
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

§ 1. Наименованието  на  раздел  IX от  Глава  девета  се 

изменя така:

„Раздел  IX Гласуване  на  избиратели  с  физически 

увреждания”;

§ 2. В  чл.  203  се  правят  следните  изменения  и 

допълнения:

1. В  ал.  1  думите  «увреждане  на  опорно-двигателния 

апарат  или  на  зрението»  се  заменят  с  думите 

«физическо увреждане».

2. В  ал.  2  думите  «увреждане  на  опорно-двигателния 

апарат  или  на  зрението»  се  заменят  с  думите 

«физическо увреждане».

3. В ал. 3 «увреждане на опорно-двигателния апарат или 

на  зрението»  се  заменят  с  думите  «физическо 

увреждане».;



§ 3.  В  чл.  204  се  правят  следните  изменения  и 

допълнения:

1. ал. 1 да придобие следната редакция:

«  (1)  Когато  избирателят  е  с  такова  физическо 

увреждане,  което  не  му  позволява  да  извърши  сам 

необходимите действия при гласуването, председателят на 

комисията 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 окончателно от секционната 

избирателна комисия. Името и единният граждански номер 

на  придружителя,  както  и  причината  на  гласуване  с 

придружител  се  вписва  в  главата  «Забележки»  на 

избирателния списък от член на комисията.»

2. Ал. 2 да отпадне.

3. В досегашната ал. 4 думите «или 2» да отпаднат.

4. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 

2,3,4 и 5



МОТИВИ

към законопроекта за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс

Уважаеми дами и господа,

Законът трябва да създава улеснения за упражняване на 

правата, а не да затруднява тяхната реализация независимо 

от  целта.  Още  по-важен  е  този  въпрос  по  отношение  на 

лицата с увреждания.

Предлага  се  възстановяване  на  стария  обхват  на 

категорията лица, които могат да гласуват с придружител – 

лица  с  физически  увреждания.  Стесняването  на  тази 

категория лица само до избиратели с увреждане на опорно-

двигателния  апарат  или  на  зрението  може  да  доведе  до 

противоречиво тълкуване и прилагане на закона. 

Предлаганите изменения са насочени към премахване на 

ограничението хората с увреждания да гласуват само след 

представяне  на  копие  от  документ  от  ТЕЛК  или  НЕЛК, 

удостоверяващ увреждането.Това ограничение е въведено в 

Изборния  кодекс  с  цел  да  се  предотврати  злоупотреба  с 

правото  да  се  гласува  с  придружител.  Въведените 

изисквания  обаче,  ще  създадат  сериозни  затруднения  за 

упражняване  на  активното  избирателно  право  на  хората  с 

увреждания. 

Има такава категория хора с увреждания, които не са 



се  снабдили  с  документ,  доколкото  от  него  произтичат 

социални  права,  които  те  не  са  пожелали  да  ползват. 

Издаването  на  такъв  документ  само  за  упражняване  на 

избирателното право, предвид дългите и сложни процедури 

и  претовареността  на  експертните  лекарски  комисии,  е 

абсурдно. В закона не е уредена възможността за гласуване 

на лица с краткотрайни увреждания на здравето, при които 

не се налага освидетелстване на трайна нетрудоспособност. 

Предложената  хипотеза  по  изключение  да  се  допуска 

гласуване  с  решение на  комисията  ще доведе  до  това,  че 

политическото  мнозинство  в  комисията  ще  може  да 

преценява  експертни  въпроси  от  които  зависи 

упражняването на активното избирателното право. 

С  въвеждането  на  изискването  за  удостоверение  от 

ТЕЛК и НЕЛК се създава неравнопоставеност между лицата, 

които са освидетелствани и тези лица, които не са или са в 

процедура  по  освидетелстване.  Съгласно  чл.  6,  чл.  2  от 

Конституцията на Република България:  „Всички граждани са 

равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на 

правата  или  привилегии,  основани  на  раса,  народност, 

етническа  принадлежност,  пол,  произход,  религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично 

и обществено положение или имуществено състояние.”

Изискването  за  копие  допълнително  ще  затрудни 

гражданите в малките населени места, където въобще няма 

копирни машини.



Уважаеми дами и господа,

Предлаганите  от  нас  промени  ще  отстранят  една 

несправедливост засягаща хиляди български граждани.
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