
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТО И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

 

Закон за изменение и допълнение  

на Изборния кодекс 

(ДВ, бр. 9 от 2011 г.) 

 

 

 

Параграф единствен. В § 10 от Преходните и заключителните 

разпоредби се правят следните промени: 

1. В ал. 3 думите „чл. 53, ал. 2” се заличават. 

2. Създава се нова ал. 4: 

„(4) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 

по ал. 1 искането за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се 

прави, при условие че избирателят има настоящ адрес към 1 септември 

2010 г. в съответното населено място. В искането се посочва и датата на 

адресната регистрация по настоящ адрес.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

 

 

 

Законът е приет от XLІ Народно събрание на ................. 2011 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 
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МОТИВИ 

към проектозакона за изменение на Закона за изменение и допълнение 
на Изборния кодекс 

 
Почти година преди местните избори реално започнаха опитите за 

манипулиране на вота. Свидетели сме на голямото предизборно 
преселение на избиратели - от едни населени места в други. При това 
виртуално, без реално избирателите да променят местоживеенето си. 

Целта е ясна. В малките общини 50, 100, 150 избиратели могат 
реално да променят изборния резултат. Това застрашава честността на 
изборите, като осигурява "служебна победа" на политически партии и 
кандидати, които преселват избиратели. 

В голяма част от случаите пререгистрацията на граждани по 
настоящ адрес се извършва в нарушение на закона, но санкциите са 
административнонаказателни и от тях не следва служебно заличаване на 
регистрацията. 

Тези манипулации на вота трябва да бъдат предотвратени. С 
настоящия законопроект за изменение и допълнение предлагаме тези, 
които са променили настоящия си адрес след 1 септември 2010 г., да 
упражнят правото си на глас в населените места, в които е постоянният 
им адрес. По този начин  техните избирателни права няма да бъдат 
накърнени, а само ще се стопира една от най-порочните практики в 
изборния процес - вътрешния изборен туризъм. 

 

Вносители: 

 


