


основният конституционен принцип за равнопоставеност на гражданите пред закона, 

установен в чл. 6 от Конституцията на Република България (КРБ), и прокламиран във чл. 

1 от Всеобщата декларация за правата на човека и чл. 14 от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи. 

Чрез въвеждането на забрана, основаваща се на образователен ценз, гражданите се 

поставят в неравностойно положение в зависимост от степента на тяхното образование. 

По този начин на част от тях се отнема правото им, установено в чл. 42 от КРБ за участие 

в допитвания до народа, изразяващо се в пряко участие на гражданите в дейността на 

държавната власт и местното самоуправление. В този смисъл правата и свободите на 

политически дееспособните граждани губят своето значение, защото се превръщат в 

привилегия на едни и ограничение за други. Това по своята същност представлява 

посегателство срещу конституционно установените права на гражданите. 

С промените в чл. 4, ал. 1 и 2 се нарушава и чл. 10 от КРБ, по силата на който 

референдумът се произвежда на основата на принципите на общо и равно право на глас, 

като същите принципи са установени и в чл. 2, т. 2 от ЗП УГДВМ С. Равното право на 

глас означава, че всички гласоподаватели следва да упражняват своите права на равни 

основания, т.е. че всички лица без разлика на пол, раса, националност, социален 

произход, образование и т.н, които са граждани на съответната държава и имат статут на 

гласоподаватели, се ползват с равни възможности да гласуват. Чрез образователния ценз 

на практика се отстраняват от избирателния електорат социално слабите представители 

на обществото, което го превръща в прикрита форма на имуществен ценз. 

Ограничението на правото на участие в референдум прави фиктивна неговата 

всеобщност, а оттук е и нарушение на конституционния принцип за равноправие на 

гражданите. 

В мотивите към законопроекта е посочено, че наличието на определена степен на 

образование на гражданите е гаранция за разбиране и оценяване на конституционните им 

права, както и познаване на държавното управление, принципите на демокрацията и 

важността на дейността на политическите партиите в страната. Презумпцията на 

вносителите за наличието на гражданско образование на гласоподавателите с основно 

образование е изтъкната като основна причина за въвеждането на образователния ценз, 

формиращ правото им на участие в референдум. Тези аргументи, обаче, се опровергават 

от факта, че вносителите запазват състава на електората, необходим за иницииране на 

референдум чрез подписка по чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗПУГДВМ С, в който се 

включват същите необразовани граждани. Това поставя под съмнение мотивите на 

вносителите за необходимостта от гражданско образование на участниците в 

референдума, при условие че предложението за произвеждането му се основава именно 




