
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТО И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
Проект! 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС 

(ДВ, бр. 9 от 2011 г.) 

 

 

           § 1. В чл. 1 се правят следните допълнения: 
           1. В ал. 1 навсякъде след думата "общини" се добавя "райони". 
           2. В ал. 2 след думата "община" се добавя "район". 
 
           В случай че § 1 се приеме разпоредбите на кодекса да се приведат в 
съответствие с прекия избор на кмет на район. 
  
           § 2. В чл. 26 се правят следните изменения: 
           1. В ал. 1 т. 12 се отменя. 
           2. В ал. 7 изречение първо се изменя така: "Решенията на Централната 
избирателна комисия, с изключение на тези по ал. 8,  могат да се обжалват 
пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна 
комисия в срок до 3 дни от съобщаването им." 
 

§ 3. В чл. 74, ал. 4, т. 2 числото "100" се заменя с "20". 

 

          § 4. В чл. 82, ал. 3 се правят следните изменения: 
          1. В т. 7 числото "7000" се заменя с "2500". 
          2. Точка 10 се отменя. 
 
           § 5. В чл. 89, ал. 3 се правят следните изменения: 
           1. В т. 11 числото "7000" се заменя с "2500". 
           2. Точка 8 се отменя. 
 
           § 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните 
изменения: 
           1. В § 24 думите „избирани за кметове на райони от общинския съвет, 
съответно” и думите „избора, съответно” се заличават. 
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           2. В § 25 думите „т. 9, буква "а", подбукви "аа" и "бб", букви "в", "г", 
"д", "е" и "ж", т. 10” се заличават. 

 

Заключителни разпоредби 

           § 7. В Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., 
бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 
85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 
19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 
2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.. бр. 15 и 97 от 2010г. и бр. 9 и 32 от 
2011г.) се правят следните изменения и допълнения: 
         1. В чл. 38: 

 а) в ал. 2 след думите "кметовете на" се добавя "райони и"; 
б) в ал. 5 след думата "община" се добавя "за кмет на район". 
2. Член 39а се отменя. 
3. В чл. 42: 
а) в ал. 1: 
аа) в текста преди т. 1 думите "на общини или кметства" се заличават; 
бб) в т. 6 след думата "общината" се добавя "района"; 
б) в ал. 4: 
аа) в изречение първо думите "на община или на кметство" и думите 

"на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметството" се заличават; 

бб) в изречение второ след думата "общината" се добавя "или кмет на 
района", а накрая се добавя "на общината, съответно на района"; 

вв) в изречение трето след думата "общината" се добавя "или кмет на 
района"; 

в) в ал. 5: 
аа) в изречение първо думите "на община или на кмет на кметство" се 

заличават; 
бб) в изречение второ преди думите "или кмет" се добавя "кмет на 

района"; 
г) в ал. 6: 
аа) в изречение първо след думата "община" се добавя "кмет на район", 

а преди думите "или кмет" се добавя "кмет на района"; 
бб) в изречение второ след думата "общината" се добавя "или кмет на 

района"; 
  д) в ал. 7 след думата "община" се добавя "кмет на район"; 
е) в ал. 8 след думата "община" се добавя "кмет на район".  
4. Член 42а се отменя. 
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         § 8. В Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на 
Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 
г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 
г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 9 от   2011 г. ) в чл. 16, т. 1 числото 
"350" се заменя със "150". 

 

                                                      

                                                 Вносители:  

Ангел Найденов 
 

Мая Манолова 
 

Янаки Стоилов 
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МОТИВИ 

към проектозакона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс 

 

        В своето решение № 4/4.05.2011 г.  Конституционният съд обявява за 

противоконституционни 24 текста от Изборния кодекс. За друга част от 

разпоредбите КС заявява, че макар и непротиворечащи на Конституцията, 

същите представляват "отстъпление от процеса на демократизация на 

местната власт и се намалява демократичната легитимност на общинските 

органи". 

        Това налага преосмисляне на част от законодателните решения, 

съдържащи се в Изборния кодекс, в посока на осигуряване на повече 

демократичност и представителност на изборните органи. 

         Предложеният законопроект следва духа на конституционното решение 

по отношение на прекия избор на районните и кметовете на малки населени 

места, правомощията на ЦИК и възможността за обжалване на нейните 

решения, гласуването на българите в чужбина. 

          Предлагаме районните кметове в градовете с районно деление и 

кметовете на селища с над 150 души да бъдат пряко избирани от гражданите. 

Тази позиция е последователно отстоявана от Парламентарната група на 

Коалиция за България и е в интерес на българските граждани, защото им 

осигурява възможността сами да определят представителя на властта, който е 

най-близо до тях - кмета на населеното място или район. 

           Предлагаме да се премахне правомощието на ЦИК да не допуска до 

участие в изборите политически партии въз основа на субективни критерии, 

каквато е предоставената й възможност да отказва регистрация, преценявай-

ки легитимността на проведени заседания на върховните органи на партиите. 
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            В съответствие с изразени становища на Венецианската комисия 

предлагаме намаляване на изискуемия брой подписи за партия за участие в 

изборния процес. 

            Тези предложения са принципно отстоявани от Парламентарната 

група на Коалиция за България и очакването е след цитираното решение на 

Конституционния съд да бъдат възприети от парламентарното мнозинство, 

което да осигури повече демократичност на изборния процес. 

 

 

                                                                        Вносители: 

 

 

Ангел Найденов 
 

Мая Манолова 
 

Янаки Стоилов 
 

 


