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ЗАКОН 

 
 
ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ 

И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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§1. В чл.4 се правят следните изменения: 
 

1. Алинея 1 се изменя и придобива следната редакция: 
 

„(1) Право да гласуват на национален референдум имат 
гражданите на Република България с избирателни права, които 
имат постоянен адрес на територията на страната към деня на 
насрочване на референдума и са придобили основно образование. 
Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това 
право.” 

 
2. Алинея 2 се изменя и придобива следната редакция: 

 
„(2) Право да гласуват на местен референдум и на общо 

събрание на населението имат гражданите на Република България 
с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, 
когато той е различен от постоянния, на територията на съответните 
общини, район, кметство, населено място, квартал през последните 
6 месеца преди насрочването на референдума и са придобили 
основно образование. Гласуването е задължително за всички 
граждани, които имат това право.” 
 
 
 
София, 20.06.2014 г.                     ВНОСИТЕЛИ: 



МОТИВИ 
 

Настоящото  изменение и допълнение на Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление е 
продиктувано от необходимостта от приемането на спешни мерки срещу т. 
нар. „контролиран вот“ и купуването на гласове, на които българското 
общество, за пореден път бе безучастен свидетел на проведените наскоро 
избори.  

В Конституцията точно е посочено, че изучаването на български език  
е право и задължение на всеки един от нас - българските граждани, но и 
основен факт е, че голяма част от гласувалите поради липса на основно 
образование, не познават, не разбират и не оценяват правата, които им дава 
Конституцията на Република България. Точно образователния ценз 
определя и това дали необразованите български граждани знаят 
задълженията си като граждани на републиката. 

Необходимото равнище на образованост се достига след получаване 
на степен за основно образование определена в българските закони. От 
своя страна степента на образование гарантира усвояването на 
общообразователния минимум, както и на знания и умения, съответстващи 
на интересите и индивидуалните възможности на индивидите. Това 
обуславя и невъзможността на необразованите избиратели да прочетат и 
осмислят предизборните платформи на политическите партии и да 
приложат правото си на глас, не само при нормално гласуване, но и при 
вот с нови високотехнологични начини на гласуване. 

 Липсата на основно образование е предпоставка и за непознаване на 
държавното управление, принципите на демокрация и важността на 
дейността на политическите партии в страната. Необразованите граждани 
не могат да оценят смисъла и значението на собствените си гласове, в 
контекста на своя житейски опит и образование, както и непознават 
приноса на политиките на партии в различните области на живота в 
страната-икономика и финанси, образование и култура, вътрешен ред и 
сигурност. 

Въвеждането на задължително гласуване от друга страна ще 
прекрати практиките на контролиране на вота и купуването на гласове 
сред необразованите български граждани, с което ще се избегне и  
опасността от избор, направен в условията на недостатъчна 
информираност и неграмотност. Ще бъде преодолян и корпоративния вот 
и неговото влияние при ограничено участие на гражданите в изборите. 
 Оригиналният параграф беше:  Практиките по контролиране на 
вота и купуването на гласове сред необразованите български 
граждани категорично трябва да спрат, поради  опасността от 



недостатъчна информираност за ролята на гласуването и 
неграмотност по отношение на резултатите от участие в избори.  

 
 
 
 

20.06.2014 г.    ВНОСИТЕЛИ: 
  
 
 


