
 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
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Проект! 

 

 

З А К О Н  
за допълнение  

на Наказателния кодекс 
 

 

Параграф единствен:  

В ОСОБЕНА ЧАСТ, Глава трета „Престъпление против правата на 
гражданите“, Раздел III „ Престъпления против политическите права на 
гражданите“ се създава нов член 169д със следното съдържание:  
 

„Чл. 169д (1) Който чрез насилие, заплашване, обещание за 
облага или друг незаконен начин постави в зависимост лице-
кандидат по време на избори, с цел да определя и ръководи 
поведението на кандидата в изборния орган, за който кандидатства, се 
наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от 5 000 до 
10 000 лв. 

  (2) Същите наказания се налагат и на съучастниците на дееца. 
 (3 Наказанията по ал. 1 и ал. 2 се налагат и за приготовлението 
и опита за поставяне в зависимост на кандидата.” 
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МОТИВИ 
Към проекта за допълнение на Наказателния кодекс 

 
 Изборите в Р. България за органите на власт през последните две 
десетилетия са белязани с устойчиви форми на нарушение на политическите 
права на гражданите, както в упражняване на тяхното активно и пасивно 
избирателно право, така и впоследствие в качеството им като лица, 
осъществяващи дейността си на изборна длъжност. 
 Една от най-грубите и уродливи прояви представляващи нарушение, както 
на провеждането на провеждането на изборите като честни избори, така и на 
гарантирането независимостта и правата на лицата – кандидати за изборна 
длъжност /а впоследствие избрани като такива/ е поставянето на кандидатите 
във всякаква форма на зависимост, включително и финансова такава. 
 Устойчива практика е в последните избори, лица или организации в 
страната и чужбина да използват богат арсенал от методи, форми и средства, за 
да заставят кандидатите да подписват различни договори, декларации, заявления 
и други, с цел да бъдат държани впоследствие в зависимост и дори 
манипулирани впоследствие в дейността им като лица на изборна длъжност. 
 Това не само е несъвместимо с гражданското общество, но и дори 
сериозна заплаха за функционирането на съответните органи на държавна или 
общинска власт на управление или самоуправление, и дори на държавната 
сигурност в определени случаи. И това е така, тъй като поставеното в зависимост 
лице, не може и няма право на самостоятелна воля при изпълнение на службата 
и правомощията си, а е принудено да търпи и изпълнява чужди поръчки и в 
угода на лични и корпоративни интереси, а не на обществени интереси. 
 И ако купуването и продаването на гласове е инкриминирано в 
престъпление, то търговията с власт и влияние и поставяне в зависимост на 
кандидатите за съответни изборни длъжности, не намира място нито като 
забрана в Изборния кодекс, нито като състав на престъпление в Наказателния 
кодекс, независимо от изключително опасните обществени последици, които 
могат да настъпят, при това за продължителен период от време, а не само по 
време на самите избори.  
 Ето защо предлагаме тези допълнения на Наказателния кодекс, с цел 
предотвратяването на подобни практики за в бъдеще, както и за тяхното 
санкциониране от правоохранителни и правозащитни органи. 
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