
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

         Проект! 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

 

 
 
§ 1. В чл.6, ал. 1 придобива следното съдържание: 

„(1) Изборите се произвеждат  по пропорционална избирателна система 

със задължително отбелязване на предпочитание на един от кандидатите 

в изборните листи на партии, коалиции и независими кандидати, 

регистрирани в многомандатни избирателни райони.” 

 

 

§ 2. В глава втора заглавието „Избирателни комисии” се допълва с  „и 
комисии за преброяване на бюлетините (преброителни комисии).”  
 
§ 3. Чл.8 след думата „комисии” се допълва с израза ”и преброителни 

комисии за всеки преброителен район:”   

Създава нова точка 3 със следното съдържание: 

„3. комисии за преброяване на бюлетините”.  

Сегашна точка 3 става точка 4. 

 

§ 4. Създава се нов чл. 13а със следното съдържание:  

„Чл.13а. Не по-късно от 20 дни преди изборния ден ЦИК определя 

седалището на преброителните комисии и назначава техните членове по 

предложение на РИК. Преброителната комисия се състои от председател, 

секретар и брой членове, равен на броя на членовете на РИК, на 

територията на който се намира преброителния район.” 
 

(1) Предложението на РИК се прави не по-късно от 25 дни преди 

изборния ден. 

(2) Членовете на преброителните комисии се определят по ред и 

условия за назначаване на членове на РИК. 

 

§ 5. В чл.15  след думите „районните и секционните избирателни 

комисии” се добавят думите „и преброителни комисии”. 

 



§ 6. В чл.15а след думите „районните и секционните избирателни 

комисии” се добавят думите „и преброителни комисии”. 

 

§ 7. В чл.16 след думите „секционните избирателни комисии” се добавят 

думите „и преброителни комисии”. 

 

§ 8. В чл.17 след думите „районните избирателни комисии” се добавят 

думите „и преброителни комисии”. 

 

§ 9. В чл.19 се правят следните изменения: 

В ал.1 след думите „избирателни комисии” се добавят думите „и 

преброителни комисии”. 

В ал.2  в края на изречението се добавя „за преброителни комисии – с 

решение на ЦИК.” 

 

§ 10. В чл.20 се правят следните изменения: 

В ал.1, ал.2 и ал.4 след думите „районните и секционните избирателни 

комисии” се добавят думите „и преброителни комисии”. 

  

§ 11. В чл.21 се правят следните изменения: 

В ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал. 5 навсякъде слез думите „избирателни 

комисии” се добавят думите „и преброителни комисии”. 

 

§ 12. В чл.22 се правят следните изменения: 

В ал.1, ал.2, ал.3, и ал.4 навсякъде след думите „избирателни комисии” 

се добавят думите „и преброителни комисии”. 

Създава се нова ал.5 със следното съдържание: 

„(5) На заседанията на преброителните комисии, на които се извършва 

преброяване на бюлетините, могат да присъстват представители на 

медиите и на неправителствени организации.” 

  

§ 13. В чл. 23   в ал. 1 се правят следните изменения: 
В т. 2 в края на изречението се добавя „и преброителните центрове”. 

В т.5 след израза „избирателна комисия” се добавя „и преброителните 

центрове”. 

В т.8 след избирателна комисия се добавя „и преброителните центрове”. 

Създава се нова т.11а със следното съдържание: 

„11а. определя границите на преброителните райони не по-късно от 40 

дни преди изборния ден. Преброителни райони се образуват на 

територията на избирателните райони и обхващат секции, в които са 

регистрирани не по-малко от 15 хиляди и не повече от 40 хиляди 

избиратели.”  

Създава се нова т.12а със следното съдържание: 

„12а. определя реда за преброяване на бюлетините в преброителния 

център и приема инструкция за организиране на работата на 

преброителните комисии, както и образците на документите на 

преброителния център, не по-късно от 20 дни преди изборния ден. 

Преброяването на бюлетините е публично;” 

В т.14 след израза „избирателна комисия” се добавя „и преброителните 

центрове”. 



В т.22 след израза „избирателна комисия” се добавя „и преброителните 

центрове”. 

 

§ 14. В чл. 24, ал.1, т.13,  придобива следното съдържание: 

„т.13. след получаване на устоновените в преброителните центрове 

резултати от гласуването, установява резултатите от изборите в 

избирателния район, за което съставя протокол;” 

 

§ 15. В  чл. 25, ал. 1 се създават нови т.4 и  т.5 със следното 

съдържание: 

 „4. преброява неизползваните бюлетини и броя на положените в 

избирателния списък подписи, изготвя протокол за протичането на 

изборния ден и предава на преброителната комисия  в преброителния 

център запечатана избирателната урна със съдържанието й, 

неизползваните бюлетини, избирателните списъци и копие от протокола  

не по-късно от 3 часа след приключване на гласуването.” 

 

 „5. предава на РИК копия от протокола за протичане на изборния 

ден.” 

 

§ 16. В чл.27 ал.3 отпада изразът „единен граждански номер”. 

 

§ 17. В чл.50 в ал. 1 се добавя израза „ и отговарящи на условията на 

Закона за политическите партии”. 

 

§ 18. Чл. 74 придобива следната редакция:  
(1) Гласуването се извършва с обща бяла бюлетина, в която са 

обособени полета или страници от дипляна за всяка регистрирана 

листа по образец. 

(2) Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените 

в закона. 

(3) Бюлетината съдържа: 

1. номера на избирателния район; 

2. номера на секцията; 

3. поле за поставяне на печат; 

4. поредния номер на партията/коалицията; 

5. пълното и/или съкратено наименование на листата; 

6. имената на регистрираните кандидати в последователност, заявена 

от партията/коалицията; 

7. полета (квадратчета) за отбелязване на волята на избирателя; 

8. забележка с текст, че бюлетината е недействителна, ако не е 

отбелязано едно предпочитание в избраната пропорционална листа. 

(4) Номерът на избирателния район и реквизитите от точки 2, 3 и 

7 се изписват на водещата (заглавната) страница на дипляната. 

(5) Реквизитите от точки 3, 4 и 5 се изписват последователно на 

отделна страница за всяка регистрирана листа. 

(6) Пред името на всеки кандидат се поставя квадратче, в което 

избирателят отбелязва своето предпочитание. 

(7) Номерата, обозначението „независим кандидат” и имената на 

независимите кандидати се изписват на последната страница или 



страници, като се отделят с празен ред и плътна черна 

хоризонтална линия.  

Алинеи 7, 8 и 9 от действащия досега текст се преномерират като 

алинеи 8, 9 и 10. 

 

§ 19. В чл.86 ал.1 придобива следното съдържание: 

„(1) Председателят или упълномощен член на комисията сверява имената 

на избирателя от избирателния списък и документа за самоличност, като 

вписва ЕГН и го допуска до гласуване. Документът за самоличност остава 

в представителя на СИК до полагането на подпис от избирателя в 

избирателния списък.” 

В ал.2 на същия член изречение първо отпада, а изречение второ 

придобива следната редакция: 

„(2) Когато се яви разлика в някое от имената на избирателя в списъка в 

сравнение с документа за самоличност констатацията се записва в графа 

„забележки” на избирателния списък.” 

 

§ 20. В чл.87, ал. 2, т.1 придобива следната редакция:  

 

„т. 1 поставя в квадратче срещу името на един от кандидатите от 

партийна или коалиционна листа или в квадратче срещу името на 

независим кандидат знак, изразяващ по еднозначен начин неговия 

вот.” 

 

 

§ 21. Чл.91 ал. 2 придобива следното съдържание: 

(2) Неизползваните бюлетини се опаковат и предават на преброителната 

комисия. 

  
§ 22. Чл.92 придобива следната нова редакция: 

„Чл.92. СИК установява и вписва в секционния протокол за протичане на 

изборния ден данните за избирателната секция, часа на откриването и 

приключването на гласуването, както и данните по член 96 и броя на 

получените и броя на неизползваните бюлетини.” 

 

§ 23. В Чл.96 изречение първо се изменя по следния начин: 
„В протокола на СИК се вписват:” 

 
В Чл.96 се създава нова ал.2 със следното съдържание:  
„Чл.96 (2) При предаване на изборните материали от секционната 

комисия на преброителната комисия се попълва приемателно-

предавателен протокол, в който се отразяват: броят на получените 

бюлетини; броят на неизползваните бюлетини; броят на положените в 

избирателния списък подписи; броят на унищожените с протокол от СИК 

бюлетини; целостта на изборната кутия с атрибутите, изискващи се от 

закона; броя на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по 

тях решения.” 

 
§ 24. В чл.97, ал. 1 приема следното съдържание: 



„(1) Преброителната комисия осъществява преброяването на бюлетините, 

постъпили в секционните избирателни комисии на територията на 

преброителния център. При установяване на резултатите от гласуването:” 

 
В чл.97 ал.1 т.2 придобива следната нова редакция:  
„т. 2. Бюлетината е действителна само когато от съдържанието й може да 

се определи категорично предпочитание за кандидат от избраната 

пропорционална листа.” 

 

§ 25. Чл.99 отпада. 

 

§ 26. В чл. 100 думите ”секционната избирателна” се заменят с 

„преброителната” и се създава нова т.5 със следното съдържание: 

„т.5. Броят на гласовете, подадени за предпочитания кандидат от 

избраната листа.” 

Сегашната т.5 става т.6 

 
§ 27. В чл.101 след израза „от протокола на районната” се добавя 

„преброителната комисия”. 

 

Създава се нов чл.101а със следното съдържание: 

„Чл.101а (1) Протоколът на преброителната комисия се подписва от 

всички членове на комисията след съставянето му. 

(2) Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди 

обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва  от 

всички членове на комисията, като отстрани се пише в „поправка”. 

Очевидни фактически грешки могат да се нанасят и след обявяване на 

резултата. 

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. 

Неподписването на протокола от член на комисия не го прави 

недействителен.” 

 

§ 28. В чл.102  в ал. 1, 2 и 3 навсякъде след израза „секционни 

протоколи”  или „секционни комисии” се добавят и „преброителни 

протоколи„ и „и преброителни комисии”.  

 

§ 29. В чл.103 ал.1 след израза „секционни протоколи” се добавя „и 

протоколите на преброителните комисии”. 

  

§ 30. В чл.104 ал.2 в края на изречението се добавя: 

„,както и предпочитанията за кандидатите в листите.” 

 

§ 31. В чл.105 след израза „секционни протоколи” се добавя „и 

протоколите на преброителните комисии”.  

 

§ 32. В чл.106 ал.1 след израза „секционни протоколи” се добавя „и 

протоколите на преброителните комисии”. 

 

§ 33. В чл.107 отпада изречение второ на алинея втора. 

 



§ 34. В чл.109 се създава алинея втора със следната редакция: 

„(2) За избран се счита  кандидат от избраните листи, който е получил 

най-много гласове.” 

 

§ 35. В чл.110 ал.2 се прави следната промяна: 

Отпада изразът „неизбран кандидат” и на негово място се поставя 

изразът „с най-много предпочитания” 

 

§ 36. В чл. 113 в ал. 2 след израза „секционни протоколи” се добавя „и 

протоколите на преброителните комисии”.  

 

§ 37. Създава се нов чл.115а със следното съдържание: 

„Чл.115а. Когато с влязла в сила присъда бъде установено, че е била 

предлагана или дадена имотна облага на избирател, с цел да бъде 

склонен да упражни избирателното си право в полза на отделен кандидат 

за народен представител, за кандидатска листа на политическа партия 

или коалиция, кандидатът за народен представител, политическата 

партия или коалиция, в чиято полза е предлагана или дадена имотна 

облага, губят подадените за тях гласове в секциите на територията на 

преброителния център, в които е гласувал или е трябвало да гласува в 

съответствие с този закон, избирателят.” 

 

§ 38. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 8 

със следното съдържание: 

„Параграф 8. В чл. 167 от Наказателния кодекс се правят следните 

изменения и допълнения: 

В ал.2 след думите „в полза на определен кандидат” се добавя 

„политическа партия или коалиция”, а думите „до три години или с 

пробация” се заменят с „до шест години и с глоба от сто хиляди лева.” 

В ал.3 след думите „в полза на определен кандидат” се добавя 

„политическа партия или коалиция”, а думите „до три години или с 

пробация, както и с глоба от 1000 до 5000лв.” се заменят с „до шест 

години и с глоба от сто хиляди лева.” 

 

 

 

 

 

05. 01. 2009 г.     

 

Вносители: Екатерина Михайлова, Елиана Масева 

 

      

 

 

       



       

       



М О Т И В И 

 

Последните проведени избори показаха системни опити за ерозиране на 

политическото представителство в България, изразяващо се в пряко 

индивидуално или косвено купуване на гласове, манипулиране на 

свободния избор, организирано нарушаване на разпоредбите на 

Конституцията на Република България и законите чрез контролиран вот, 

отнемащ правото на тайно гласуване, упражняване на натиск и заплахи с 

цел реализирането на определен вот и др. 

Настоящият законопроект предлага изменения в избирателния процес, 

които биха могли да доведат до повишаване на избирателната активност, 

предотвратяване на контролирания вот и купуването на гласове, 

засилване на мажоритарния елемент в пропорционалната избирателна 

система. 

Основните предложения са в следната посока: 

1. Въвеждане на мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна 

система, чрез създаването на задължително предпочитание за един от 

кандидатите в партийната или коалиционна листа. По този начин се 

запазва правилото тежестта на всеки глас да е равен и да се изберат от 

гражданите, а не от политическите централи желаните кандидати. Този 

начин на гласуване би довел и до повишаване на избирателната 

активност. 

2. Предотвратяване на контролирания вот, чрез създаване на 

преброителни центрове, където се събират, преброяват и протоколират 

резултати от подадените гласове. Известно е, че начините да се 

контролира вот се извършва пред  и в секциите за гласуване. Събирането  

и преброяването на всички бюлетини в специално определени от ЦИК 

райони ще прекъсне връзката между поръчителите и организаторите на 

контролирани гласове. Предвижда се и забрана в изборната секция да се 

внасят фотоапарати и мобилни апарати, за да не може да се заснема 

подадения вот. 

3. Предотвратяване купуването на гласове, чрез въвеждане на 

наказателна отговорност, предвиждаща  лишаване от свобода до шест 

години и глоба от 100 000 лева, както и отнемане на гласове на 

кандидата за народен представител, на партията или коалицията от 

секциите в района на преброителния център. 
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