
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

          Проект! 
 
 

З А К О Н 
за допълнение  на 
Изборния кодекс 

 
Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ 

от 4.05.2011 г. - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. 
 
 
 
Параграф единствен. 
 
В Допълнителните разпоредби се създава нов § 1а със следното 

съдържание: 
  

„§ 1а. По смисъла на този закон вот със знак „Х”  е всяко пресичане на 
две линии в една точка, което изразява по еднозначен начин волята на 
избирателя.” 
 
 
 
 

Вносители: 
 
ЛЮТВИ МЕСТАН 
 
 
ЧЕТИН КАЗАК 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     МОТИВИ 
 
 С приемането на Изборния кодекс от 41-то НС се въведе 

ограничение при гласуване с интегрална бюлетина  българските граждани 

да отбелязват своя вот единствено със знака „Х”. Същевременно Кодексът 

не дава ясна дефиниция за знака „Х”, което поражда предпоставки за 

субективно тълкуване от избирателите и от членовете на съответните 

избирателни комисии. 

 Целта на Проекта на Закона  за допълнение на Изборния кодекс е да 

даде собствено ясна дефиниция, кога по смисъла на Изборния кодекс е 

изпълнено условието да се гласува със знак „Х”. Дава се предимство не 

толкова на точното графическо изобразяване на знака „Х”, което не винаги 

е постижимо по възрастови, не рядко и по здравословни причини, колкото 

на еднозначно изразената воля на избирателя. 

 Ако избирателните комисии преднамерено или поради престараване 

в прочита на знака абсолютизират строгите графически изисквания – 

права, а не крива или вълнообразна; пресичане точно в центъра на 

квадратчето; пресичане под строго определен ъгъл по вертикала и 

хоризонтала и пр. условности; може да се стигне до преднамерено 

обявяване за недействителен на инак еднозначно изразения вот на 

българските граждани. Освен това абсолютизирането на графическите 

изисквания може да има за резултат дискриминация по възрастов и 

здравословен признак. Например отбелязването на права линия е 

непостижимо за хора с определени заболявания  и по-специално тези на 

двигателната система. Имат се предвид заболявания, които не водят 

непременно до регистрация в ТЕЛК, което би дало основания на 

съответното лице да се възползва от специалните разпоредби на Изборния 

кодекс да гласува с придружител. Дори нерядко невъзможността да се 

покрият строгите графически изисквания при отбелязване на знака, е 

предопределена не от здравословни причини, а от чисто възрастови. 



 Очакваме народните представители от 41-то НС да подкрепят 

Проекта на Закона за допълнение на Изборния кодекс, с който, от една 

страна, се премахват рисковете за дискриминиране на избирателното право 

на българските граждани, а от друга – е превенция на неоправдано висок 

процент недействителни бюлетини за сметка на представителността на 

избраните власти. 
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