Според мен 
създаването на Изборен кодекс трябва да се основава на разумен политиче-

http://www.izborenkodeks.com
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ски компромис и съгласие. В противен случай приетата уредба е обречена 
на нестабилност, доколкото всяко следващо мнозинство ще я прекроява, 
водено от своите партийни интереси. Очевидно вносителите на проекта за 
Изборен кодекс не споделят това разбиране, доколкото в мотивите към него 
признават, че той в крайна сметка е изработен в синхрон с политическите 
виждания на политическа партия ГЕРБ

Приетият на 22 декември 2010 г. от 41-то Народно събрание Изборен 
кодекс за съжаление не се основава в необходимата степен на добрите за-
конодателни решения и опита по прилагането им в областта на изборното 
законодателство, натрупани досега. Той съдържа множество правни недо-
статъци, а някои негови норми са откровено отстъпление от постигнатото 
през последните 20 години, както и от демократичните стандарти за про-
веждане на избори, установени в Европа

Намирам за основна слабост в приетия Изборен кодекс системно про-
карваната в редица текстове тенденция за ограничаване на активното и па-
сивното избирателно право на българските граждани. Уредбата на активно-
то избирателно право при избора на членове на Европейския парламент от 
Република България и при избори на общински съветници и кметове е про-
блематична от конституционно-правна гледна точка. Въвежда се изискване 
за уседналост – при избори за евродепутати гласоподавателите следва да са 
живели най-малко през последните три месеца в Република България или 
в друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 3, ал. 2 и ал. 3), а при 
избори за органи на местно самоуправление право да гласуват имат изби-
рателите, които са живели най-малко през последните дванадесет месеца в 
съответното населено място в страната (чл. 3, ал. 4 и ал. 5). В мотивите към 
проекта за Изборен кодекс като основна причина за въвеждане на принци-
па за уседналост се сочи „необходимостта от съществуваща трайна връзка 
между субектите на избирателно право и съответното населено място, 
представляваща реална предпоставка за познаване на проблемите на на-

селеното място и за интеграция в достатъчна степен в местната общност”. 
Ако това в някаква степен е логично за местните избори, то въвеждането на 
изискване за уседналост в изборите за членове в Европейския парламент 
от Република България не може да бъде обосновано с посочените мотиви. 
Нещо повече, в Допълнителните разпоредби на кодекса правното понятие 
за уседналост се изпълва с различно съдържание. Държа да припомня, че 
основно изискване в сферата на законотворчеството е правните понятия в 
един нормативен акт да се използват с едно и също съдържание. Въпреки 
това в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс се 
въвеждат пет различни разбирания за съдържанието на уседналостта

Мотивът на вносителите за „трайна връзка между субектите на изби-
рателното право и съответното населено място” е несъотносим към опре-
делението, което законодателят е дал на израза „живели най-малко през 
последните 12 месеца в съответното населено място” в параграф 1, т. 4 от 
Допълнителните разпоредби. Това определение се свързва с едновременно-
то или алтернативното наличие на постоянен и настоящ адрес в съответно-
то населено място. Този критерий е формално юридически. Съдържанието 
на параграф 1, т. 4 не се свързва с фактическото и трайното пребивава-
не, каквото е изискването по чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република 
България (вж решение № 3 от 08.02.2001 г. на Конституционния съд по к.д. 
№ 16/2000 г.) и което разбиране е залегнало в параграф 1, т. 1 от Допълни-
телните разпоредби на Изборния кодекс. Възможно е отделен избирател да 
покрива изискването на чл. 3, ал. 4 и 5 във връзка с параграф 1, т. 4 от Допъ-
лнителните разпоредби, т.е да има постоянен и/или настоящ адрес (съот-
ветно адрес на пребиваване) в една община или населено място и въобще 
да не живее на тяхната територия. Тази често срещана житейска ситуация 
се разминава съществено с основната идея на вносителите и прави изис-
кването за уседналост безсмислено и лесно за заобикаляне. По отношение 
на предвидения 12- месечен срок държа да припомня, че Венецианската 
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комисия за демокрация чрез право на Съвета на Европа в своите препоръки 
за провеждане на демократични избори не допуска срокът за уседналост да 
превишава 6 месеца, като по-дълги срокове могат да бъдат въвеждани само 
за защита на националните малцинства. Тези препоръки са одобрени от 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа още през 2003 г

Необосновано е ограничението на активното избирателно право в 
местните избори на избиратели, които са променили адресната си реги-
страция по-малко от 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите. 
В параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на кодекса тези лица имат 
право да гласуват по предишната си адресна регистрация, „където са вклю-
чени в избирателните списъци”. За всички е ясно, че тази категория избира-
тели ще бъдат лишени от правото да гласуват, защото не съществува правно 
основание от основния текст на кодекса те да бъдат включени в който и да 
е избирателен списък.

Изборният кодекс урежда рестриктивно не само активното, но и па-
сивното избирателно право при провеждане на изборите за членове на Ев-
ропейския парламент и на изборите за общински съветници и кметове. Като 
абсолютна предпоставка за кандидатиране се въвежда изискването лицата 
да нямат гражданство и на държава, която не е член на Европейския съюз. 
Това изискване не намира своето основание нито в Конституцията на Ре-
публика България, нито в нормите на общностното право и по същество е 
дискриминационно, като влиза в пряко противоречие с принципа на всеоб-
щото избирателно право. Изискванията за уседналост и в текстовете на чл. 
4, ал. 3, 4, 5 и 6 са необосновани и редуцират силно кръга на лицата, които 
могат да се кандидатират в изборите за Европейски парламент и изборите 
за местни органи на самоуправление. В желанието си да ограничи пасив-
ното избирателно право парламентарното мнозинство стига до абсурдната 
хипотеза на дискриминационно отношение към българските граждани, при 
която ако едно лице притежава освен българско и чуждо гражданство на 

държава извън Европейския съюз, то няма право да участва като кандидат 
в европейските и местните избори. В същото време гражданин на държава-
членка на Европейския съюз ще може да се кандидатира и да бъда избран 
за член на Европейския парламент от Република България, както и за об-
щински съветник. При това българската конституция изрично в своя чл. 25, 
ал. 1 допуска двойно гражданство на лицата

Изборният кодекс премахва прякото избиране на районните кметове 
в София и останалите градове с районно деление. Това е сериозно отстъ-
пление от процеса на децентрализация на властта, който е водеща и трайна 
европейска политика. Вместо да уплътни и да увеличи правомощията на 
кметовете на райони, парламентарното мнозинство връща остарелия мо-
дел на назначаването им от общинските съвети по предложение на кмета 
на съответната община, като по този начин увеличава дистанцията между 
гражданите и местната власт в тези райони, чието население надхвърля 
в някои случаи няколкостотин хиляди жители. Отсъства правна логика и 
юридическа симетрия пряко да се избират кметове на малки кметства, а в 
същото време кметовете на райони да се назначават от общинските съвети

Необосновано от гледна точка на демократичното управление е сил-
ното намаляване на броя на населените места, които пряко ще избират сво-
ите кметове. Прилагането на параграф 16 от Преходните и заключителните 
разпоредби на кодекса ще доведе до положение, при което в повече от 1 000 
населени места няма да се произвеждат избори за кметове на кметства

Като стъпка в посока на отслабване на местното самоуправление след-
ва да се разглежда и намаляването на броя на общинските съветници, пред-
видено с изменението на чл. 19, ал. 1 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация. С параграф 19 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Изборния кодекс се намаляват съставите на всички общински 
съвети с над 20%. Това ще доведе до дебалансиране на системата на мест-
ното самоуправление, което може да се изрази в няколко посоки. Повиша-
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ването на естествения изборен праг ще редуцира силно броя на партиите, 
които ще получат мандати в състава на общинските съвети. В същото вре-
ме може да се стигне до създаване на изкуствени мнозинства в общинския 
съвет на една политическа партия или коалиция от партии, без те да се спе-
челили мнозинството от гласовете на избирателите в общината. Ефектът на 
концентрация на мандатите в общинския съвет ще даде възможност само 
силните на национално ниво партии да получат представителство в почти 
всички общински съвети в страната, а избирането на независими общински 
съветници ще стане почти невъзможно. По-високата изборна квота за из-
биране на намалените по състав общински съвети ще направи тези органи 
на местно самоуправление по-малко представителни, особено в средните 
и малките общини. Това ще възпроизведе политическия модел от нацио-
нално ниво, като в общинските съвети е много възможно да бъдат избрани 
само представители на парламентарно представените партии и коалиции 
от партии. Подобна ситуация влиза в разрез с идеите за плуралистична де-
мокрация

С Изборния кодекс се създава единна Централна избирателна комисия 
за всички видове избори. Приетите разпоредби, свързани със състава, кон-
ституирането и правомощията на Централната избирателна комисия, оба-
че, довеждат до извода, че този орган ще бъде изцяло политизиран. Това е 
сериозно отстъпление от заявените от управляващото мнозинство намере-
ния за създаване на независима, професионална, деполитизирана и посто-
янно действаща изборна администрация. Отпаднало е дори изискването, 
съществуващо в сега действащите изборни закони, повечето от членовете 
на Централната избирателна комисия да бъдат с юридическо образование. 
В същото време чл. 25, ал. 1 т. 6 от Кодекса посочва, че пълномощията 
на член на Централната избирателна комисия могат да бъдат прекратявани 
предсрочно по искане на предложилата го партия или коалиция от партии. 
Поначало членовете на колективните органи с мандат, установен в закон, 

участват в техния състав в личното си качество и поради това подобни ос-
нования за прекратяване на техния мандат са недопустими

В чл. 49, ал. 2 от Изборния кодекс се предвижда удостоверения за гла-
суване на друго място да се издават само на лицата, служебно заети в про-
извеждането на изборите. Тази разпоредба е силно ограничителна, като се 
има предвид, че кодексът използва пропорционална избирателна система за 
избиране на народни представители и членове на Европейския парламент 
от Република България, както и национален избирателен район за изби-
ране на президент и вицепрезидент на Републиката. Правният механизъм 
на удостоверенията за гласуване на друго място има трайни традиции в 
законодателството ни и е предвиден с цел улесняване гласоподавателите 
при избори за Народно събрание, президент и вицепрезидент и членове 
на Европейския парламент. Могат да се предвидят достатъчно ефективни 
юридически процедури, които да не позволят злоупотребата с такива удо-
стоверения. Вместо въвеждането на подобни гаранции, парламентарното 
мнозинство ограничава възможността на избирателите да упражнят право-
то си на глас, като споделя „презумпцията”, че удостоверенията за гласува-
не на друго място се използват единствено за контролиране на вота или за 
манипулиране на изборния резултат

Възприетите правила за гласуване в чужбина при парламентарните 
избори поставят нашите сънародници, които се намират извън пределите 
на Република България, в неравностойно положение спрямо избирателните 
в страната. За изборите за народни представители българите в чужбина ще 
гласуват единствено за партии и коалиции от партии, но няма да могат да 
отбелязват преференции. Това законодателно решение влиза в разрез с кон-
ституционния принцип на равното избирателно право. Причината за това се 
корени в начина, по който се определят избирателните райони при избори 
за народни представители и въвеждането на преференциалното гласуване, 
като гласовете от чужбина нито се отделят в самостоятелен, многомандатен 
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избирателен район, нито съществува правило, според което тези гласове се 
включват към гласовете от многомандатните избирателни райони в стра-
ната. Липсата на подобни правила води до невъзможност избирателите в 
чужбина да гласуват с преференции за кандидатска листа, регистрирана 
в многомандатен избирателен район. При положение, че парламентарното 
мнозинство е взело решение за гласуване с преференциални листи за на-
родни представители, то би следвало да продължи по-нататък, като създаде 
самостоятелен многомандатен избирателен район за гласуване в чужбина 
или определи правила към кои избирателни райони в страната ще се при-
бавят гласовете, подадени в отделните държави.

С параграф 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Избор-
ния кодекс се предвижда експериментално гласуване по електронен път 
чрез интернет в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 
през 2011 г. Предложеният вариант за електронно гласуване не може да 
се нарече експериментален дотолкова, доколкото гласовете, подадени чрез 
интернет ще бъдат включени в определянето на изборния резултат. Това ще 
бъде реално гласуване в до 10 секции в страната и в чужбина. От въпросни-
те секции е възможно да постъпят около 10 000 гласа. Правилата, съдържа-
щи се в параграф 11, не дават гаранции за спазване на конституционния 
принцип на тайното гласуване. Нещо повече - предвидената възможност 
избирател, заявил, че ще гласува по електронен път чрез интернет, да гла-
сува в избирателната секция по постоянния си адрес, след като се анулира 
гласуването му по електронен път, предполага не таен, а точно обратното 
- явен вот. Поради това намирам предлаганата процедура за електронно 
гласуване за неприемлива

При определянето на правилата за провеждане на няколко вида избори 
на една и съща дата не е отчетено технологичното време за осъществяване 
на гласуването при положение, че избирателната активност е много висока. 
Чл. 184 не предвижда възможност при едновременното провеждане на ня-

колко вида избори времето за гласуване да бъде удължавано в определени 
граници. Смятам за целесъобразно продължителността на изборния ден да 
бъде поставена в зависимост от това колко избора се произвеждат в един и 
същи ден

Като се ръководя от гореизложените мотиви, свързани с нецелесъо-
бразност и противоконституционност на разпоредбите, и на основание 
чл.101, ал.1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъ-
ждане в Народното събрание Изборен кодекс, приет от Народното събра-
ние на 22 декември 2010 г., като оспорвам чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 4, ал. 3, 
4, 5 и 6; чл. 25, ал. 1, т. 6; чл. 49, ал. 2; чл. 53, ал. 2; чл. 63, ал. 1, т. 2; чл. 
166, ал. 6; чл. 184; § 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Допълнителните разпоредби; § 11; 
§ 16; § 18, т. 1; § 19, т. 2 и т. 8 от Преходните и заключителни разпоредби. 

На 19. 01. 2011 г. пезидентското вето бе отхвърлено от мнозинството. 
Политическите групи гласуваха по следния начин:   
Номер (8) ГЛАСУВАНЕ проведено на 19-01-2011 10:59 по тема Ново 

обсъждане на Изборния кодекс, приет от Народното събрание 

на 22.12.2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ №1 от 

3.01.2011 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от 

Конституцията на Република България
ПГ За Против Въздържали 

се

Гласували

Общо: 129 50 8 187
ГЕРБ 108 0 0 108
КБ 0 33 0 33
ДПС 0 14 0 14
АТАКА 17 0 0 17
СК 1 0 8 9
НЕЗ 3 3 0 6

Изборният кодекс бе обнародван в Държавен вестник бр. 9 от 28. 01. 
2011 г. и влезе в сила.  
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Медиите за Изборния кодекс

Медийното отразяване на работата върху Изборния кодекс през целия 
период от началото на 2010 г., когато се създаде Временната комисия, до 
окончателното гласуване на закона на второ четене в пленарна зала бе из-
цяло новинарско. Медиите добросъвестно предаваха репортажи от събити-
ята – заседанията на Временната комисия, а после – на правната комисия 
на парламента, организираните по темата кръгли маси, изявления на участ-
ници в процеса и наблюдатели. Но отразяването спираше до фактите и из-
явленията, през цялото време дебатът в пресата се водеше задочно през из-
казванията на един или друг участник в процеса, без самите медии да про-
вокират такъв по отделни теми или по цялостната работа върху проекта. 
Пресата спорадично информираше за отделни проблемни теми – като усед-
налостта, правомощията на ЦИК, партийната регистрация, възможностите 
за преференциално гласуване, ограничаването на прекия избор за районни 
кметове и кметове на малки населени места и т. н., доколкото тези теми из-
никваха в един или друг момент в дебатите в комисиите или пленарна зала 
или бяха повдигани в публични изявления на участници в процеса. Никоя 
медия обаче не се фокусира върху една или няколко от тези теми със само-
стоятелни анализи и експертни оценки. Никоя медия не извади темата за 
Изборния кодекс в самостоятелна рубрика по времето, когато течеше рабо-
тата по него. 

Най-съществената последица от новинарското отразяване „на парче” 
работата по Изборния кодекс е в това, че на практика бе подценен един 
съществен проблем за качеството на законотвочерския процес, за начина, 
по който се работеше върху кодекса - върху липсата на прозрачност при 
работата на Временната комисия, която в началото провеждаше публични 
заседания, след това те бяха подменени със закрити заседания по работ-
ни групи,  невъзможността да се стигне да консенсус по какъвто и да е 

въпрос в правната комисия и основната причина за това – втвърдяването 
на позициите на ГЕРБ и „Атака”, абсурдно скъсените срокове за предло-
жения за второ четене, внесените в последния момент предложения от не-
зависими депутати, които пререшават основни позиции в законопроекта 
– очевидно съгласувано с управляващите и радушно приети от тях. Всички 
тези симптоми за нездрава политическа обстановка около приемането на 
кодекса бяха избягнати от основните медии или отразени само в контекста 
на възраженията на опозицията срещу използваните методи. Подмината бе 
и истеричната работа в правната комисия преди второто четене. Дори и 
ударното гласуване на проекта на второ четене на 10-12-часови заседания, 
продължаващи почти до полунощ, бе отразено по-скоро като парадокс, ек-
сцентричност на мнозинството, но не и като недопустимо парламентарно 
извиване на ръцете от страна на управляващите. В публикациите имаше 
ирония, но не и упрек. 

На финала практически всички медии, без изключение, отразиха с 
подробности онази част от последното пленарно заседание по гласуване на 
кодекса, когато председателката на правната комисия Искра Фидосова по-
лучи огромен букет цветя от своите съпартийци, а основната й опонентка от 
опозицията Мая Манолова  се сдоби с подарък от колегите си от ГЕРБ – ку-
фарче и чадър с мотив на пчеличката Мая. Това хрумване на ГЕРБ захрани 
стотици публикации и анализи в интернет, подробно бе описана марката на 
куфарчета – „Самсонайт”, цената, как двама депутати от ГЕРБ го издирили 
чак в Пловдив, защото в София този артикул се бил свършил, какво казала 
г-жа Манолова по повод подаръка и т. н. В някои медии отразяването на 
последния парламентарен ден по приемането на Изборния кодекс почти се 
изчерпва с тази случка, на много места тази „новина” е изведена в заглавие.

Обяснението е познато и еднозначно -  точно такива сюжети се радват 
на читателски интерес, а не материята на кодекса или процедурата по него-
вото изработване. Проблемът отново опира до една от същностните дилеми 
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през българските медии  - доколко да са обществени и доколко – пазарни. 

От друга страна обаче, самата опозиция не даде повод на медиите да 
разгърнат темата за законотворческите похвати на мнозинството, доколко-
то не направи сериозен опит да ги дискредитира публично.

“Споровете по темите - колко дълъг може да бъде срокът за «усед-
налостта» и как да се избират кметовете на малките населени места, са 
много удобни за политическия театър. Но те нямат нищо общо с ради-
калната реформа на изборното законодателство, която чакаме вече де-
сетилетие. Толкова могат българските законотворци.”	Това е поантата, 
която в. „24 часа” вади от статия на политолога Румяна Коларова в броя от 
4 януари 2011 г. по темата за Изборния кодекс. 

За съжаление тази поанта остана неразработена в медиите. 

Медиите не припознаха в него едно от основните политически съби-
тия на 2010 г., макар че  един столичен ежедневник цитира определението 
за Избирателния кодекс като „Мерцедеса на политическата система”. Може 
би затова в медийното отразяване като цяло липсваше не само анализ на 
процеса на правене на кодекса, но и каквато и да е съпоставка и съдържате-
лен дебат за цялостната визия на  различните политически сили за рефор-
мата в изборното законодателство, за плюсовете и минусите, близките и 
по-далечни перспективи.  

Приложения
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