
РЕПУБЛИКА БЪ ЛГ АРИЯ  
ТРИДЕСЕТ И ДЕВ ЕТО НАРОДНО СЪ БРАНИЕ 

 
 

П Р О Е К Т! 
 
 

И З Б И Р А Т Е Л Е Н   К О Д Е К С 
 

Г л а ва  п ъ р ва  
ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ  

 
 Ра з д ел  I: ПРЕДМ ЕТ И ОБХ В АТ 

  
Чл. 1. (1) Т ози кодекс определя условията и реда за избиране на народни представители, 
президент и виц епрезидент, както и на общ ински съ ветниц и и кметове. 
(2) С кодекса се определят и условията и реда за попъ лване на предсрочно овакантени 
мандати на народни представители и общ ински съ ветниц и. 
  

Ра з д ел  II: ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВ О 
 
Чл.2. И зборите се произвеж дат въ з основа на всеобщ о, равно и пряко избирателно право с 
тайно гласуване. 
Чл.3. (1) П раво да избират народни представители, президент и виц епрезидент имат всички 
бъ лгарски граж дани, навъ рш или 18 години къ м изборния ден вклю чително, с изклю чение 
на поставените под запрещ ение и изтъ рпяващ ите наказание лиш аване от свобода.  
(2) П раво да избират общ ински съ ветниц и имат лиц ата по ал.1, които са с постоянен адрес в 
съ ответната общ ина.  
(3) П раво да избират кметове имат лиц ата по ал.1, които са с постоянен адрес в съ ответната 
общ ина, район или кметство. 
Чл.4 (1) П раво да бъ де избиран за народен представител има всеки бъ лгарски граж данин, 
който няма друго граж данство, навъ рш ил е 21 години къ м изборния ден вклю чително, с 
изклю чение на поставените под запрещ ение и изтъ рпяващ ите наказание лиш аване от 
свобода. 
(2) За президент и виц епрезидент могат да бъ дат избирани бъ лгарски граж дани по 
рож дение, навъ рш или 40 години къ м изборния ден вклю чително, които отговарят на 
условията за избиране на народен представител и са ж ивели последните пет години в 
страната. 
(3) П раво да бъ дат избирани за общ ински съ ветниц и и кметове имат бъ лгарски граж дани, 
които са навъ рш или 18 години къ м изборния ден вклю чително, не са поставени под 
запрещ ение, не изтъ рпяват наказание лиш аване от свобода, нямат друго граж данство и са с 
постоянен адрес в съ ответната общ ина при избори за общ ински съ ветниц и, съ ответно 
общ ина, район или кметство при избори за кметове.   
Чл.5. П ри упраж няване на правата по чл.3 и чл.4 не се допускат никакви ограничения или 
привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлеж ност, пол, произх од, 
религия, образование, убеж дения, политическа принадлеж ност, лично и общ ествено 
полож ение или имущ ествено съ стояние. 
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Ра з д ел  III: В ИДОВ Е ИЗБОРИ 
 
Чл.6. В Република Бъ лгария се произвеж дат следните видове избори:  
1. избори за народни представители за Велико народно съ брание; 
2. избори за народни представители за Н ародно съ брание;  
3. избори за президент и виц епрезидент; 
4. избори за общ ински съ ветниц и; 
5. избори за кметове - на общ ини, райони или кметства. 
Чл.7 (1) И зборите за общ ински съ ветниц и биват общ и и нови. 
(2) И зборите за кметове биват общ и, частични и нови. 
(3) О бщ и са изборите за общ ински съ ветниц и за ц ялата страна след изтичане на мандата на 
общ инските съ вети и за кметове – за ц ялата страна след изтичане на мандата на кметовете. 
(4) Частични са изборите за кмет при предсрочно прекратяване пъ лномощ ията на кмет. 
(5) Н ови са изборите: 

1. за общ ински съ ветниц и при съ здаване на нови общ ини и за кметове при 
съ здаване на нови общ ини, райони или кметства;   

2. когато произведените избори за общ ински съ ветниц и и/или кметове са 
обявени за недействителни;  

3. когато на втори тур няма избран кмет. 
Чл.8. П ри предсрочно прекратяване на правомощ ията на народен представител, избран като 
независим кандидат, когато е изтекъ л не повече от половината от мандата на Н ародното 
съ брание, се произвеж да частичен избор в едномандатния избирателен район, от който е 
избран независимия народен представител. 
 

Ра з д ел  IV: ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМ И 
 

Из б о р и з а  н а р о д н и п р ед ст а вит ел и 
 
Чл.9. (1) И зборите за народни представители се произвеж дат по пропорц ионална система с 
маж оритарен елемент. 
(2) П оловината от народните представители се избират в едномандатни избирателни 
райони.   
(3) П оловината от народните представители се избират по нац ионални кандидатски листи 
на партии (коалиц ии).   
Чл.10. (1)Маж оритарни кандидати в едномандатни избирателни райони издигат 
политически партии (коалиц ии) и иниц иативни комитети.   
(2) Всеки кандидат мож е да бъ де издигнат само в един едномандатен избирателен район. 
(3) Н езависими кандидати не могат да бъ дат вклю чени в нац ионални кандидатски листи на 
партии (коалиц ии). 
(4) И здигнатите от  партии (коалиц ии) кандидати могат да бъ дат вклю чени само в 
нац ионалната  кандидатска листа на партията (коалиц ията), която ги е издигнала. 
Чл.11. (1) За  избран народен представител се определя получилият най-много от гласовете 
в едномандатния избирателен район. 
(2) К огато двама или повече кандидата са получили най-голям, но равен брой гласове в 
едномандатния избирателен район, се провеж да втори тур в едномандатния избирателен 
район. 
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(3) К огато на втори тур няма избран кандидат се насрочва нов избор за маж оритарен 
кандидат в едномандатния избирателен район. 
(4) Разпределението на мандатите меж ду партии и коалиц ии по нац ионални кандидатски 
листи се извъ рш ва пропорц ионално на подадените за съ ответната партия (коалиц ия) 
гласове в ц ялата страна чрез квота Хеъ р и правилото на най-големия остатъ к. 
(5) В разпределението на мандатите участват партии и коалиц ии, получили не по-малко от 4 
на сто от действителните гласове в ц ялата страна, както и тези, чиито маж оритарно 
издигнати кандидати са спечелили изборите най-малко в два едномандатни избирателни 
района. 
 

Из б о р и з а  п р ез ид ен т  и виц еп р ез ид ен т , к м ет о ве 
 
Чл. 12. (1) И зборите за президент и виц епрезидент и за кметове се произвеж дат по 
маж оритарна система с абсолю тно мнозинство от действителните гласове. 
(2) И зборите президент и виц епрезидент се произвеж дат едновременно. 
(3) П резидентъ т и виц епрезидентъ т се избират от една кандидатска листа. 
(4) К огато на пъ рви тур няма избрани президент и виц епрезидент, съ ответно кметове, се 
провеж да втори тур. 
(5)  К огато на втори тур няма избрани президент и виц епрезидент, съ ответно кметове, се 
насрочват нови избори. 
  

Из б о р и з а  о б щ ин ск и съ вет н иц и 
 

Чл. 13. (1) И зборите за общ ински съ ветниц и се произвеж дат по пропорц ионална система с 
преф еренц иално избиране на кандидатите от кандидатски листи на партии (коалиц ии) и 
независими кандидати в четиримандатни избирателни райони на съ ответната общ ина.   
(2) Всеки кандидат има право да бъ де регистриран само в един четиримандатен избирателен 
район. 
(3) За всеки четиримандатен избирателен район партиите (коалиц иите) регистрират листи с 
не повече от десет кандидата. 
Чл.14. (1) И збирателят избира преф еренц иално не повече от 4 кандидата от листата на 
политическата партия (коалиц ия). 
(2) П ри липса на преф еренц иален избор или при преф еренц иален избор за повече от 4 
кандидата от листата вотъ т се счита за вот за  партия (коалиц ия) без преф еренц ия. 
Чл.15. (1) Разпределението на мандатите меж ду партии и коалиц ии се извъ рш ва 
пропорц ионално на подадените за съ ответната партия (коалиц ия) гласове в общ ината чрез 
квота Хеъ р и правилото на най-големия остатъ к. 
(2) В разпределението на мандатите участват партии (коалиц ии), както и независимите 
кандидати, получили не по-малко от районната избирателна квота. 
(3) За избрани общ ински съ ветниц и от листите на партиите (коалиц иите) се определят 
получилите най-много преф еренц ии. 
 

Ра з д ел  V: ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙ ОНИ   
 
Чл. 16. (1) И збирателният район е съ вкупността от избирателни секц ии на дадена 
територия.  
(2) Границ ите на всеки избирателен район са границ и на териториално свъ рзани единиц и. 
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(3) За определяне на избирателните райони се използват последните данни на Н ац ионалния 
статистически институт. 
Чл.17 (1) За произвеж дане на избори за народни представители се съ здават 120 
едномандатни избирателни района. 
(2) Tериторията на страната се разделя на 119 едномандатни избирателни района, а 120тият 
едномандатен избирателен район се ф ормира за гласовете от чуж бина. 
(3) Е дномандатните избирателни райони на територията на страната се определят с 
приблизително еднакво население, като се допускат разлики с 15 на сто от броя на имащ ите 
избирателно право разделен на 119 избирателни района. 
(4) За едномандатния избирателен район в чуж бина правилото по ал. 3 не се прилага. 
(5) Д о десети януари всяка година Централната избирателна комисия представя за 
одобрение на президента на Република Бъ лгария предлож ение относно границ ите, 
наименованието и номерац ията на едномандатните избирателни райони. П ри отклонение на 
броя на населението в едномандатен избирателен район с повече от 20 на сто от 
предх одната година се извъ рш ва прерайониране. 
(6) П редлож ението по ал.1 се утвъ рж дава с  указ на президента, който се обнародва в 
" Д ъ рж авен вестник".    
Чл.18. (1) П ри произвеж дане на избори за народни представители за Велико народно 
съ брание се съ здават 200 едномандатни избирателни района. 
(2) За съ здаването на едномандатните избирателни райони се прилагат правилата по 
предх одния член, като един район е за гласовете от чуж бина. 
(3) Централната избирателна комисия представя за одобрение на президента предлож ението 
относно границ ите, наименованието и номерац ията на едномандатните избирателни райони  
не по-къ сно от 70 дни от реш ението на Н ародното съ брание. 
Чл.19. П ри произвеж дане на избори за президент и виц епрезидент избирателните секц ии на 
територията на страната и в чуж бина образуват един едномандатен избирателен район. 
Чл.20. (1) П ри избори за общ ински съ ветниц и секц иите на територията на общ ината 
образуват един многомандатен избирателен район. 
(2) Многомандатният район се разделя на четиримандатни избирателни райони. 
(3) Броят на съ ветниц ите се разделя на 4 и ц ялото частно определя броя на 
четиримандатните избирателни райони. 
(4) Четиримандатните избирателни райони на територията на общ ината се определят с 
приблизително еднакво население, като се допускат разлики с 15 на сто от броя на имащ ите 
избирателно право разделен на броя на четиримандатните избирателни райони. 
(5) Д о 50 дни преди изборния ден кметовете на общ ините определят границ ите на 
четиримандатните избирателни райони и ги предоставят на общ инската избирателна 
комисия за одобрение. 
(6) О бщ инската избирателна комисия се произнася с реш ение в двуседмичен срок.   
Чл.21. П ри избори за кметове секц иите на територията на общ ината, района или кметството 
образуват едномандатен избирателен район.  
 

Ра з д ел  VI: НАСРОЧ В АНЕ НА ИЗБОРИ 
 
Чл.22. (1) И збори за Велико народно съ брание се насрочват от президента в срок от 90 дни 
от реш ението на Н ародното съ брание. 
(2) И збори за Н ародно съ брание се насрочват от президента не по-къ сно от 60 дни след 
прекратяване на пъ лномощ ията на предиш ното. 
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(3) И збори за президент и виц епрезидент се насрочват от Н ародното съ брание и се 
произвеж дат не по-рано от 90 дни и не по-къ сно от 60 дни преди изтичане на срока на 
пъ лномощ ията на действащ ия президент или не по-къ сно от 60 дни в случаите по чл.97 от 
К онституц ията. 
(4) Всички избори се насрочват не по-къ сно от 60 дни преди изборния ден. 
Чл.23. И зборите се произвеж дат в един неработен ден за ц ялата страна, като частичните и 
новите избори за общ ински съ ветниц и и кметове се произвеж дат в един неработен ден за 
ц ялата общ ина, район, кметство или населено място в зависимост от вида на избора, който 
се произвеж да.    
 

Ра з д ел  VII: ОРГ АНИЗАЦ ИОННО-ТЕХ НИЧ ЕСКА ПОДГ ОТОВ КА 
 
Чл.24. (1) О рганизац ионно-тех ническата подготовка на изборите за народни представители, 
президент и виц епрезидент и на общ ите избори за общ ински съ ветниц и и кметове се 
осъ щ ествява от Министерски съ вет, от областните управители, кметовете, областните и 
общ ински администрац ии, съ с съ действието на избирателните комисии. Разх одите по тези 
избори се покриват от дъ рж авния бю дж ет по утвъ рдена план-сметка, съ гласувана с 
Централната избирателна комисия. 
(2) О рганизац ионно-тех ническата подготовка на частичните избори за кметове се 
осъ щ ествява от кметовете и общ инските администрац ии, а на новите избори – от кметовете 
и общ инските администрац ии, на чиято територия са ф ормирани новите общ ини, райони 
или кметства, съ с съ действието на избирателните комисии. Разх одите по тези избори се 
покриват от общ инския бю дж ет.   
(3) Всички книж а, заявления, ж алби, удостоверения и други документи по този кодекс се 
освобож дават от такси. 
 

Г л а ва  вт о р а  
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ 

 
Ра з д ел  I: В ИДОВ Е ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ 

 
Чл. 25. За произвеж дане на изборите се образуват следните избирателни комисии: 
1. Централна избирателна комисия - за ц ялата страна при произвеж дане на всички избори, 
както и за гласуването в чуж бина при избори за народни представители, президент и 
виц епрезидент. 
2. Районни избирателни комисии - за всеки едномандатен избирателен район при 
произвеж дане на избори за народни представители, президент и виц епрезидент. 
3. О бщ ински избирателни комисии – за всяка общ ина при произвеж дане на избори за 
общ ински съ ветниц и и кметове. 
4. Секц ионни избирателни комисии - за всяка избирателна секц ия при всички избори.    

  
Ра з д ел  II: Ц ЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМ ИСИЯ   

 
Чл. 26 (1) Централната избирателна комисия е постоянно действащ  орган и се съ стои от 12 
членове - лиц а с висш е образование, в мнозинството си ю ристи, една трета от които се 
избират от Н ародното съ брание, една трета се назначават от президента на Републиката и 
една трета се избират на пленум на съ диите от Въ рх овния касац ионен съ д. 
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(2) Мандатъ т на членовете на Централната избирателна комисия е 6 години. Т е не могат да 
бъ дат преизбирани, съ ответно преназначавани, за повече от два последователни мандата. 
Чл. 27. (1) Съ ставъ т на Централната избирателна комисия се обновява с една втора през три 
години. 
(2) Д ва месец а преди изтичане на мандата на съ ответните членове председателят на 
Централната избирателна комисия предлага на Н ародното съ брание, на президента на 
Републиката и на председателя на Въ рх овния касац ионен съ д да изберат, съ ответно да 
назначат нови членове. 
(3) Членовете на Централната избирателна комисия продъ лж ават да изпъ лняват своите 
ф ункц ии до встъ пването в длъ ж ност на тех ните приемниц и. 
Чл.28. (1) За членове на Централната избирателна комисия се избират, съ ответно 
назначават, бъ лгарски граж дани, навъ рш или 21 години, с висш е образование, които не са 
поставени под запрещ ение и не изтъ рпяват наказание лиш аване от свобода. 
(2) Д окато заемат длъ ж ността си в Централната избирателна комисия, членовете не могат 
да бъ дат: членове на политически партии, народни представители, министри и заместник-
министри, секретари на министерства, съ дии в К онституц ионния съ д, съ дии въ в Въ рх овния 
административен съ д, областни управители и тех ните заместниц и, кметове, тех ните 
заместниц и и секретари на кметства, общ ински съ ветниц и, наборни и кадрови 
военнослуж ещ и въ в Въ оръ ж ените сили, служ ители на МВР, а така съ щ о и лиц а, чиито 
кандидатури са издигнати за съ ответните избори.   
Чл. 29 (1) Членовете на Централната избирателна комисия на пъ рвото си заседание избират 
с тайно гласуване от съ става си председател, двама заместник-председатели и секретар за 
срок от три години.   
(2) Заседанието се председателствува от най-въ зрастния член на комисията; 
(3) П редседателят на Централната избирателна комисия се избира с мнозинство повече от 
половината от всички членове; 
(4) К огато при пъ рвото гласуване никой от кандидатите не е получил необх одимото 
мнозинство се провеж да второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили 
най-много гласове; 
(5) К огато един кандидат е получил най-много гласове, а двама или повече кандидати след 
него са получили равен брой гласове, те всички участват въ в второто гласуване; 
(6) К огато трима или повече кандидати са получили най-голям, но равен брой гласове, те 
всички участват въ в второто гласуване; 
(7) П ри второто гласуване за избран се смята кандидатъ т, получил най-много гласове. Ако 
двама или повече кандидати са получили най-голям, но равен брой гласове, се тегли 
ж ребий. 
(8) И збраният за председател склю чва договор за изпъ лнение на служ ебните си ф ункц ии с 
министъ р-председателя на Републиката. 
(9) П о предлож ение на председателя се избират двама заместник - председатели и секретар. 
За избрани се смятат кандидатите получили най-много гласове. П ри равенство в гласовете 
се тегли ж ребий. 
Чл. 30. (1) П редседателят на Централната избирателна комисия:  

1. представлява Централната избирателна комисия;  
2. ръ ководи заседанията на комисията;  
3. упраж нява бю дж ета;  
4. разпределя работата меж ду членовете на комисията;  



6 
 

 

 

5. назначава избраните по член 29, ал.1 секретар, заместник-председатели, както и 
останалите членове на Централната избирателна комисия и служ ителите на комисията;  

6. ръ ководи административно дейността на комисията;  
7. обнародва актове на комисията.  

(2) П ри отсъ ствие председателят на комисията се замества от един от зам.председателите, 
избран от комисията с тайно гласуване и мнозинство от повече от половината от членовете 
на комисията. 
Чл. 31. (1) Централната избирателна комисия:  

1. Следи за изпъ лнението на разпоредбите на този кодекс на територията на 
страната и в дипломатическите представителства в чуж бина и дава задъ лж ителни указания 
по прилагането му; 

2. Регистрира и обявява партии (коалиц ии) за участие в изборите, като им 
издава удостоверение за регистрац ия;  

3. Регистрира и обявява нац ионалните кандидатски листи на партиите 
(коалиц иите) при избори за народни представители, като издава удостоверение за 
регистрац ия на всеки кандидат от листите; 

4. Регистрира и обявява листите за президент и виц епрезидент и издава 
удостоверение за регистрац ия на кандидатите;  

5. О бнародва в " Д ъ рж авен вестник" трите имена и данните на кандидатите за 
президент и виц епрезидент, регистрирани за участие в изборите; 

6. О пределя чрез ж ребий номерац ията и поредността в общ ата избирателна 
бю летина на партиите (коалиц иите) за избори за народни представители, съ ответно на 
листите за президент и виц епрезидент в общ ата бю летина за избори за президент и 
виц епрезидент; 

7. Н азначава районните и общ инските избирателни комисии, както и секц ионни 
избирателни комисии в случаите, когато районната, съ ответно общ инската избирателна 
комисия не ги е назначила в срок;  

8.  Регистрира застъ пниц и за кандидати за народни представители от 
нац ионални кандидатски листи и за кандидати за президент и виц епрезидент и им издава 
удостоверения за регистрац ия;  

9. Регистрира наблю датели за изборите за народни представители, президент и 
виц епрезидент и им издава удостоверения за регистрац ия;  

10. Регистрира ю ридическите лиц а, които щ е извъ рш ват соц иологически 
проучвания в изборния ден и им издава удостоверения за регистрац ия;  

11. О пределя условията и реда за гласуване на бъ лгарски граж дани в чуж бина 
при избори за народни представители, президент и виц епрезидент, не по-къ сно от 50 дни 
преди изборния ден; 

12. О пределя реда и условията за участие на наблю датели в изборите не по-къ сно 
от 20 дни преди изборния ден; 

13. О пределя условията и реда за провеж дане на соц иологически проучвания в 
изборния ден не по-къ сно от 20 дни преди датата на изборите;  

14. У твъ рж дава списъ ка на заместниц ите по чл. 53, ал. 2 за районни и общ ински 
избирателни комисии; 

15. У праж нява методическо ръ ководство и контрол въ рх у дейността на 
районните, общ инските и секц ионните избирателни комисии, както и издава методически 
указания на съ щ ите;  
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16. П риема и публикува в " Д ъ рж авен вестник" методика за пресмятане на 
резултатите от гласуването чрез квота Хеъ р по правилото на най-големия остатъ к при 
изборите за народни представители, както и за общ ински съ ветниц и не по-къ сно от 30 дни 
преди изборния ден; 

17. К онтролира провеж дането на предизборната кампания; 
18. У праж нява контрол за законосъ образното разх одване на средствата за 

предизборната кампания; 
19. Следи за изготвянето на избирателните списъ ц и; 
20. Разглеж да ж алби против реш ения и действия на районните и общ инските 

избирателни комисии, подадени в тридневен срок от обявяването им, произнася се по тях  с 
реш ение в срок от 24 часа и го обявява незабавно; 

21. Н асрочва датата за втори тур при избори за президент и виц епрезидент и 
кметове; 

22. О бявява резултатите от изборите за народни представители и издава 
удостоверения на народните представители не по-къ сно от 7 дни след изборния ден; 

23. О бявява резултатите от изборите за президент и виц епрезидент не по-къ сно 
от 5 дни след изборния ден; 

24. О бнародва в " Д ъ рж авен вестник" резултатите от изборите за народни 
представители, президент и виц епрезидент веднага след обявяването им; 

25. П убликува резултатите от изборите за народни представители, президент и 
виц епрезидент, както и общ ите избори за общ ински съ ветниц и и кметове по избирателни 
секц ии за ц ялата страна в спец иален бю летин не по-къ сно от 40 дни след изборния ден; 

26. О пределя ред за проверка за двойно гласуване;  
27. П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент въ злага на 

колектив от експерти извъ рш ването на проверката за двойно гласуване, предоставя 
резултатите от проверките на заинтересованите лиц а, а при установено двойно гласуване 
сезира  прокуратурата; 

28. О пределя реда за подбор на спец иалистите, тех ническия и помощ ен персонал 
при произвеж дане на избори; 

29. О пределя въ знаграж денията на районните, общ инските и секц ионните 
избирателни комисии и на спец иалистите, тех ническия и помощ ен персонал къ м 
Централната избирателна комисия и съ гласува с районните и общ инските избирателни 
комисии въ знаграж денията на спец иалистите, тех ническия и помощ ен персонал къ м тях ;  

30. П редоставя резултатите от изборите по избирателни секц ии на участниц ите в 
изборите на магнитен носител; 

31. Съ здава и поддъ рж а арх ив от протоколите от секц ионните, районните, 
общ инските и секц ионните избирателни комисии, който съ х ранява в срок от 10 години от 
произвеж дане на изборите, след което предоставя документите за съ х ранение в Д ъ рж авния 
арх ивен ф онд;   

32. П редлага на президента на Републиката в 50 дневен срок от предлож ението да 
насрочи частичен избор за народен представител, както и в 7 дневен срок от 
предлож ението да насрочи нови избори за общ ински съ ветниц и и/или кметове;   

33. И звъ рш ва  контрол въ рх у пъ рвичните документи за соц иологически 
проучвания при условия и по ред, определени в настоящ ия кодекс;  

34. О пределя реда за отбелязване на гласуването; 
35. П рави пред Министерски съ вет предлож ение за бю дж ета си и необх одимия 

бю дж ет за избори;   
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36. О бявява за народен представител следващ ият по ред в съ ответната листа при 
предсрочно овакантяване на мандат на народен представител, избран като издигнат от 
партия (коалиц ия) кандидат; 

37. П рави предлож ения до президента за определяне на границ ите, 
наименованията и номерац ията на едномандатните райони в страната; 

38. П редоставя в Н ародното съ брание доклад по разх одване на средства за 
изборите, както и разх одване на средствата от партии (коалиц ии) при избори за народни 
представители и от кандидати за президент и виц епрезидент при избори за президент и 
виц епрезидент в срок от 3 месец а от обявяване на резултатите от изборите;   

39. Следи за последващ а несъ вместимост на общ ински съ ветниц и и кметове и 
при констатиране на такава сезира съ ответната окръ ж на прокуратура; 

40. О пределя условията и реда за обработка на резултатите от изборите;   
41. П оддъ рж а страниц а в И нтернет, в която дава публичност на реш ения, 

методически указания, предварителни и окончателни резултати от изборите, резултатите 
от гласуването по избирателни секц ии и други документи и данни; 

42. П риема правилник за дейността си;   
43. И здава наредби и инструкц ии по прилагане на кодекса. 

(2) Реш енията на Централната избирателна комисия се съ общ ават на участниц ите в 
избирателния проц ес чрез публикуването им в бю летин на Бъ лгарска телеграф на агенц ия, 
както и чрез И нтернет, ф акс или телекс на заинтересованите страни. 
(3) Реш енията на Централната избирателна комисия по ал.1, т. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 и 17 
могат да се обж алват в три дневен срок от съ общ аването им пред Въ рх овния 
административен съ д. П оследният в три дневен срок се произнася с реш ение, което се 
обявява веднага и е окончателно.  
Чл.32. Членовете на Централната избирателна комисия получават въ знаграж дение както 
следва:  
месечното въ знаграж дение на председателя е равно на въ знаграж дението на заместник-
председателя на Въ рх овния касац ионен съ д, месечното въ знаграж дение на заместник-
председателите и на секретаря е равно на въ знаграж дението на председателите на 
отделения на Въ рх овния касац ионен съ д и месечното въ знаграж дение на членовете е равно 
на въ знаграж дението на съ диите въ в Въ рх овния касац ионен съ д от пъ рви ранг; 
Чл.33 (1) Мандатъ т на член на Централната избирателна комисия се прекратява при:  

1. изтичане на определения срок; 
2. подаване на оставка пред комисията; 
3. влизане в сила на присъ да, с която е налож ено наказание лиш аване от свобода за 

умиш лено престъ пление; 
4. ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява задъ лж енията си повече от ш ест месец а; 
5. несъ вместимост с длъ ж ности и дейности по чл.28, ал. 2; 
6. смъ рт. 

(2) П рекратяването на мандата по ал.1, т.4 и т.5 става с реш ение на комисията, взето с тайно 
гласуване, а в останалите случаи се обявява от председателя. 
(3) П ри предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията в едномесечен срок 
съ ответният орган по чл.26, ал.1 избира или назначава нов член за срока до края на мандата.  
(4) Членовете на комисията в случаите по ал.1, т.1 и 2 продъ лж ават да изпъ лняват своите 
ф ункц ии до встъ пването в длъ ж ност на тех ните приемниц и.  
(5) Членовете на комисията, работили в дъ рж авни или общ ински учреж дения, предприятия 
или тъ рговски друж ества с дъ рж авно или общ инско участие повече от 50 на сто, имат право 
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след прекратяване на пъ лномощ ията им да заемат предиш ната си длъ ж ност, а в случаите, 
когато тя е закрита - друга равностойна длъ ж ност в съ щ ото или с тях но съ гласие в друго 
дъ рж авно или общ инско учреж дение, предприятие, тъ рговско друж ество с дъ рж авно или 
общ инско участие повече от 50 на сто или организац ия.  
(6) В случаите по ал. 5, когато предиш ната длъ ж ност на член на комисията е заета от друго 
лиц е, трудовото или служ ебно правоотнош ение с това лиц е се прекратява без предизвестие.  
Чл.34. (1) Н ай-къ сно 50 дни преди провеж дане на избори за народни представители, както и 
за президент и виц епрезидент, съ ставъ т на Централната избирателна комисия се увеличава 
с 12 члена, които се назначават: 
1. П ри избори за народни представители - с указ на президента след консултац ии с 

парламентарно представените партии и коалиц ии; 
2. П ри избори за президент и виц епрезидент - с реш ение на Н ародното съ брание. 
(2) П редседател, заместник - председатели и секретар на разш ирения съ став на комисията 
са председателя, заместник - председателите и секретаря на постоянно действащ ия орган. 
(3) П редставителите на една партия (коалиц ия), регистрирана за участие в изборите, не 
могат да имат мнозинство в разш ирения съ став на Централната избирателна комисия.   
(4) П ри наруш ение на забраната по ал.3, след консултац ии с парламентарно представените  
партии и коалиц ии, органъ т по ал.1 заменя предлож ени членове от партията (коалиц ията), 
чиито представители в комисията са повече от допустимото, с нови лиц а. 
(5) О тносно разш ирения съ став на комисията се прилагат съ ответно изискванията за 
членовете на постоянно действащ ия орган. 
(6) Мандатъ т на разш ирения съ став на комисията приклю чва един месец  след 
произвеж дането на изборите. 
(7) Въ знаграж дението на разш ирения съ став се определя по правилата на чл.33. 
 

Ра з д ел  III:  РАЙ ОННИ  ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ  
 

Чл. 35. (1) Н е по-къ сно от 45 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия 
назначава районните избирателни комисии и определя седалищ ата им в едномандатните 
избирателни райони по предлож ение на областните управители, направено след 
консултац ии с парламентарно представените партии (коалиц ии). В консултац иите могат да 
участват и други партии (коалиц ии).    
(2) О бластният управител прави предлож ение най-къ сно до 55 дни преди изборния ден. 
(3) К огато областният управител не е направил предлож ение в срока по ал.2 той изпращ а 
незабавно протоколите от консултац иите заедно с постъ пилите писмени предлож ения и 
въ зраж ения в Централната избирателна комисия. П оследната назначава районната 
избирателна комисия не по-къ сно от 45 дни преди изборния ден.   
(4) Д окументите по ал.3 се изпращ ат в Централната избирателна комисия и когато при 
консултац иите по ал.1 не се е постигнало съ гласие по съ става на предлаганата комисия. 
Чл. 36. Районните избирателни комисии се съ стоят от председател, заместник-председател, 
секретар и до четири членове.   
Чл.37 (1) Районни избирателни комисии се назначават при избори за народни 
представители, президент и виц епрезидент. 
(2) Районната избирателна комисия: 

1. Следи за изпъ лнението на разпоредбите на този кодекс на територията на 
избирателния район; 

2. Н азначава секц ионните избирателни комисии;    
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3. К онтролира изготвянето и обявяването на избирателните списъ ц и и 
образуването на избирателни секц ии; 

4. Следи за осигуряване условия за гласуване на лиц а с ф изически увреж дания; 
5. У твъ рж дава номерац ия на избирателните секц ии; 
6. Регистрира  маж оритарните кандидати за изборите за народни представители, 

обявява ги и издава удостоверение за регистрац ия на кандидатите; 
7. О пределя чрез ж ребий поредността и номерац ията на независимите 

кандидати в общ ата бю летина за  съ ответния едномандатен избирателен район при избори 
за народни представители; 

8. Регистрира застъ пниц и на партиите (коалиц иите) и кандидатите при избори 
за народни представители и им издава удостоверения за регистрац ия; 

9. П роверява подписите за подкрепа на независими кандидати при избори за 
народни представители; 

10. К онтролира издаването на удостоверения за гласуване на друго място; 
11. Разглеж да ж алби против реш ения и действия на секц ионните избирателни 

комисии, подадени не по-къ сно от 24 часа от обявяване на реш ението или извъ рш ване на 
действието, и се произнася по тях  незабавно; 

12. У становява и съ общ ава в срок от 24 часа от приклю чване на изборния ден  
резултатите от гласуването в избирателния район; 

13. О бявява  избраният маж оритарно народен представител;   
14. П редава на Централната избирателна комисия пъ рвите екземпляри от 

секц ионните протоколи, районния протокол и разписките по чл.184, ал.3 при изборите за 
народни представители и за президент и виц епрезидент в срок не по-къ сно от 48 часа след 
получаване на секц ионните протоколи; 

15. П редава на общ инската администрац ия останалите изборни книж а и 
материали, с изклю чение на предназначените за Централната избирателна комисия, в срок 
от 24 часа след приклю чване на изборния ден; 

16. Следи за провеж дането на предизборната кампания на територията на района; 
17. О пределя съ гласувано с Централната избирателна комисия въ знаграж денията 

за спец иалистите, тех ническия и помощ ен персонал; 
18. У твъ рж дава списъ ка на заместниц ите по чл. 53, ал.2 за секц ионните  

избирателни комисии. 
(3) Реш енията на районната избирателна комисия се съ общ ават чрез обявяване на 
общ одостъ пно място в сградата, къ дето тя се помещ ава. 
(4) Реш енията на районната избирателна комисия могат да се обж алват в три дневен срок от 
съ общ ението им пред Централната избирателна комисия. П оследната в тридневен срок се 
произнася с реш ение, което се обявява веднага. 
(5) Районната избирателна комисия за гласовете от чуж бина се назначава от Централната 
избирателна комисия по предлож ение на ц ентралните ръ ководства на парламентарно 
представените партии (коалиц ии) в срока по чл.36, ал.1. Реш енията на тази избирателна 
комисия се съ общ ават и посредством И нтернет, ф акс /или телекс/. За обж алване на 
реш енията и се прилага ал.4.  
 

Ра з д ел  IV:  ОБЩ ИНСКИ  ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ  
 

Чл. 38. (1) Н е по-къ сно от 45 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия 
назначава общ инските избирателни комисии, по предлож ение на кметовете на общ ини, или 
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временно изпъ лняващ ия длъ ж ността кмет за новосъ здадени общ ини, направено след 
консултац ии с парламентарно представените и представените в общ инския съ вет партии  
(коалиц ии). В консултац иите могат да участват и други партии (коалиц ии).    
(2) К метъ т прави предлож ение най-къ сно до 55 дни преди изборния ден. 
(3) К огато кметъ т не е направил предлож ение в срока по ал.2 той изпращ а незабавно 
протоколите от консултац иите заедно с постъ пилите писмени предлож ения и въ зраж ения в 
Централната избирателна комисия. П оследната назначава районната или общ инската 
избирателна комисия не по-къ сно от 50 дни преди изборния ден.   
(4) Д окументите по ал.3 се изпращ ат в Централната избирателна комисия и когато не се е 
постигнало общ о съ гласие по съ става на предлаганата комисия. 
Чл. 39. О бщ инските избирателни комисии се съ стоят от председател, двама заместник-
председатели, секретар и от 5 до 15 членове, като броят на членовете се определя с реш ение 
на Централната избирателна комисия пропорц ионално на броя на населението в 
съ ответната общ ина. 
Чл.40. (1) О бщ ински избирателни комисии се назначават при избори за общ ински 
съ ветниц и и кметове. 
(2) О бщ инската избирателна комисия: 

1. Следи за изпъ лнението на този кодекс на територията на общ ината;   
2. П о предлож ение на кмета определя границ ите и номерац ията на 

четиримандатните избирателни райони на територията на общ ината;  
3. Н азначава секц ионните избирателни комисии;    
4. К онтролира изготвянето и обявяването на избирателните списъ ц и и 

образуването на избирателните секц ии;  
5. У твъ рж дава номерац ия на избирателните секц ии; 
6. Следи за осигуряване на въ змож ност за гласуване на лиц а с ф изически 

увреж дания; 
7. Регистрира и обявява листите на партии (коалиц ии) за всеки четиримандатен 

избирателен район при избори за общ ински съ ветниц и;   
8. Регистрира и обявява независимите кандидати за участие в изборите за 

общ ински съ ветниц и за съ ответния четиримандатен избирателен район ; 
9. Регистрира и обявява кандидатите за участие в изборите за кметове;   
10. О пределя чрез ж ребий поредността и номерац ията на кандидатите за кметове  

в общ ата бю летина за избор на кмет  за съ ответния вид избор на кмет; 
11. О пределя чрез ж ребий номерац ията на отделните бю летини на партии 

(коалиц ии), еднакви за всички четиримандатни избирателни района на територията на 
общ ината, както и на независими кандидати за всеки четиримандатен избирателен район 
при избори за общ ински съ ветниц и; 

12. Регистрира застъ пниц и на партиите (коалиц иите) и независимите кандидати 
при избори за общ ински съ ветниц и, съ ответно на кандидатите за кметове при избори за 
кметове и им издава удостоверения за регистрац ия; 

13. П роверява подписите в подкрепа на независими кандидати; 
14. Съ х ранява бю летините, печатите, списъ ц ите, протоколите и другите книж а и 

материали в предоставеното й помещ ение в сградата на общ ината;  
15. Разглеж да ж алби срещ у реш ения и действия на секц ионните избирателни 

комисии подадени не по-къ сно от 24 часа от обявяване на реш ението или извъ рш ване на 
действието и се произнася по тях  незабавно; 

16.  У становява и обявява резултата от изборите за общ ински съ ветниц и; 
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17. И звъ рш ва  преброяването на преф еренц иите при избори за общ ински 
съ ветниц и по ред, определен от Централната избирателна комисия и изготвя протокол за 
подреж дане на листите пропорц ионално на  получените преф еренц ии; 

18. О бявява имената на избраните общ ински съ ветниц и, както и им издава 
удостоверения;   

19. У становява и обявява резултата от изборите за кметове и издава 
удостоверения на избраните кметове;  

20. Н асрочва втори тур за кмет, когато на пъ рви тур няма избран кандидат;  
21. К огато на втори тур няма избран кандидат за кмет в тридневен срок 

уведомява Централната избирателна комисия да предлож и насрочване на нов избор; 
22. К огато изборъ т за общ ински съ ветниц и и/или кмет е обявен за 

недействителен, председателят на О бщ инската избирателна комисия в тридневен срок от 
реш ението на съ да уведомява Централната избирателна комисия да предлож и насрочване 
на нов избор;   

23. Въ злага на колектив от експерти извъ рш ване на проверка за двойно гласуване 
по определен от Централната избирателна комисия ред; 

24. П редоставя резултатите от проверките по т.24 на заинтересованите лиц а, а 
при установено двойно гласуване сезира и прокуратурата; 

25. О бявява на видно място в общ ината (района, кметството) и чрез местните 
средства за масово осведомяване датата на насрочения от президента нов избор;  

26. П редава на Централната избирателна комисия копия от секц ионните и 
районни протоколи, заедно с разписките по чл.184, ал.3 не по-къ сно от 48 часа след 
получаване на секц ионните протоколи; 

27. П редава останалите избирателни книж а и материали на общ инските 
администрац ии в срок от 24 часа след приклю чване на изборния ден; 

28. Регистрира в срок до 10 дни преди изборния ден ю ридическите лиц а, които 
щ е извъ рш ват соц иологически проучвания в изборния ден и им издава удостоверения; 

29. Следи за провеж дането на предизборната кампания на територията на 
общ ината; 

30. О пределя съ гласувано с Централната избирателна комисия въ знаграж денията 
за спец иалистите, тех ническия и помощ ен персонал; 

31. У твъ рж дава списъ ка на заместниц ите по чл. 53, ал.2 за секц ионните  
избирателни комисии; 

32. О бявява заместника при предсрочно овакантяване на мандат на общ ински 
съ ветник.   
(3) Реш енията на общ инската избирателна комисия се съ общ ават чрез обявяване на 
общ одостъ пно място в сградата, къ дето се помещ ава. 
(4) Реш енията на общ инската избирателна комисия могат да се обж алват в три дневен срок 
от съ общ аването им пред Централната избирателна комисия. П оследната в три дневен срок 
се произнася с реш ение, което е окончателно и което обявява веднага. 
 

Ра з д ел  IV: СЕКЦ ИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ 
 
Чл.41 (1) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент районните 
избирателни комисии назначават секц ионните избирателни комисии не по-къ сно от 30 дни 
преди изборния ден по предлож ение на кметовете на общ ините след консултац ии с 
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парламентарно представените партии (коалиц ии). В консултац иите могат да участват и 
други партии (коалиц ии).   
(2) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове общ инските избирателни комисии 
назначават секц ионните избирателни комисии не по-къ сно от 30 дни преди изборния ден по 
предлож ение на кметовете на общ ини след консултац ии с парламентарно представените 
партии (коалиц ии), както и с партиите (коалиц иите), представени в общ инските съ вети. 
(3) К огато кметъ т не е направил предлож ение в срока по ал. 1 или 2, той изпращ а незабавно 
в районната или общ инска избирателна комисия протоколите от извъ рш ените консултац ии, 
както и постъ пилите писмени въ зраж ения от партиите (коалиц иите) в случаите, когато при 
консултац иите по ал.1 и 2 не е постигнато общ о съ гласие по съ става на предлаганата 
комисия.  
(4) В случая по ал.3 районната, съ ответно общ инската избирателна комисия назначава 
секц ионните избирателни комисии не по-къ сно от 25 дни преди изборния ден. 
(5) К огато районната, съ ответно общ инската избирателна комисия не назначи секц ионните 
избирателни комисии в срока по ал.2, тя незабавно изпращ а ц ялата документац ия в 
Централната избирателна комисия. П оследната назначава секц ионните избирателни 
комисии. 
(6) П ри съ впадане на избори за общ ински съ ветниц и и/или кметове с избори за народни 
представители или за президент и виц епрезидент, секц ионните избирателни комисии се 
назначават от районните избирателни комисии. 
Чл.42.  Секц ионните избирателни комисии се съ стоят от председател, заместник-
председател, секретар и членове. О бщ ият брой на членовете е: 

1.      За секц ии до 500 избиратели вклю чително - 5 членове;   
2.      За секц ии над 500 избиратели - 7 членове; 

Чл.43 (1) Секц ионната избирателна комисия: 
1. Следи за спазване на кодекса в изборното помещ ение и в района на секц ията; 
2. Съ действа за подреж дането на избирателното помещ ение в съ ответствие с 

изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъ п до гласуване на лиц а с ф изически 
увреж дания; 

3. О сигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната 
секц ия; 

4. П реброява гласовете на избирателите за: маж оритарни кандидати и 
нац ионални кандидатски листи при избори за народни представители; кандидатски листи 
при избори за президент и виц епрезидент; независими кандидати и кандидатски листи при 
избори за общ ински съ ветниц и; кандидати при избори за кметове; 

5. И зготвя протоколи за резултатите от гласуването в секц ията и ги предава на 
районната или общ инската избирателна комисия в срок от 24 часа след приклю чване на 
изборния ден;  

6. П редава останалите избирателни книж а и материали на общ инските 
администрац ии в срок от 24 часа след приклю чване на изборния ден; 

7. Разглеж да ж алби, по които се произнася незабавно; 
8. О бявява на публично място резултатите от гласуването веднага след 

изготвяне на секц ионния протокол. 
(2) В изборния ден указанията на председателя на секц ионната избирателна комисия са 
задъ лж ителни за всички граж дани в избирателното помещ ение. Т ези указания могат да 
бъ дат отменени с реш ение на комисията. 
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Ра з д ел  V: ОБЩ И ПРАВ ИЛА ЗА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  КОМ ИСИИ 
 

Чл. 44. В съ става на районните, общ инските и секц ионните избирателни комисии се 
назначават лиц а с избирателни права за съ ответния вид избори.  
Чл.45 (1) Районните и секц ионните избирателни комисии действат до приклю чване на 
изборите. 
(2) О бщ инските избирателни комисии действат до изтичане срока на пъ лномощ ията на 
общ инските съ вети. След приклю чване на изборите общ инските избирателни комисии се 
съ бират на заседания и/или полагат ц елодневни деж урства, за участието си в които 
членовете на комисията получават определено от Централната избирателна комисия  
въ знаграж дение. 
Чл.46. П редставителите на една партия (коалиц ия) не могат да имат мнозинство в 
районните, общ инските и секц ионните избирателни комисии. П редседателят и секретарят 
са от различни политически партии и коалиц ии. 
Чл.47 (1) Заседанията на избирателните комисии са законни, ако на тях  присъ стват не по-
малко от две трети от членовете им. Реш енията се вземат с мнозинство не по-малко от две 
трети от присъ стващ ите. 
(2) П ротоколите от заседанията и реш енията на избирателните комисии се подписват от 
председателя и секретаря. К огато единия от тях  отсъ ства, вторият подпис е на заместник – 
председател. 
Чл.48 (1) П ри изпъ лнение на своите ф ункц ии членовете на избирателните комисии са 
длъ ж ностни лиц а по смисъ ла на Н аказателния кодекс. 
(2) Членовете на избирателните комисии, назначени за периода на изборите, имат право да 
ползват неплатен служ ебен или платен годиш ен отпуск по избор за времето, необх одимо за 
работата им в съ ответната комисия. О тпускъ т се зачита за трудов или служ ебен и 
осигурителен стаж . 
(3) Членовете на  избирателни комисии, назначени за периода на изборите, се осигуряват от 
работодателите им по смисъ ла на К одекса за задъ лж ителното общ ествено осигуряване, 
Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработиц а и насъ рчаване на 
заетостта от момента на назначаване в съ ответната комисия до приклю чване на работата в 
нея.  
Чл. 49. П ри изпъ лнение на ф ункц иите си членовете на избирателните комисии не могат да 
носят отличителни знац и на партии и коалиц ии и да провеж дат предизборна агитац ия или 
да участват в такава. 
Чл. 50. П ри произвеж дане на избори къ м Централната избирателна комисия и къ м 
районните или общ инските избирателни комисии могат да се ф ормират експертни групи и 
работни групи от спец иалисти. 
 Чл.51 (1) Н а заседанията на секц ионните, районните и общ инските избирателни комисии 
могат да присъ стват застъ пниц и, кандидати и представители на политическите партии 
(коалиц ии) и на независимите кандидати, регистрирани за участие в изборите, както и 
наблю датели. 
(2) Н а заседанията на ц ентралната избирателна комисия присъ стват лиц ата по ал. 1 без 
регистрираните за участие в изборите кандидати.  
(3) Н а заседанията на секц ионните избирателни комисии изказаните от лиц ата по ал. 1 
становищ а, мнения и въ зраж ения се записват в протокола. 
(4) П рисъ стващ ите лиц а по предх одните алинеи са длъ ж ни да съ блю дават реда в 
заседанията и да не затрудняват дейността на съ ответната комисията. 
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(5) П редседателят на комисията отстранява от заседанието лиц ата, които затрудняват 
дейността на комисията. 
Чл. 52. И збирателните комисии имат печат. 
Чл. 53. (1) П артиите (коалиц иите) правят своите предлож ения за назначаване на 
избирателни комисии писмено. 
(2) К ъ м  предлож енията си за назначаване на избирателни комисии партиите (коалиц иите) 
представят списъ к с имената на лиц ата, които предлагат да заместят тех ните представители, 
когато последните са в трайна невъ змож ност да изпъ лняват ф ункц иите си. 
(3) Заместването в случаите по ал.1 се извъ рш ва по следния ред:  
- за разш ирения съ став на Централната избирателна комисия  – с указ на президента при 
избори за народни представители и при общ и избори за общ ински съ ветниц и и кметове и с 
реш ение на Н ародното съ брание при избори за президент и виц епрезидент; 
- за районните и общ ински избирателни комисии - с реш ение на Централната избирателна 
комисия; 
-за секц ионните избирателни комисии - с реш ение на районните избирателни комисии при 
избори за народни представители и за президент и виц епрезидент и с реш ение на 
общ инските избирателни комисии при избори за общ ински съ ветниц и и кметове. 
  
 

Г л а ва  т р ет а   
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪ Ц И 

 
Ра з д ел  I: ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 54. (1) И збирателните списъ ц и се съ ставят от общ инските администрац ии по населените 
места, в които се води регистъ р на населението, отпечатват се въ з основа на 
ц ентрализираната база данни и се подписват от кмета на общ ината или упъ лномощ ено от 
него лиц е и от секретаря на общ ината. В градовете с районно деление избирателните 
списъ ц и се подписват от кмета на района или упъ лномощ ено от него лиц е и секретаря на 
района.  
(2) Всеки избирател се вписва само в един избирателен списъ к.  
Чл. 55. (1) И збирателните списъ ц и се съ ставят поотделно за всяка избирателна секц ия.  
(2) И збирателните списъ ц и се съ ставят по постоянен адрес.  
(3) В списъ ц ите се вписват по азбучен ред имената на избирателя, единният граж дански 
номер, постоянният адрес, видъ т и номеръ т на документа за самоличност и се обособява 
граф а "Забележ ки".   
(4) В списъ ц ите се вклю чват всички бъ лгарски граж дани, които отговарят на условията по 
чл. 3.  
(5) В списъ ц ите за избори за общ ински съ ветниц и и кметове се вписват само избирателите, 
които отговарят на условията по чл.3, които са с постоянен адрес в четиримандатния  
избирателен район в общ ината при избори за съ ветниц и, както и с постоянен адрес  в 
съ ответната общ ина, район или кметство при избори за кметове, преди: 
1. датата на насрочване на общ и избори за общ ински съ ветниц и и/или кметове. Т ази дата се 
прилага и в случаите на насрочени избори поради обявяване на изборния резултат за 
недействителен, както и когато на втори тур няма избран кмет; 
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2. датата на обнародване на реш ението за съ здаване на нова общ ина при насрочване избори 
за общ ински съ ветниц и и датата на обнародване на реш ението за съ здаване на нова общ ина, 
район или кметство при насрочване на избор за кметове;  
3. датата на насрочване на частичен избор.   
(6) П ри произвеж дане на втори тур в списъ ц ите се вклю чват и имената на граж даните, 
които в периода меж да двата тура придобиват избирателно право.   
(7) К огато в предх одните ш ест месец а до изборния ден бъ де променено наименованието на 
населеното място, улиц ата, ж илищ ния комплекс или номерац ията на ж илищ ната сграда, в 
списъ ка се вписва и предиш ното наименование или номерац ия.  
(8) За гласуване на лиц а с теж ки ф изически увреж дания, които не позволяват упраж няване 
на избирателно право в изборното помещ ение, въ з основа на писмена заявка се съ ставя 
избирателен списъ к за гласуване в подвиж ни избирателни секц ии.  
(9) Заявленията по ал.8, заедно с копие от документа, удостоверяващ  инвалидизац ията на 
лиц ето, се подават до кмета на общ ината по постоянен адрес на избирателя не по-къ сно от 
30 дни преди изборния ден. 
(10) К огато при избори за народни представители или за президент и виц епрезидент  
общ ината е разделена меж ду два избирателни района и постоянният адрес на избирателя е в 
частта, в която не е седалищ ето на общ ината, кметъ т изпращ а незабавно заявката до 
районната избирателна комисия на района, къ м който е постоянният адрес на избирателя. 
(11) В избирателния списъ к на една подвиж на избирателна секц ия се вклю чват най-малко 
20, но не повече от 50 избиратели. 
(12) Редъ т и условията за съ ставяне на избирателни списъ ц и за подвиж ни избирателни 
секц ии при избори за общ ински съ ветниц и и кметове се определят от  Централната 
избирателна комисия, при спазване разпоредбите на този кодекс. 
Чл. 56. О т избирателните списъ ц и се заличават имената на граж даните, които до изборния 
ден са загубили правото си да избират или са починали.  
Чл.57 (1) В избирателните списъ ц и се дописват имената на граж даните, които имат право да 
гласуват в съ ответната секц ия, но са пропуснати.  
(2) Д описването се извъ рш ва от органите по чл. 54, ал.1 до предаването на списъ ц ите на 
секц ионните избирателни комисии по писмено искане на избирателя, когато той разполага с 
избирателно право, но е бил пропуснат от избирателния списъ к, или в изборния ден - от 
секц ионната избирателна комисия по искане на избирателя и след представяне на документ 
за самоличност.    
(3) Л иц ата, които са изтъ рпели наказание лиш аване от свобода или не са вече под 
запрещ ение, се вписват в избирателните списъ ц и след представяне на съ ответен документ в 
общ ината, района или кметството.  
Чл.58 (1) О тказъ т за заличаване или дописване мож е да се обж алва пред районния съ д в 
двудневен срок. Съ дъ т разглеж да ж албата в открито заседание в двудневен срок с 
призоваване на ж албоподателя и на органите по чл. 54 ал. 1 и постановява реш ение, което 
се обявява незабавно и е окончателно.  
(2) О тказъ т на секц ионната избирателна комисия да извъ рш и дописване мож е да се обж алва 
пред районната избирателна комисия, която се произнася по ж албата незабавно.  
Чл. 59. И збирателните списъ ц и, вклю чващ и трите имена и адреса на избирателя, се 
обявяват от органите по чл. 54, ал. 1 не по-къ сно от 40 дни преди изборния ден на видно 
място в района на съ ответната избирателна секц ия. В обявените избирателни списъ ц и не се 
отбелязват единните граж дански номера и номерата на документите за самоличност на 
избирателите.  
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Чл. 60. (1) Всеки избирател мож е да поиска отстраняване на непъ лноти и греш ки в 
избирателния списъ к с писмено заявление до кмета на общ ината, района или кметството.  
(2) Заявленията по ал.1 се приемат от съ ответната администрац ия най-къ сно 7 дни преди 
изборния ден.  
(3) К метъ т на общ ината или района разглеж да заявлението в двудневен срок и се произнася 
по него с мотивирано реш ение, което обявява незабавно на заинтересованите лиц а 
(4) Всеки заинтересуван мож е да обж алва реш ението пред районния съ д в двудневен срок. 
Съ дъ т разглеж да ж албата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на 
ж албоподателя и кмета и постановява реш ение, което е окончателно и се обявява незабавно.  
Чл. 61. (1) П оправките в избирателните списъ ц и се обявяват незабавно.  
(2) Заличаването от избирателните списъ ц и става преди отпечатването им автоматизирано, 
а след отпечатването им – с х оризонтална черта така, че заличеното име да се чете.  
Чл. 62. След изборите секц ионните избирателни комисии предават на кмета на общ ината за 
съ х ранение оригиналните избирателни списъ ц и.    
 
Ра з д ел  II: ОСОБЕНИ ПРАВ ИЛА ПРИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВ ИТЕЛИ, 

ПРЕЗИДЕНТ И В ИЦ ЕПРЕЗИДЕНТ 
 

Чл. 63. (1) П ри произвеж дане на избори за народни представители, президент и 
виц епрезидент наборните военнослуж ещ и въ в Въ оръ ж ените сили се вписват в 
избирателните списъ ц и на най-близките до военното поделение избирателни секц ии.  
(2) Списъ к на лиц ата по ал. 1 се съ ставя и подписва от командира на поделението и не по-
къ сно от 45 дни преди изборния ден се изпращ а на кмета на общ ината за вписване в 
избирателните списъ ц и.  
(3) За извъ рш еното вписване се уведомяват органите по чл. 54, ал. 1 по постоянния адрес на 
лиц ата, за да бъ дат те заличени от съ ответните избирателни списъ ц и.  
(4) Министерството на отбраната изпращ а на органа, който съ х ранява ц ентрализираната 
база данни, инф ормац ия за местонах ож дението на наборните военнослуж ещ и къ м изборния 
ден за вклю чването им в избирателните списъ ц и по ал. 1.  
Чл. 64. (1) Н аборни военнослуж ещ и, които са в отпуск в изборния ден и се намират в 
населеното място по постоянния си адрес, се вписват в избирателния списъ к на секц ията, 
ако са били заличени.  
(2) П ри разреш аване на отпуск по ал. 1 командиръ т на поделението незабавно уведомява 
кмета на общ ината, къ дето се намира поделението, за заличаване на военнослуж ещ ия от 
избирателния списъ к по чл. 63, ал. 1.  
(3) К огато въ в военното поделение, след изпращ ане на списъ ка по чл. 63, ал. 2, но преди 
предаване на списъ ц ите по чл. 63, ал. 1 на секц ионните избирателни комисии, са преведени 
наборни военнослуж ещ и, те се вписват в избирателните списъ ц и на секц иите по чл. 63, ал. 
1. В този случай командиръ т на поделението, от което са преведени военнослуж ещ ите, 
незабавно уведомява кмета на общ ината по местонах ож дение на повереното му поделение 
за заличаване на тези лиц а от избирателните списъ ц и.  
Чл. 65. (1) И збирателни списъ ц и в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за 
стари х ора и други такива, както и на плавателни съ дове под бъ лгарски ф лаг, се съ ставят от 
ръ ководителя на заведението или дома, съ ответно от капитана на плавателния съ д.  
(2) Ръ ководителят на заведението или дома или капитанъ т на плавателния съ д уведомява за 
вклю чените в списъ ка лиц а органите по чл. 54, ал. 1, за да бъ дат заличени от избирателните 
списъ ц и по постоянния им адрес.  
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Чл. 66. Ръ ководителите на места за изтъ рпяване на наказанието лиш аване от свобода и за 
задъ рж ане под страж а съ ставят избирателни списъ ц и на задъ рж аните под страж а лиц а, 
спрямо които няма влязла в сила присъ да.  
Чл. 67. (1) И збирателните списъ ц и за гласуване в чуж бина се съ ставят от ръ ководителите на 
дипломатическите представителства въ з основа на заявено лично ж елание за участие на 
най-малко 20 избиратели най-къ сно до деня на изборите.  
(2) И збирател, които не е вклю чен в избирателния списъ к до изборния ден, се вписва в 
списъ ка от секц ионната избирателна комисия.  
Чл. 68. Бъ лгарските граж дани, ж ивеещ и в чуж бина, които се намират в страната в изборния 
ден, могат да участват в изборите за народни представители, президент и виц епрезидент в 
избирателния район по постоянен адрес. К огато тези лиц а са били заличени от 
избирателните списъ ц и, по направено от тях  писмено искане до общ ината, района или 
кметството, се дописват в избирателните списъ ц и до момента на предаване на 
избирателните списъ ц и по реда на чл. 57. 
Чл. 69 (1) У достоверения за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 54, ал.1 
при избори за народни представители (в един екземпляр) и за президент и виц епрезидент (в 
два различни екземпляра за гласуване на пъ рви и на втори тур),  на граж дани, които 
предварително писмено заявят, че няма да гласуват по постоянния си адрес.    
(2) У достоверения за гласуване на друго място се издават не по-къ сно от 10 дни преди 
изборния ден.   
(3) П олучилите удостоверения лиц а се заличават незабавно от избирателния списъ к, в който 
пъ рвоначално са били вписани. 
(4) За издадените удостоверения се води спец иален регистъ р. 
(5) И збирателите с удостоверения за гласуване на друго място се вписват от секц ионната 
избирателна комисия по местопребиваването им в изборния ден в допъ лнителен 
избирателен списъ к, който се подписва от председателя и секретаря. К ъ м този списъ к се 
прилагат удостоверенията за гласуване на друго място.  
(6) И збирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, мож е да гласува в 
секц ията по постоянния си адрес. К омисията го вписва в допъ лнителния списъ к, къ м който 
се прилага и удостоверението за гласуване на друго място.  
(7) И збирател, чийто постоянен и настоящ  адрес са в различни населени места, мож е да 
поиска да бъ де вписан в избирателния списъ к по настоящ  адрес не по-къ сно от 14 дни 
преди изборния ден. 
(8) И скането по ал.7 се прави писмено пред органите по чл.54, ал.1 по настоящ ия адрес на 
лиц ето. След вписването те съ общ ават за това по служ ебен пъ т на органите по чл.54, ал.1 по 
постоянния адрес на лиц ето не по-къ сно от 7 дни от изборния ден, за да бъ де заличено 
името му от списъ ка по този адрес. 
  
Ра з д ел  III: ОСОБЕНИ ПРАВ ИЛА ПРИ ИЗБОРИ ЗА СЪ В ЕТНИЦ И И КМ ЕТОВ Е 

 
Чл.70. П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове променилите постоянния си адрес 
след датата по чл.55, ал.5, имат право да гласуват по предиш ния си постоянен адрес, къ дето 
са вклю чени в избирателните списъ ц и. 
Чл.71. (1) Срочно служ ещ ите въ в Въ оръ ж ените сили на Република Бъ лгария имат право да 
гласуват само в населеното място по постоянен адрес, ако в деня на изборите се намират 
там. 
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(2) И збирателите, намиращ и се в болниц и, родилни домове, санаториуми, домове за стари 
х ора и други соц иални заведения могат да гласуват там, ако броят им е достатъ чен за 
образуване на избирателна секц ия в съ ответното заведение и ако постоянният им адрес 
съ впада с територията на избирателния район, в който се произвеж дат изборите. 
(3) П ри гласуване за общ ински съ ветниц и и кметове, избиратели по ал. 2, които нямат 
постоянен адрес в съ ответния избирателен район, гласуват за общ ински съ ветниц и без 
преф еренц ии и за кметове на общ ини. 
Чл. 72. (1) Бъ лгарските граж дани, ж ивеещ и в чуж бина, които се намират в страната в 
изборния ден, могат да участват в изборите за общ ински съ ветниц и и кметове по постоянен 
адрес. К огато тези лиц а са били заличени от избирателните списъ ц и, по направено от тях  
писмено искане до общ ината, района или кметството, се дописват в избирателните списъ ц и 
до момента на предаване на избирателните списъ ц и по реда на чл. 57. 
(2) Ако лиц ата по ал. 1 са пристигнали в страната в изборния ден те се вписват в 
избирателните списъ ц и от секц ионната избирателна комисия.   
Чл.73. П ри избори за местни органи удостоверения за гласуване на друго място не се 
издават.   
 

Г л а ва  ч ет въ р т а  
  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦ ИИ 

 
Чл. 74 (1) Гласуването и преброяването на гласовете се извъ рш ва по избирателни секц ии. 
(2) К метъ т на общ ината образува съ с заповед избирателни секц ии на територията на 
общ ината не по-къ сно от 45 дни преди изборния ден и предлага на районната или 
общ инската избирателна комисия тях ната номерац ия. 
(3) Заповедта на кмета се обявява публично. Т я мож е да бъ де обж алвана от съ ответните 
избирателни комисии пред областния управител в тридневен срок след обявяването й, 
който се произнася в тридневен срок с окончателно реш ение. 
(4) П ри съ здаване на нова общ ина избирателните секц ии при избори за общ ински 
съ ветниц и и кметове се образуват от назначения от областния управител временен кмет 
съ гласно чл.4, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрац ия след 
консултац ии с упъ лномощ ени от ц ентралните ръ ководства  на местни политически партии 
и коалиц ии, представени в Н ародното съ брание. Заповедта се обявява публично и мож е да 
бъ де обж алвана по реда на ал.3.   
Чл. 75. (1) В една избирателна секц ия се вклю чват до 1000 избиратели. 
(2) В населени места с повече от 1000 избиратели се образуват толкова секц ии, колкото 
пъ ти числото 1000 се съ дъ рж а в броя на избирателите.   
(3) П ри териториално обособени населени места, за които не е ц елесъ образно избирателите 
да се разпределят меж ду съ седни секц ии, кметъ т на общ ината мож е да образува отделни 
секц ии, но с не по-малко от 20 избиратели. 
(4) И збирателните секц ии се съ образяват с границ ите на избирателния район. 
(5) В болниц и, родилни домове, санаториуми, почивни домове, домове за стари х ора и 
други такива, в намиращ и се извъ н страната плавателни съ дове под бъ лгарски ф лаг и в 
бъ лгарски дипломатически и консулски представителства в чуж бина се образуват 
избирателни секц ии при наличието на не по-малко от 20 избиратели. 
(6) И збирателните секц ии по ал. 5 се образуват от ръ ководителите на заведенията, 
капитаните на плавателните съ дове и ръ ководителите на представителствата. 
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(7) Задъ рж аните под страж а, спрямо които няма влязла в сила присъ да, могат да гласуват в 
местата на задъ рж ане, когато там е въ змож но да се съ здаде отделна избирателна секц ия по 
реда на ал. 5. 
Чл. 76. (1) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент, в 
дипломатическите представителства избирателни секц ии се образуват при наличието на не 
по-малко от 20 избиратели, изразили ж еланието си да гласуват чрез писмено заявление, 
съ дъ рж ащ о: името, мястото и датата на раж дане, единния граж дански номер, серия и номер 
на задграничния паспорт. 
(2) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент на плавателните 
съ дове под бъ лгарски ф лаг, които напускат страната до 19:00 в деня преди изборите, 
капитаните получават избирателните книж а и материали от районната избирателна комисия 
по местопребиваване на кораба. 
(3) П ри избори за президент и виц епрезидент на плавателните съ дове под бъ лгарски ф лаг, 
напуснали страната след срока по ал.1 и установени в изборния ден в чуж ди градове, къ дето 
има бъ лгарско дипломатическо представителство, капитаните получават избирателните 
книж а и материали от съ ответното представителство.  
Чл. 77. (1) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент за гласуване 
на избиратели с теж ки ф изически увреж дания, които не позволяват упраж няване на 
избирателно право в изборното помещ ение, на територията на едномандатните избирателни 
райони се образуват подвиж ни избирателни секц ии.   
(2) П одвиж на избирателна секц ия се образува от районната  избирателна комисия въ з 
основа на писмена заявка на не по-малко от 20 избиратели.  
(3) Е дна подвиж на избирателна секц ия се ф ормира за гласуване на не повече от 50 
избиратели по ал.1. 
(4)  П редлож ението за образуване на секц ията се прави от кмета на общ ината не по-къ сно 
от 25 дни преди изборния ден. К ъ м предлож ението се прилага избирателен списъ к на 
секц ията. 
(5) Редъ т и условията за образуване на подвиж ни избирателни секц ии при избори за 
общ ински съ ветниц и и кметове се определят от Централната избирателна комисия. 
 

Г л а ва  п ет а  
РЕГ ИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 
Ра з д ел  І. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 78. (1) К андидатите за участие в изборите могат да се издигат от партии (коалиц ии), или 
от иниц иативни комитети за издигане на независими кандидати. 
(2) П артиите могат да участват в изборите самостоятелно или в коалиц ия с други партии 
и/или   коалиц ии. 
(3) К оалиц иите могат да участват в изборите самостоятелно или в коалиц ия с други партии 
и/или  коалиц ии. 
(4) Символите на партиите (коалиц иите) се регистрират в патентното ведомство. 
Чл. 79 (1) И ниц иативният комитет за издигане на независим кандидат се съ стои от група 
избиратели.   
(2) Н езависим кандидат мож е да бъ де предлож ен за регистриране само от един иниц иативен 
комитет. 
(3) Всеки избирател мож е да участва само в един иниц иативен комитет. 
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Чл.80 (1) К андидатите за избори се заявяват в кандидатски листи.  
(2) Маж оритарно издигнатите кандидати за народни представители, независимите 
кандидати за народни представители и за общ ински съ ветниц и, както и кандидатите за 
кметове, образуват самостоятелни кандидатски листи. 
(3) К андидатите за президент и виц епрезидент се издигат едновременно в една листа. 
(4) П ри избори за народни представители и общ ински съ ветниц и нац ионалните 
кандидатски листи, съ ответно районните кандидатски листи на партиите (коалиц иите) се 
подреж дат и предлагат за регистриране от ц ентралните ръ ководства на партиите 
(коалиц иите) или от упъ лномощ ени от тях  лиц а. 
Чл.81. (1) За регистриране на независими кандидати иниц иативните комитети организират 
подписки в подкрепа на кандидата. 
(2) Всеки избирател мож е да участва в подписка по ал.1:  

1. при избори за народни представители само за един независим кандидат в 
едномандатния избирателен район;   

2. при избори за президент и виц епрезидент само за една листа; 
3. при избори за общ ински съ ветниц и и кметове само за: по един независим кандидат 

за общ ински съ ветник за съ ответния четиримандатен избирателен район и само по един 
независим кандидат за кмет на общ ина, район или кметство, в зависимост от вида на 
изборите, които се произвеж дат.    
(3) И збирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява 
това с подписа си пред член на иниц иативния комитет. И збирателят посочва съ щ о имената, 
единния си граж дански номер и постоянния си адрес. 
(4) Член на иниц иативния комитет по ал.3 носи отговорност по смисъ ла на Н аказателния 
кодекс за полож ените пред него подписи. 
Чл.82. (1) Всяка партия (коалиц ия), регистрирана за участие в изборите, всеки маж оритарен 
кандидат при избори за народни представители, всеки кандидат при избори за президент и 
виц епрезидент, всяка листа за общ ински съ ветниц и, всеки независим кандидат за общ ински 
съ ветник, както и всеки кандидат за кмет за участие в изборите мож е да има застъ пниц и, 
които го подпомагат и представляват неговите интереси пред дъ рж авните органи, 
общ ествените организац ии и избирателните комисии. 
(2) П артиите и лиц ата по ал.1 могат да имат по един застъ пник въ в всяка избирателна 
секц ия. 
Чл.83. О т регистрирането до обявяването на резултатите от изборите кандидатите и 
застъ пниц ите имат качеството на длъ ж ностни лиц а по смисъ ла на Н аказателния кодекс. 
Чл. 84. (1) К андидатите, дъ рж авни служ ители или на работа в дъ рж ани или общ ински 
учреж дения, предприятия или тъ рговски друж ества с дъ рж авно или общ инско участие с 
повече от 50% или са пряко служ ебно ангаж ирани в произвеж дането на изборите, прекъ сват 
изпъ лнението й след регистрирането им и получават по избор неплатен служ ебен или 
платен годиш ен отпуск за периода от регистрац ията до обявяване на резултатите от 
изборите вклю чително. 
(2) О тпускъ т се зачита за трудов или служ ебен и осигурителен стаж . 
(3) К огато регистрац ията е анулирана, отпускъ т по ал.1 се прекъ сва от деня на анулирането. 
К огато анулирането е отменено, счита се, че отпускъ т не е прекъ сван. 
(4) Разпоредбите на ал. 1 не се отнасят до министъ р-председателя и министрите при избори 
за народни представители, президент и виц епрезидент. Т ех ните правомощ ия продъ лж ават и 
след регистрирането им като кандидати.  
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Чл.85 (1) И збраните лиц а, работещ и в дъ рж авни или общ ински учреж дения, предприятия 
или тъ рговски друж ества с дъ рж авно или общ инско участие повече от 50 на сто, имат право 
след прекратяване на пъ лномощ ията им да заемат предиш ната си длъ ж ност, а в случаите, 
когато тя е закрита - друга равностойна длъ ж ност в съ щ ото или с тях но съ гласие в друго 
дъ рж авно или общ инско учреж дение, предприятие, тъ рговско друж ество с дъ рж авно или 
общ инско участие повече от 50 на сто или организац ия.  
(2) К огато предиш ната длъ ж ност на избрания кандидат е заета от друго лиц е, трудовото 
правоотнош ение с това лиц е се прекратява без предизвестие.  
Чл.86 (1) П о време на предизборната кампания регистрираните кандидати и застъ пниц ите 
не могат да бъ дат задъ рж ани и привличани къ м наказателна отговорност освен в случаите 
на заварено теж ко престъ пление.  
(2) К огато регистрац ията на кандидат е анулирана, правата и задъ лж енията му по ал. 1, 
както и по чл. 83 се прекратяват от деня на анулирането. П рекратяването е в сила и за 
неговите застъ пниц и.  
Чл. 87. Член от съ став на избирателна комисия, който е регистриран като кандидат, отпада 
от съ става на комисията и се замества с друго лиц е.  
Чл. 88 (1) След обявяване на окончателните резултати от изборите с реш ение на 
Централната избирателна комисия внесените депозити се въ зстановяват на партиите 
(коалиц иите), иниц иативните комитети и кандидатите, които са получили не по-малко от 1 
на сто от действителните гласове съ ответно: 
1. П ри избори за народни представители по нац ионални кандидатски листи – на 

територията на ц ялата страна (вклю чително гласовете от чуж бина); 
2. П ри избори за маж оритарни народни представители – на територията на едномандатния 

избирателен район  
3. П ри избори за президент и виц епрезидент – на територията на ц ялата страна 

(вклю чително гласовете от чуж бина). 
(2) Връ щ ането на депозитите се извъ рш ва по регистрираната за изборите банкова сметка на 
партии  (коалиц ии), иниц иативни комитети и кандидати. 
(3) Д епозитите, които не подлеж ат на връ щ ане, се внасят веднага след изборите в 
дъ рж авния бю дж ет по сметка, определена от Министерски съ вет. 
  
Ра з д ел  ІІ.  РЕГ ИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВ ИТЕЛИ 

 
Чл. 89.  (1) Д о участие в изборите се допускат само партиите (коалиц иите), регистрирани в 
Централната избирателна комисия. 
(2) Н е по-къ сно от 35 дни преди изборния ден ц ентралните ръ ководства на партиите и 
коалиц иите представят в Централната избирателна комисия заявления за регистрац ия.   
(3) К ъ м заявлението партията представя: 
1. Заверен препис от съ дебното реш ение и удостоверение за актуално съ дебно съ стояние 

на партията; 
2. О бразец  от подписите на представляващ ите я лиц а и образец  от печата; 
3. Заверен от Соф ийски градски съ д препис от устава; 
4. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната кампания;   
5. Д окумент, удостоверяващ   внесен по сметка на Централната избирателна комисия 

изборен безлих вен депозит в размер на 10 000 лв. за участие в изборите; 
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6. П ъ лното и съ кратеното наименование на партията и по избор - символъ т и, заедно с 
документ, удостоверяващ  регистрац ията му в патентно ведомство, които да бъ дат 
отпечатани въ рх у общ ата бю летина за гласуване за нац ионални кандидатски листи; 

7. Т елеф он и/или друго средство за контакт. 
(4) К ъ м заявлението коалиц ията представя: 
1. документите по ал.3, т.1, 2, 3 и 6 за  всяка от участващ ите в нея партии; 
2. реш ение за образуването, подписано от представляващ ите партиите, образец  от 

подписите на лиц ата, които ги представляват и образец  от печата на коалиц ията, ако има 
такъ в. 

3. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната кампания.   
4. Д окумент, удостоверяващ   внесен по сметка на Централната избирателна комисия 

изборен безлих вен депозит в размер на 10 000 лв. за участие в изборите. 
5. П ъ лното и съ кратеното наименование на коалиц ията и по избор - символъ т и заедно с 

документ, удостоверяващ  регистрац ията му в патентно ведомство, които да бъ дат 
отпечатани въ рх у общ ата бю летина за гласуване за нац ионални кандидатски листи. 

6. Т елеф он и/или друго средство за контакт. 
(5) К огато коалиц ията вклю чва в съ става си политическа коалиц ия, последната представя 
реш ение по ал. 4, т.2 и преписи по ал. 3, т.1, 2, 3 и 6 за партиите, вклю чени в нея, както и 
реш ение за нейното образуване. 
(6) Централната избирателна комисия изпращ а на районните избирателни комисии списъ к 

на регистрираните партии (коалиц ии). 
(7) В срок най-къ сно 30 дни преди изборите регистрираните партии (коалиц ии) регистрират 

в Централната избирателна комисия своите нац ионални кандидатски листи. 
Чл.90. (1) Всяка партия (коалиц ия) мож е да участва само в една коалиц ия за територията на 
ц ялата страна. 
 (2) У частващ ите в коалиц ия партии (коалиц ии) не могат да участват съ с самостоятелни 
нац ионални кандидатски листи или да издигат самостоятелно маж оритарни кандидати. 
(3) Въ в всеки едномандатен избирателен район партия (коалиц ия) мож е да издига само един 
маж оритарен кандидат. 
Чл.91. (1) Регистрирането на маж оритарните кандидати, издигнати от партии (коалиц ии) 
или иниц иативни комитети се извъ рш ва от районната избирателна комисия в отделен 
регистъ р при представяне на следните документи: 

1. П редлож ение на ц ентралното ръ ководство на партията (коалиц ията) или 
иниц иативния комитет;   

2. Заявление от кандидатите, че са съ гласни да бъ дат регистрирани от посочилите ги 
партии (коалиц ии) или иниц иативни комитети; 

3. декларац ия по образец  от кандидатите за народни представители, че 
отговарят на условията по чл.3, ал.1, в която посочват съ щ о своя адрес, единен граж дански 
номер, образование,  занятие  и телеф он и/или друго средство за контакт; 

4. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната 
кампания; 

5. Д окумент, удостоверяващ   внесен по сметка на Централната избирателна 
комисия изборен безлих вен депозит в размер на 500 лв. за участие в изборите . 
 (2) Регистрирането на маж оритарните кандидати в районната избирателна комисия се 
извъ рш ва не по-къ сно от 30 дни преди изборния ден. 
Чл.92. (1) Маж оритарен кандидат, издигнат от партия (коалиц ия), мож е да бъ де 
регистриран само от една партия (коалиц ия) само в един едномандатен избирателен район. 
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(2) К огато кандидатъ т бъ де регистриран от повече от една партия (коалиц ия), действителна 
е пъ рвата по време регистрац ия. 
(3) К огато кандидатъ т бъ де регистриран в повече от един едномандатен избирателен район, 
действителна е пъ рвата по време регистрац ия. 
(4) Маж оритарно издигнат от партия (коалиц ия) кандидат не мож е да бъ де вклю чен в 
нац ионалната кандидатска листа на друга партия или коалиц ия. 
(5) П ри наруш ение на ал.4 вписването на маж оритарния кандидат в нац ионалната 
кандидатска листа на друга партия (коалиц ия) се счита за недействително. 
Чл.93. (1) Н езависим кандидат мож е да бъ де предлож ен само от един иниц иативен комитет 
само в един едномандатен избирателен район. 
(2) К огато независим кандидат бъ де регистриран в повече от един избирателен район 
действителна е пъ рвата по време регистрац ия.  
(3) Н езависим кандидат не мож е да бъ де вклю чен в нац ионална кандидатска листа. 
(4) П ри наруш ение на ал.3 вписването на маж оритарния кандидат в нац ионална 
кандидатска листа се счита за недействително. 
Чл.94. (1) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за 
извъ рш ените регистрац ии не по-къ сно от 24 часа след изтичане на срока за регистрац ия.    
(2) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни извъ рш ените 
в наруш ение на чл. 92, ал. 2, 3 и 4 и чл.93, ал. 2 и 3 регистрац ии. 
(3) Централната избирателна комисия обявява реш ението си по ал. 2 в тридневен срок от 
уведомлението по ал.1 и уведомява незабавно районната избирателна комисия.   
(4) Районната избирателна комисия уведомява незабавно съ ответната партия (коалиц ия) 
или иниц иативен комитет за реш ението по ал.3. 
Чл.95 (1) За издигане на независим кандидат се образува иниц иативен комитет от 3 до 7 
избиратели с постоянен адрес на територията на едномандатния избирателен район. 
(2) И ниц иативният комитет се регистрира в районната избирателна комисия не по-къ сно от 
35 дни преди изборния ден. 
(3) За регистриране на независим кандидат кандидатурата му следва да бъ де подкрепена от 
не по-малко от 200 избиратели с постоянен адрес на територията на едномандатния 
избирателен район. 
(4) П одписката се предава на районната избирателна комисия не по-къ сно от 30 дни преди 
изборния ден. 
(5) Районната избирателна комисия отбелязва в регистъ ра датата и точния час на 
получаването на подписката. 
Чл.96 (1) В срок не по-къ сно от 24 дни преди изборния ден районната избирателна комисия 
установява резултата от подписките по чл.95 и незабавно уведомява Централната 
избирателна комисия. 
(2) К огато районната или Централната избирателна комисия установят, че независим 
кандидат не е подкрепен от необх одимия брой избиратели, регистрац ията му се анулира с 
реш ение, което незабавно се изпращ а на иниц иативния комитет. К огато реш ението е взето 
от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпращ а на районната избирателна 
комисия, която веднага го изпращ а на иниц иативния комитет. 
Чл.97 (1) К огато не са спазени изискванията на този закон,  районната избирателна комисия 
отказва да извъ рш и регистрац ията, като писмено мотивира реш ението си и го обявява 
незабавно.  
(2) О тказъ т по ал. 1 мож е да се обж алва пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 



25 
 

 

 

(3) П ри отказ за регистрац ия или обявяване на недействителност на регистрац ия на 
кандидат от нац ионални листи партията (коалиц ията) мож е не по-къ сно от 10 дни от деня 
на отказа или обявяване на недействителността на регистрац ията, но не по-къ сно от 7 дни 
преди произвеж дането на изборите, да предлож и за регистриране нов кандидат, последен по 
поредност в листата.  
(4) К огато някой от кандидатите почине или изпадне в крайна невъ змож ност да участва в 
изборите, партията (коалиц ията) мож е да предлож и за регистриране нов кандидат по реда 
на ал. 3. 
(5)  В случаите по ал.3 и 4 нац ионалната кандидатска листа се преподреж да като под номера 
на отпадналия кандидат се записва следващ ия по ред, а кандидатите след него се изтеглят с 
позиц ия нагоре. Ако партията (коалиц ията) не се е въ зползвала от правата си по ал.3 и 4 
последната позиц ия остава незапъ лнена. 
(6) П ри отказ за регистрац ия или обявяване на недействителност на регистрац ия на 
маж оритарен кандидат, издигнат от партия (коалиц ия), партията (коалиц ията) мож е не по-
къ сно от 10 дни от деня на отказа или обявяване на недействителността на регистрац ията, 
но не по-къ сно от 7 дни преди произвеж дането на изборите, да предлож и за регистриране 
нов кандидат. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ. КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И В ИЦ ЕПРЕЗИДЕНТ 
 
Чл. 98. (1) К андидати за президент и виц епрезидент могат да издигат ц ентралните 
ръ ководства на партии (коалиц ии), както и иниц иативни комитети за издигане на 
независими кандидати. 
(2) И ниц иативният комитет за издигане на независим кандидат трябва да бъ де в съ став най-
малко 20 избиратели, който се регистрира в Централната избирателна комисия не по-къ сно 
от 45 дни преди изборния ден.   
(3) Всяка партия (коалиц ия) или иниц иативен комитет мож е да издигне само една двойка 
кандидати за президент и виц епрезидент. 
(4) К огато кандидати за президент и виц епрезидент бъ дат регистрирани от повече от една 
партия (коалиц ия) действителна е пъ рвата по време регистрац ия. 
(5) К андидати за президент и виц епрезидент, издигнати от партии (коалиц ии), не могат да 
бъ дат издигани от иниц иативни комитети.   
(6) П ри наруш ение на ал.5 издигането от иниц иативен комитет се счита за недействително. 
Чл. 99 Л истите за президент и виц епрезидент се регистрират от Централната избирателна 
комисия в спец иален регистъ р не по-къ сно от 35 дни преди изборния ден при представяне 
на следните документи: 

1. П редлож ение от ц ентралното ръ ководство на партията (коалиц ията) с трите 
имена, единния граж дански номер и постоянния адрес на кандидатите, образование, занятие 
и телеф он и/или друго средство за контакт или на иниц иативния комитет на избиратели с 
трите имена, единния граж дански номер и постоянния адрес на кандидатите, образование, 
занятие и телеф он и/или друго средство за контакт, придруж ено съ с списъ к на имената, 
единните граж дански номера и подписите на най-малко 10 000 избиратели;  

2. Д екларац ия от кандидатите, че са ж ивели през последните пет години в 
страната и че са бъ лгарски граж дани по рож дение; 

3. Заявление от кандидатите, че са съ гласни да бъ дат регистрирани от 
посочената партия (коалиц ия) или иниц иативен комитет; 
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4. Банков документ за внесен от партиите (коалиц иите) и иниц иативните 
комитети изборен безлих вен депозит от 10 000 лева по спец иална сметка на Централната 
избирателна комисия; 

5. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната 
кампания; 

6. П ъ лното и съ кратеното наименование на партията (коалиц ията) и по избор - 
символъ т и заедно с документ, удостоверяващ  регистрац ията му в патентно ведомство, 
които да бъ дат отпечатани въ рх у общ ата бю летина.   
Чл. 100. (1) В срок не по-къ сно от 30 дни преди изборния ден Централната избирателна 
комисия установява резултатите от подписките по чл. 99, т.1. 
(2) К огато Централната избирателна комисия установи, че дадена листа на независими 
кандидати не е подкрепена от изискуемия брой избиратели, регистрац ията се анулира с 
реш ение, което незабавно се изпращ а на иниц иативния комитет и на районните 
избирателни комисии.  
Чл. 101. (1) К огато не са спазени изискванията на този закон, Централната избирателна 
комисия отказва да регистрира листите. О тказъ т се обявява незабавно.  
(2) О тказъ т по ал.1 мож е да се обж алва в три дневен срок от съ общ ението пред Въ рх овния 
административен съ д от лиц ата по чл.98, ал.1 и от кандидатите. П оследният в срок от три 
дни разглеж да делото в открито заседание и се произнася веднага с реш ение, което е 
окончателно.  
Чл. 102. Централната избирателна комисия обнародва в " Д ъ рж авен вестник" не по-къ сно от 
20 дни преди изборния ден допуснатите за участие в изборите листи, като посочва имената, 
датите на раж дане, постоянните адреси, образованието, занятието, както и партиите 
(коалиц иите) или иниц иативните комитети, които ги издигат. 
 
Ра з д ел  ІV: КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩ ИНСКИ СЪ В ЕТНИЦ И И КМ ЕТОВ Е 

 
Чл.103. (1) П ри произвеж дане на избори за общ ински съ ветниц и всяка партия (коалиц ия) 
мож е да участва само в една коалиц ия за територията на една общ ина. 
(2) П ри произвеж дане на избори за кметове всяка партия (коалиц ия) мож е да участва само в 
една коалиц ия за съ ответния вид избор на кмет за територията на общ ината. 
(3) П редизборните коалиц ии регистрират общ а кандидатска листа за съ ветниц и в 
четиримандатните избирателни райони на територията на общ ината и/или общ  кандидат за 
кмет за съ ответния вид избор на кмет. У частващ ите в тях  партии не могат да излизат с 
отделни самостоятелни листи и кандидати.  
Чл. 104. (1) П олитическите партии (коалиц ии), които щ е участват в изборите за общ ински 
съ ветниц и и кметове, се регистрират в Централната избирателна комисия не по-къ сно от 40 
дни преди изборния ден.  
(2) Централните ръ ководства на партиите (коалиц иите) представят заявления по образец  за 
регистрац ия.  
(3) К ъ м заявлението партията представя: 
1. заверен препис от съ дебното реш ение и удостоверение за актуално съ дебно съ стояние 

на партията. 
2. О бразец  от подписите на представляващ ите я лиц а и образец  от печата. 
3. Заверено от Соф ийски градски съ д копие от устава; 
4. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната кампания.   



27 
 

 

 

5. П ъ лното и съ кратеното наименование на партията и по избор - символъ т и заедно с 
документ, удостоверяващ  регистрац ията му в патентно ведомство. 

6. Т елеф он и/ или друго средство за контакт. 
(4) К ъ м заявлението коалиц ията представя: 
1. документите по ал.3, т.1, 2 и 3 за  всяка от участващ ите в нея партии; 
2. реш ение за образуването, подписано от представляващ ите партиите, образец  от 

подписите на лиц ата, които ги представляват и образец  от печата на коалиц ията, ако има 
такъ в. 

3. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната кампания.   
4. П ъ лното и съ кратеното наименование на коалиц ията и по избор - символъ т и заедно с 

документ, удостоверяващ  регистрац ията му в патентно ведомство. 
5. Т елеф он и/ или друго средство за контакт. 
(5) К огато коалиц ията вклю чва в съ става си друга коалиц ия, последната представя реш ение 
по ал. 4, т.2 и преписи по ал. 3, т.1, 2 и 3 за партиите, вклю чени в нея, както и реш ение за 
нейното образуване. 
(6) Централната избирателна комисия изпращ а на районните избирателни комисии списъ к 
на регистрираните партии (коалиц ии), представляващ ите ги лиц а и телеф он и/или друго 
средство за контакт. 
Чл. 105 (1) Само партиите (коалиц иите), регистрирани в Централната избирателна комисия, 
могат да регистрират коалиц ии, както и кандидатски листи в общ инските избирателни 
комисии. 
(2) Централните ръ ководства на партиите (коалиц иите) могат да делегират правата си по 
регистрац ията в общ инските избирателни комисии на упъ лномощ ени от тях  лиц а. 
Д елегирането се удостоверява с нотариално заверено пъ лномощ но, което се представя на 
съ ответната общ инска избирателна комисия. 
Чл.106. (1) О бщ инските избирателни комисии съ здават четири спец иални регистъ ра за 
произвеж дане на избори: 
1. за произвеж дане на избори за общ ински съ ветниц и;   
2. за произвеж дане на  избори за кмет на общ ина; 
3. за произвеж дане на избори за кмет на район; 
4. за произвеж дане на избори за кмет на кметство; 
(2) Редъ т и правилата за водене на регистрите се определя с инструкц ия на Централната 
избирателна комисия. 
Чл. 107. (1) П артии (коалиц ии) и иниц иативни комитети, които щ е участват в изборите за 
общ ински съ ветниц и и/или кметове в съ ответната общ ина, се регистрират в съ ответната 
общ инска избирателна комисия не по-къ сно от 35 дни преди изборния ден.  
(2) П артиите (коалиц иите) представят пъ лномощ но по чл.105, ал.2, ако е необх одимо, и 
декларац ия, че са спазени изискванията на уставите при партиите и на споразумението при 
коалиц иите относно упъ лномощ аване на лиц ето, което да извъ рш и регистрац ия.  
(3) П редизборните коалиц ии, различни от регистрираните в Централната избирателна 
комисия, представят: 
1. Реш ението за своето образуване, подписано от упъ лномощ ените представители на 

съ ответните партии и коалиц ии; 
2. П ъ лномощ но по чл.105, ал.2 и декларац ия, че са спазени изискванията на уставите на 

участващ ите в коалиц ията партии и на споразумението на коалиц иите относно 
упъ лномощ аване на лиц ето, което да извъ рш и регистрац ия; 
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3. О бразец  от подписите на лиц ата, които ги представляват, и образец  от печата на 
коалиц ията, ако има такъ в; 

4. Символ на коалиц ията (по избор). За символ коалиц ията мож е да използва само 
регистриран в Централната избирателна комисия символ на партия (коалиц ия) в съ става 
на предизборната коалиц ия. 

5. Банкова сметка за прих одите и разх одите по обслуж ване на предизборната кампания;   
6. Т елеф он и/или друго средство за контакт. 
Чл. 108 (1) Регистрирането на кандидатски листи и независими кандидати за общ ински 
съ ветниц и и на кандидати за кметове се извъ рш ва от общ инската избирателна комисия в  
регистрите по чл. 106 при представяне на следните документи:  
1. П редлож ение от упъ лномощ ено лиц е от партията (коалиц ията) или предлож ение от 
иниц иативен комитет от съ ответния избирателен район, придруж ено от подписка от 
определения брой избиратели;  
2. Заявление от всеки кандидат, че е съ гласен да бъ де регистриран от посочилата го партия, 
коалиц ия или иниц иативен комитет;  
3. Д екларац ия от кандидата, че няма друго граж данство;  
4. Д анни за кандидата – трите имена, единен граж дански номер, номер на документ за 
самоличност, образование, занятие  и телеф он и/или друго средство за контакт. 
(2) В предлож ената от партията (коалиц ията) за регистриране кандидатска листа за 
общ ински съ ветниц и подреж дането на кандидатите и номерирането им се прави от 
съ ответната партия (коалиц ия).    
(3) Регистрац ията се извъ рш ва най-къ сно 21 дни преди изборния ден.  
Чл.109 (1)  И ниц иативният комитет за издигане на независим кандидат е в съ став от 3 до 5 
избиратели, с постоянен адрес на територията на съ ответния избирателен район. 
(2) Всяка подписка за издигане на независим кандидат трябва да съ дъ рж а най-малко:   
1. за общ ински съ ветник - 1% за Столична общ ина и 3% за най-малката общ ина от броя на 
избирателите в четиримандатния избирателен район; 
2. за кмет на общ ина или район – 0,5% за столична общ ина (най-големия район) и 2% за 
най- малката общ ина (най-малкия район) от броя на избирателите в общ ината или района;   
3.за кмет на кметство - 2% за най-голямото кметство и 10% за най-малкото кметство от броя 
избирателите в кметството. 
(3) К онкретната минимална норма по ал.2 се определя от Централната избирателна комисия 
пропорц ионално на броя на избирателите в съ ответния избирателен район.   
(4) К огато общ инската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е 
подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрац ията се отказва, а ако е направена - се 
анулира.  
Чл. 110. Н е могат да бъ дат посочвани и регистрирани като кандидати за съ ветниц и и кмет 
от името на партии (коалиц ии) оф иц ери, серж анти и старш ини от Министерството на 
отбраната и Министерството на въ треш ните работи, съ дии, прокурори и следователи. Т ези 
граж дани могат да участват в изборите като независими кандидати.  
Чл. 111. (1) П ри избори за кметове кандидат мож е да бъ де издигнат само за един вид избори 
за кмет.   
(2) П ри наруш ение на ал. 1 действителна е пъ рвата по време регистрац ия. 
(3)  Ако издигнат като независим кандидат бъ де вклю чен в кандидатска листа на партия  
(коалиц ия) при избори за общ ински съ ветниц и, вписването в кандидатската листа се счита 
за недействително. 
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(4) Ако кандидат за кмет бъ де издигнат от партия (коалиц ия) и от иниц иативен комитет, за 
валидно се счита издигането от партия (коалиц ия). 
(5) К андидат за кмет мож е да бъ де и кандидат за съ ветник. В случай, че бъ де избран за 
кмет, той отпада от листата на съ ветниц ите.  
(6) Н ароден представител мож е да бъ де кандидат за кмет. В случай, че е избран, той 
престава да бъ де народен представител.  
Чл. 112. (1) К огато не са изпъ лнени изискванията на този закон, съ ответната избирателна 
комисия отказва да извъ рш и регистрац ията, като писмено мотивира реш ението си и 
незабавно уведомява партията (коалиц ията) или иниц иативния комитет.  
(2) О тказъ т по ал. 1 на общ инската избирателна комисия мож е да се обж алва пред 
Централната избирателна комисия в тридневен срок от уведомяването. Централната 
избирателна комисия   се произнася в срок от три дни. Реш ението не подлеж и на обж алване.  
Чл. 113. К огато е отказана регистрац ия или когато някой от кандидатите почине или 
изпадне в трайна невъ змож ност да участва в изборите, партията (коалиц ията), която го е 
посочила, мож е да предлож и за регистрац ия нова листа или нов кандидат, но не по-къ сно от 
20 дни преди изборния ден.  
Чл. 114. (1) К огато кмет на общ ина и всички заместник - кметове или кмет на район или 
кметство са регистрирани за кандидати, общ инският съ вет избира заместник - кмет на 
общ ината или временно изпъ лняващ  длъ ж ността кмет на район или кметство до встъ пване 
в длъ ж ност на новоизбрания кмет.  
(2) Заместник-кмет на общ ина или временно изпъ лняващ  длъ ж ността кмет на район или 
кметство по ал. 1 се определя от областния управител след консултац ии с политическите 
партии и коалиц ии, представени в общ инския съ вет, когато:  
1. в 7-дневен срок от регистрирането на кандидатите общ инският съ вет не избере заместник 
- кмет или временно изпъ лняващ  длъ ж ността кмет на район или кметство, или изборните 
резултати за общ ински съ ветниц и са обявени за недействителни;  
2. кметъ т или избраните по ал.1 лиц а писмено откаж ат да изпъ лняват ф ункц иите си.  
   
 

Г л а ва  ш ест а   
ПРЕДИЗБОРНА КАМ ПАНИЯ  

 
 Ра з д ел  I: ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ    

 
В р ем ет р а ен е н а  п р ед из б о р н а т а  к а м п а н ия  

 
Чл. 115. (1) П редизборната кампания при избори за народни представители започва 25 дни 
преди изборния ден.   
(2) П редизборната кампания при избори за президент и виц епрезидент се открива от деня 
на обнародването на имената на кандидатите в " Д ъ рж авен вестник".   
(3) П редизборната кампания при избори за общ ински съ ветниц и и кметове започва след 
регистрирането на кандидатите.  
(4) П редизборната кампания приклю чва 24 часа преди изборния ден. 
 

Пр ед из б о р н а  а г ит а ц ия  
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Чл. 116. (1) П артиите (коалиц иите), иниц иативните комитети, кандидатите и тех ните 
застъ пниц и, както и всички граж дани имат свобода на агитац ия в устна и писмена ф орма на 
предизборни съ брания и чрез средствата за масово осведомяване.  
(2) П редизборната агитац ия се води на бъ лгарски език.  
(3) П редизборните съ брания са публични. За реда при провеж дането им отговарят 
организаторите и органите на Министерство на въ треш ните работи.  
(4) Н е се допуска предизборна агитац ия от 24 часа преди изборния ден до 19,00 часа в 
изборния ден.  
Чл. 117 (1) Д ъ рж авните и общ ински органи, синдикалните организац ии, както и дъ рж авните  
служ ители, военнослуж ещ ите от Въ оръ ж ените сили, служ ителите на Министерство на 
въ треш ните работи, съ диите, прокурорите и следователите не могат да провеж дат 
предизборна агитац ия. 
(2) Министъ ръ т на отбраната съ вместно с Централната избирателна комисия определя реда, 
по който наборните военнослуж ещ и се запознават с програмите на партиите, коалиц иите и 
кандидатите за избори за ц ентрални органи на дъ рж авната власт и общ и избори на местни 
органи на управление. Н е се допуска провеж дането на предизборна агитац ия въ в военните 
поделения.  
(3)К омандирите на поделения осигуряват на наборните военнослуж ещ и свободен достъ п до 
печата, радиото и телевизията в свободното време, а така съ щ о и в рамките на гарнизонните 
отпуски и достъ п до други прояви на предизборната кампания в населеното място на 
гарнизона.  
 

Со ц ио л о г ич еск и п р о у ч ва н ия  
 
Чл.118. (1) П ри ж алба от заинтересовани кандидат, партия (коалиц ия), регистрирани за 
участие в изборите, в случай на публикуване на две или повече соц иологически 
изследвания, проведени в съ впадащ и периоди от време, съ с сх одна извадка, при които 
рейтингъ т на отделен кандидат или партия (коалиц ия) има стойности с непресичащ и се 
доверителни интервали, Централната избирателна комисия извъ рш ва проверка на 
пъ рвичните данни на използвани в изследванията. 
(2) Ако се установи разлика меж ду пъ рвичните данни и обявения резултат, на 
ю ридическото лиц е извъ рш ило соц иологическото изследване се налагат предвидените в 
кодекса санкц ии. 
Чл.119.(1) Резултати от допитвания до общ ественото мнение по повод на изборите не могат 
да се огласяват в периода от 24 часа преди изборния ден до 19.00  часа в изборния ден. 
(2) Соц иологически проучвания в изборния ден се извъ рш ват с гласували избиратели извъ н 
сградите, в които се помещ ават избирателните секц ии, когато това не съ здава затруднения 
за изборния проц ес. Резултатите от проучванията могат да се оповестят след 19,00  часа.  
Чл.120. (1) П ри ж алба от заинтересовани кандидат, партия (коалиц ия), регистрирани за 
участие в изборите, в случай, че обявеният от ю ридическо лиц е, извъ рш ващ о 
соц иологически проучвания в изборния ден резултат от изборите за даден кандидат или 
партия (коалиц ия) е извъ н доверителния интервал на соц иологическите проучвания, 
проведени в изборния ден, Централната избирателна комисия извъ рш ва проверка на 
пъ рвичните данни на използвани в проучването. 
(2) Ако се установи разлика меж ду пъ рвичните данни и обявения резултат, на 
ю ридическото лиц е извъ рш ило соц иологическото проучване се налагат предвидените в 
кодекса санкц ии. 
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Чл.121. (1) П ри ж алба от заинтересовани кандидат, партия (коалиц ия), регистрирани за 
участие в изборите, вслучай, че обявеният резултат от изборите за даден кандидат или 
партия (коалиц ия) е извъ н доверителния интервал на прогнозно извадково преброяване, 
проведени в изборния ден, Централната избирателна комисия извъ рш ва проверка на 
пъ рвичните данни  използвани за преброяването. 
(2) Ако се установи разлика меж ду пъ рвичните данни и обявения резултат, на 
ю ридическото лиц е извъ рш ило прогнозното извадково преброяване се налагат 
предвидените в кодекса санкц ии. 
 

До ст ъ п  д о  ин ф о р м а ц ия  
 
Чл. 122.  К андидатите, както и партиите (коалиц иите), регистрирани за участие в изборите, 
имат право на еднакъ в достъ п до източниц ите на инф ормац ия, която им е необх одима за 
ц елите на предизборната кампания.  
  

Пу б л ик а ц ии в п р еса т а  
 
Чл. 123. (1) Главен редактор на еж едневник или периодично издание, публикувал материал, 
накъ рняващ  правата и доброто име на кандидат, е длъ ж ен в пъ рвия брой след получаването 
на отговор да го публикува.  
(2) П убликуването на отговора става на съ щ ото място и съ с съ щ ия ш риф т.  
(3) О тговоръ т се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.  
Чл.124 (1) П ечатните издания предоставят едни и съ щ и условия и ц ени на всички 
регистрирани за участие в изборите партии (коалиц ии) и кандидати. Т ариф ите се обявяват 
най-къ сно 40 дни преди началото на предизборната кампания. 
(2) Всяка публикац ия по ал.1 се извъ рш ва при условията на предварително заплащ ане най-
къ сно 1 ден преди публикуването й в изданието.  
 

Аг ит а ц ио н н и м а т ер иа л и 
 
Чл. 125. (1) П о време на предизборната кампания кандидатите, партиите (коалиц иите) и 
иниц иативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръ щ ения 
и други агитац ионни материали. Н а всеки агитац ионен материал задъ лж ително се отбелязва 
от чие име се издава.  
(2) Агитац ионните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради и 
огради - с разреш ение на собственика или управителя на имота.  
(3) Забранява се използването на дъ рж авния и общ инския транспорт за предизборна 
агитац ия.  
(4) Забранява се използването на агитац ионни материали, които застраш ават ж ивота и 
здравето на граж даните, частната, общ инската и дъ рж авната собственост и безопасността 
на движ ението, както и на материали, които накъ рняват добрите нрави, честта и доброто 
име на кандидатите.  
(5) Забранява се унищ ож аването и заличаването на агитац ионни материали, поставени по 
установения в този закон ред, до края на изборния ден.  
(6) К метъ т на общ ината, района или кметството или кметският наместник по реш ение на 
районната избирателна комисия и при необх одимост съ с съ действие на органите на 
Министерство на въ треш ните работи премах ва или изземва агитац ионните материали, 
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поставени в наруш ение на този закон. П ремах ването на такива материали в изборния ден 
мож е да става и по реш ение на секц ионните избирателни комисии.  
 

Ра з д ел  II: ПРЕДИЗБОРНИ ТЕЛЕВ ИЗИОННИ И РАДИОПРОГ РАМ И 
 
Чл. 126. (1) П редизборните програми на телевизионните и радио-оператори започват след 
откриване на предизборната кампания и приклю чват 24 часа преди изборния ден.  
(2) Всички партии (коалиц ии) и кандидати, регистрирани за участие в изборите, имат право 
на достъ п до телевизионните и радио-оператори с нац ионално и регионално покритие. 
(3) К огато в инф ормац ионните емисии на телевизионните и радио-оператори с нац ионално 
и регионално покритие се вклю чват репортаж и, които отразяват ш ествия, митинги, 
конц ерти и други прояви, организирани от партии, коалиц ии и независими кандидати, се 
спазва принц ипъ т за равнопоставеност, балансираност и безпристрастност. 
(4) Всеки тъ рговски телевизионен и радио-оператор и агенц ия, осъ щ ествяващ а въ нш на 
реклама, предоставя еднакви условия за участие в програмите си за отразяване на 
предизборните кампании. 
Чл. 127. К огато е излъ чено предаване, накъ рняващ о правата и доброто име на кандидат, той 
има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. И скането 
до съ ответния радио- или телевизионен оператор мож е да се направи в срок до 24 часа след 
излъ чване на предаването.  
 
Пр ед из б о р н и т ел евиз ио н н и и р а д ио п р о г р а м и п о  Бъ л г а р ск а т а  н а ц ио н а л н а  т ел евиз ия  и 

Бъ л г а р ск о т о  н а ц ио н а л н о  р а д ио  
 

Ф о р м и 
 
Чл.128 (1) П редизборната кампания при се отразява от Бъ лгарската нац ионална телевизия и 
Бъ лгарското нац ионално радио под ф ормата на встъ пителни и заклю чителни обръ щ ения, 
х роники и диспути, организирани от регистрирани за изборите партии (коалиц ии).   
(2) П ри избори за народни представители достъ п до Бъ лгарската нац ионална телевизия и 
Бъ лгарското нац ионално радио имат партии (коалиц ии), регистрирани за участие в 
изборите. 
(3) П ри избори за президент и виц епрезидент достъ п по ал.1 имат и всички регистрирани за 
изборите кандидати за президент и виц епрезидент.   
(4) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове достъ п по ал.1 имат само партиите 
(коалиц иите), регистрирани за участие в изборите в Централната избирателна комисия.   
(5) П редизборната кампания мож е да вклю чва и други прояви, договорени при условията на 
ал.8. 
(6) Н е се разреш ава използването на програмите на Бъ лгарската нац ионална телевизия и 
Бъ лгарското нац ионално радио за ц елите на предизборната кампания извъ н времето, 
определено за посочените в предх одните алинеи ф орми.  
(7) Всяко участие извъ н по-горе изброените ф орми в телевизионна или радиопрограма по 
Бъ лгарската нац ионална телевизия и Бъ лгарското нац ионално радио на регистрирани за 
изборите партия (коалиц ия), иниц иативен комитет или кандидат в периода на 
предизборната кампания се счита за участие в предизборна кампания. 
(8) Е кипите и ф ормите на участие, както и темите на диспутите и продъ лж ителността им се 
определят съ вместно от генералните директори на Бъ лгарска нац ионална телевизия и 
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Бъ лгарско нац ионално радио и упъ лномощ ени представители на партиите (коалиц иите). 
П ри избори за президент и виц епрезидент екипите и условията се определят съ вместно с  
упъ лномощ ени представители на кандидати за президент и виц епрезидент, регистрирани за 
участие в изборите.  
(9) Централната избирателна комисия съ вместно съ с Съ вета за електронни медии следи за  
законосъ образността на споразумението по ал.8 и неговото изпъ лнение.   
Чл. 129. В предизборната кампания по Бъ лгарската нац ионална телевизия и Бъ лгарското 
нац ионално радио се забранява използването на елементи от тъ рговска реклама, както и 
участие на кандидати и представители на партии (коалиц ии) в излъ чваните тъ рговски 
реклами.  
 

Ред  з а  п р ед ст а вя н е 
 
Чл. 130. (1) Редъ т за представяне на кандидатите и партиите (коалиц иите) по време на 
обръ щ енията, изявленията, х рониките и диспутите се обявява от Централната избирателна 
комисия след ж ребий в присъ ствието на кандидатите или упъ лномощ ени от тях  лиц а и 
представители на партиите и коалиц иите не по-къ сно от 24 часа след приклю чване на 
регистрац ията на кандидатите, партиите и коалиц иите, съ ответно обнародването на 
двойките кандидати за президент и виц епрезидент. 
(2) Централната избирателна комисия незабавно уведомява Бъ лгарската нац ионална 
телевизия и Бъ лгарското нац ионално радио за реда за представяне по ал.1. 
 

Об р ъ щ ен ия  
 

Чл. 131 (1) П ри избори за народни представители предизборната кампания по Бъ лгарската 
нац ионална телевизия и Бъ лгарското нац ионално радио започва и завъ рш ва с до 
петминутни обръ щ ения на представители на партиите (коалиц иите по ред, определен чрез 
ж ребий.  
(2) П ри избори за президент и виц епрезидент предизборната кампания започва и приклю чва 
с обръ щ ение на кандидатите за президент и виц епрезидент - по седем минути в началото на 
кампанията и по пет минути - в края на кампанията.  
(3) В случай, че се провеж да втори тур на избори за президент и виц епрезидент, 
кандидатите  имат право да отправят 10 минутни обръ щ ения по Бъ лгарската нац ионална 
телевизия и Бъ лгарското нац ионално радио в последния ден на предизборната кампания 
меж ду двата тура, като поредността се определя чрез ж ребий по ред, определен от 
Централната избирателна комисия.  
(4) Бъ лгарската нац ионална телевизия и Бъ лгарското нац ионално радио подготвят блокове с 
изявления на двойките кандидати за президент и виц епрезидент.   
(5) П ри  избори за общ ински съ ветниц и и кметове предизборната кампания започва и 
приклю чва с до 3 минутни обръ щ ения на представители на политическите партии и 
коалиц ии, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите. 
 

Х р о н ик и  
 
Чл. 132.  П ри избори предизборната кампания се отразява от Бъ лгарска нац ионална 
телевизия и Бъ лгарско нац ионално радио чрез х роники с общ о времетраене за ц елия 
предизборен период до 120 минути поотделно за Бъ лгарската нац ионална телевизия и 
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Бъ лгарско нац ионално радио. Хрониките могат да вклю чват репортаж и за ш ествия, 
митинги, конц ерти и други прояви, организирани от партии (коалиц ии) и кандидати, като 
спазват принц ипа за равнопоставеност по продъ лж ителност, време и поредност на 
излъ чване. 
  

Дисп у т и 
 
Чл. 133. (1) П ри избори Бъ лгарска нац ионална телевизия и Бъ лгарско нац ионално радио 
предоставят на представители на партиите (коалиц иите) и кандидатите телевизионно и 
радио време за по три диспута.   
(2) Всяка партия (коалиц ия) или кандидат имат право на не по-малко от 7 минути за участие 
въ в всеки диспут. 
(3) Времето за диспути се предоставя по равно на всички партии (коалиц ии) или кандидати, 
регистрирани за участие в изборите. 
(4) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове половината от времето за диспути се 
предоставя на представените в Н ародното съ брание партии и коалиц ии пропорц ионално на 
представителството им в парламента, а останалата част – по равно на непредставените в 
парламента партии и коалиц ии.  

 
Рег ио н а л н и т ел евиз ио н н и и р а д ио п р о г р а м и н а  БНТ и БНР 

 
Чл. 134. (1) П ри избори регионалните радио- и телевизионни ц ентрове отразяват 
предизборната кампания, като предоставят време на:  
1. при избори за народни представители - на представители на партии (коалиц ии), 

иниц иативни комитети и маж оритарни кандидати;  
2. при избори за президент и виц епрезидент - на представители на партии (коалиц ии), 

иниц иативни комитети и кандидати за президент и виц епрезидент; 
3. при избори за общ ински съ ветниц и и кметове - на представители на партии (коалиц ии), 

регистрирани както в Централната избирателна комисия, така и в общ инските 
избирателни комисии, иниц иативни комитети и кандидати. 

(2) Е кипите и ф ормите на участие, както и темите на диспутите и продъ лж ителността им се 
определят съ с споразумението по чл. 128, ал.8.  
(3) У словията по предх одната алинея се предоставят и на маж оритарните кандидати при 
избори за народни представители, както и на независимите кандидати за всички видове 
избори. 
(4) Централната избирателна комисия съ вместно съ с Съ вета за електронни медии следи за    
изпъ лнението на ал.2 и ал.3.   
  
Тъ р г о вск и   р а д ио  и т ел евиз ио н н и о п ер а т о р и с н а ц ио н а л н о  и р ег ио н а л н о  п о к р ит ие 

 
Чл. 135. (1) Т ъ рговските радио- и телевизионни оператори, могат да предоставят време за 
отразяване на предизборната кампания при едни и съ щ и условия и ц ени на всички 
регистрирани за участие в изборите партии (коалиц ии) и кандидати.   
(2) Собствениц ите на радио- и телевизионните оператори по ал. 1 или тех ни представители 
обявяват писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на 
предизборната кампания.   
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(3) У словията по ал. 2 се предоставят на Централната избирателна комисия за радио- и 
телевизионните оператори с нац ионален обх ват не по-къ сно от 10 дни преди началото на 
предизборните излъ чвания.  
 

За п л а щ а н е з а  п р о г р а м и 
 
Чл. 136. (1) П редизборните предавания по Бъ лгарска нац ионална телевизия и Бъ лгарско 
нац ионално радио и тех ните регионални ц ентрове се заплащ ат от партиите, коалиц иите и 
иниц иативните комитети по тариф а, определена от Министерския съ вет не по-къ сно от 40 
дни преди изборния ден.   
(2) О бръ щ енията и диспутите по чл.135, ал.3 са безплатни.  
(3) П редизборните кампании по другите радио и телевизионни оператори се заплащ ат по 
определени от тях  ц ени, обявени пред Централната избирателна комисия, съ ответно 
районната или общ инската избирателна комисия не по-къ сно от 40 дни преди изборния ден.   
Чл.137 (1) Всяко излъ чване се извъ рш ва при условията на предварително заплащ ане най-
къ сно 6 часа преди излъ чването. 
(2) Всички разплащ ания се извъ рш ват от регистрираната за участие в изборите банкова 
сметка. 
 

Ж а л б и   
 
Чл. 138. (1) П ри наруш аване на реда за провеж дане на предизборната кампания от радио- и 
телевизионните оператори могат да се подават ж алби в срок до 3 дни след излъ чване на 
съ ответното предаване.  
(2) Ж албите се подават до:  
1. Централната избирателна комисия, когато операторъ т има лиц ензия с нац ионален 
обх ват;  
2. Районната избирателна комисия по седалищ ето на оператора, когато той има 
лиц ензия с регионален или местен обх ват; 
3. О бщ инската избирателна комисия по седалищ ето на оператора, когато той има 
лиц ензия с регионален обх ват, когато се произвеж дат избори за местни органи на 
управление; 
(3) К огато ж албата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпращ а 
на надлеж ната комисия, като уведомява ж албоподателя.  
(4) К огато ж албата вклю чва искане за упраж няване право на отговор надлеж ната 
избирателна комисия разглеж да ж албата в срок от 24 часа и постановява реш ение, което 
мож е да бъ де обж алвано пред: 
1. Централната избирателна комисия, ако е постановено от районната, съ ответно 

общ инската избирателна комисия. 
2. Въ рх овния административен съ д, ако е постановено от Централната избирателна 

комисия.  
(5)И звъ н случаите по ал.4 ж албата се разглеж да в 3 дневен срок от постъ пването и. 
(6)П раво на отговор не се разреш ава от 24 часа преди началото на изборния ден до 
приклю чване на изборите. 
  

Ф ин а н сир а н е н а  к а м п а н ия т а  
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Чл. 139. (1) П редизборната кампания се ф инансира съ с средства на кандидатите и на 
партиите (коалиц иите), както и чрез дарения от ф изически и ю ридически лиц а.  
(2) Забранява се ф инансиране на предизборната кампания от ю ридически лиц а с повече от 
50 на сто дъ рж авно или общ инско участие.  
(3) Забранява се ф инансиране на предизборната кампания от чуж ди дъ рж ави, чуж дестранни 
ф изически и ю ридически лиц а, както и от смесени друж ества с повече от 25 на сто 
чуж дестранно участие.  
Чл.140. (1) П ри избори за народни представители даренията по предх одния член не могат да 
бъ дат повече от 10 000 лв. от едно ф изическо лиц е и повече от 30 000 лв. от едно 
ю ридическо лиц е общ о за ц ялата кампания. Д аренията се правят еднократно. 
(2) Ф инансирането не мож е да надх въ рля общ о:  
1. за партия и коалиц ия - 2 400 000 лв.;  
4. за иниц иативен комитет - 100 000 лв.  
5. за всеки  кандидат  – 80 000 лв. 
Чл. 141 (1) П ри избори за президент и виц епрезидент общ ата сума за ф инансиране на 
предизборната кампания на една кандидатска листа не мож е да надвиш ава 2 000 000 лв.  
(2) К андидатите за президент и виц епрезидент могат да получават дарения за ф инансиране 
на предизборната си кампания, като сумата на едно дарение не мож е да надвиш ава 10 000 
лева от ф изическо лиц е и 30 000 лева от ю ридическо лиц е.   
Чл. 142.  (1) П ри избори за общ ински съ ветниц и всеки кандидат за съ ветник мож е да 
разх одва за предизборна агитац ия не повече от: 
1. За общ ина с население до 30 000 ж ители - до 1 000 лв. 
2. За общ ина с население до 60 000 ж ители - до 2 000 лв. 
3. За общ ина с население до 100 000 ж ители - до 4 000 лв. 
4. За общ ина с население до 200 000 ж ители - до 8 000 лв. 
5. За общ ина с население над 200 000 ж ители - до 10 000 лв. 
(2) П ри избори за кмет на общ ина всеки кандидат за кмет мож е да разх одва за предизборна 
агитац ия: 
1. За общ ина с население до 30 000 ж ители - до 50 000 лв. 
2. За общ ина с население до 60 000 ж ители - до 100 000 лв. 
3. За общ ина с население до 100 000 ж ители - до 200 000 лв. 
4. За общ ина с население до 200 000 ж ители - до 500 000 лв. 
5. За общ ина с население над 200 000 ж ители - до 1 000 000 лв. 
(3) П ри избори за кмет на кметство всеки кандидат за кмет мож е да разх одва за 
предизборна агитац ия: 
1. За кметство с население до 1 000 ж ители - до 5 000 лв. 
2. За кметство с население над 1 000 ж ители - до 10 000 лв. 
Чл.143. (1) Ф инансирането се извъ рш ва по регистрираната банкова сметка за участие в 
изборите. 
(2) О пределените в кодекса суми са без вклю чен данъ к добавена стойност. 
 

От ч ет  н а  ср ед ст ва т а  
 
Чл. 144. (1) В срок до един месец  след изборния ден за народни представители и президент 
и виц епрезидент партиите (коалиц иите) и иниц иативните комитети представят отчети пред 
Централната избирателна комисия за набраните и изразх одваните в предизборната 
кампания средства.  
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(2) В срок от 7 дни от предоставяне на отчетите по ал.1 Централната избирателна 
комисия въ зстановява внесените изборни депозити съ образно чл. 90.   
(3) В тримесечен срок от обявяване на резултатите от изборите Централната 
избирателна комисия внася в Н ародното съ брание общ  доклад по разх одването на 
средствата за предизборната кампания. 
Чл.145 (1) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове партиите (коалиц иите), 
иниц иативните комитети и кандидатите представят отчет пред О бщ инската избирателна 
комисия за набраните и изразх одваните в предизборната кампания средства в 14 дневен 
срок от изборния ден. 
(2) В 14 дневен срок от получаване на отчетите по ал.1 О бщ инската избирателна комисия 
представя в Централната избирателна комисия доклад за разх одване на средствата по 
предизборната кампания. 
(3) В 7 дневен срок от получаване на докладите по ал.2 Централната избирателна комисия 
въ зстановява внесените депозити съ образно чл. 90.   
Чл. 146. (1) П о време на предизборната кампания Централната избирателна комисия, 
съ ответно районните или общ инските избирателни комисии упраж няват текущ  контрол 
въ рх у разх одване на средствата по ред, определен от Централната избирателна комисия. 
(2) Н евъ зстановените депозити се превеж дат от Централната избирателна комисия по ред и 
сметка, определени от Министерски съ вет. 
 

Г л а ва  сед м а  
Г ЛАСУВ АНЕ 

 
Ра з д ел  І. ИЗБИРАТЕЛНИ БЮ ЛЕТИНИ 

  
Чл. 147. Гласуването се извъ рш ва с бели бю летини по образец , отпечатани на плъ тна 
х артия. 
Чл.148. П ри произвеж дане на избори на народни представители гласуването се извъ рш ва с 
две общ и бю летини – за нац ионални кандидатски листи на партии (коалиц ии)  и за 
маж оритарни кандидати в едномандатния избирателен район.    
Чл.149 (1) Въ рх у лиц евата страна на общ ата бю летина, предназначена за гласуване за 
партия (коалиц ия), се изписват всички регистрирани за изборите партии и коалиц ии, в 
последователност и с номерац ия, определена чрез ж ребий от Централната избирателна 
комисия. 
(2) За всяка регистрирана партия или коалиц ия въ рх у бю летината се изписват следните 
данни: 1.   пореден номер в бю летината; 
2.   символ на партията (коалиц ията), ако тя е регистрирала символ; 
3. наименование на партията или коалиц ията; 
4. трите имена на водача на листата; В зависимост от броя на регистрираните за участие в 

изборите партии (коалиц ии), по реш ение на Централната избирателна комисия въ рх у 
бю летината могат да бъ дат изписани имената и на един или повече следващ и поред 
водача на нац ионалната, но равен брой за всички партии (коалиц ии) кандидати; 

5.  указано поле (квадратче) за отразяване волята на избирателя. 
(3) О бщ а бю летина, предназначена за гласуване за партия (коалиц ия), е еднаква по ф орма, 
големина и съ дъ рж ание за територията на ц ялата страна. 
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Чл.150 (1) Въ рх у лиц евата страна на общ ата бю летина, предназначена за гласуване за 
маж оритарни кандидати въ в всеки едномандатен избирателен район, се вклю чват всички   
кандидати, издигнати от партии (коалиц ии) или иниц иативни комитети. 
(2) К андидатите, издигнати от партии (коалиц ии) се подреж дат в общ ата бю летина в 
едномандатния избирателен район в последователността на подредбата на партиите 
(коалиц иите) в общ ата нац ионална бю летина.  
(3) Н езависимите кандидати се изписват в общ ата бю летина в едномандатния избирателен 
район след кандидатите, издигнати от партии (коалиц ии), в последователност и с 
номерац ия, определена чрез ж ребий от районната избирателна комисия. 
(4) За всеки кандидат се вписват следните данни: пореден номер, трите имена на кандидата, 
дата на раж дане, образование, занятие, символ (ако е регистриран такъ в) и наименование на 
партията (коалиц ията) или текст “независим”, указано поле (квадратче) за отразяване 
волята на избирателя. 
(5) О бщ ата бю летина, предназначена за  гласуване за маж оритарни кандидати, е с еднаква 
ф орма, големина и съ дъ рж ание за територията на ц елия едномандатен избирателен район.   
Чл.151. (1) П ри избори за президент и виц епрезидент бю летината е общ а, по образец , за 
територията на ц ялата страна. 
(2) Въ рх у лиц евата страна на общ ата бю летина се вклю чват всички регистрирани за 
изборите двойки президент и виц епрезидент, в последователност и с номерац ия, определена 
чрез ж ребий от Централната избирателна комисия. 
(3) За всяка регистрирана двойка президент и виц епрезидент въ рх у бю летината се изписват 
следните данни: пореден номер, трите имена на кандидата на президент, дата на раж дане, 
образование, занятие, трите имена на кандидата за виц епрезидент, дата на раж дане, 
образование, занятие, символ (ако е регистриран такъ в) и наименование на партията 
(коалиц ията) или текст “независими”, указано поле (квадратче) за отразяване волята на 
избирателя. 
(4) О бщ ата бю летина е с еднаква ф орма, големина и съ дъ рж ание за територията на ц ялата 
страна. 
Чл. 152. (1) П ри избори за кметове бю летината е общ а по образец  за територията на ц ялата 
общ ина, съ ответно район или кметство. 
(2) Всяка една от бю летините за съ ответния вид избор на кмет  е с еднаква ф орма, големина 
и съ дъ рж ание. 
(3) Въ рх у лиц евата страна на общ ата бю летина се вклю чват всички регистрирани за 
изборите кандидати, в последователност и с номерац ия, определена чрез ж ребий от 
общ инската избирателна комисия. 
(4) За всеки регистриран кандидат за кмет въ рх у бю летината се изписват следните данни: 
пореден номер, трите имена на кандидата, дата на раж дане, образование, занятие, символ 
(ако е регистриран такъ в) и наименование на партията (коалиц ията) или текст “независим”, 
указано поле (квадратче) за отразяване волята на избирателя. 
Чл.153 (1) П ри произвеж дане на избори за общ ински съ ветниц и се гласува с отделни 
бю летини за партии (коалиц ии) и независими кандидати.   
(2) Всяка бю летина на партия (коалиц ия) мож е да съ дъ рж а до 10 кандидата вклю чително, 
поредността на подредбата в бю летината на които се извъ рш ва от самата партия (коалиц ия). 
(3) О бщ инската избирателна комисия определя чрез ж ребий номерац ията на бю летините, 
която е единна за територията на всички четиримандатни избирателни райони на 
територията на общ ината. 
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(4) Въ рх у всяка бю летина на партия (коалиц ия) се изписват следните данни:  отгоре 
пореден номер, символ на партията (коалиц ията), ако е регистриран такъ в, наименование на 
партията (коалиц ията); под това: номер на кандидата, трите имена на всеки от кандидатите, 
дата на раж дане, образование, занятие,  с   указано поле  (квадратче) за отразяване волята на 
избирателя след всяко име. 
(5) За всеки независим кандидат се вписват следните данни: пореден номер, трите имена на 
кандидата и текст “независим”. 
(6) О бщ ата бю летина е с еднаква ф орма, големина и съ дъ рж ание за територията на всеки 
четиримандатен избирателен район. 
Чл.154. За всеки отделен вид избори бю летините са различни по ф орма, големина и размер. 
Чл.155. В указаните в десния край на бю летините полета /квадратчета/ избирателят отразява 
съ с знак "Х" или друг ясен знак своя вот по следния начин:    
1. П ри избори за народни представители:  

А) Въ рх у общ ата бю летина за партии (коалиц ии): срещ у името на партията (коалиц ията) 
Б) Въ рх у общ ата бю летина за маж оритарни кандидати: срещ у името на кандидата;   

2. П ри избори за президент и виц епрезидент: срещ у двойката президент и виц епрезидент;   
3. П ри избори за общ ински съ ветниц и:  срещ у най-много 4 от имената на предлож ените  

само в една бю летина кандидати, издигнати от партия (коалиц ия) или с избор на 
бю летината на независим кандидат.   

4. П ри избори за кметове: срещ у името на кандидата. 
Чл.156. (1) Н а обратната страна на бю летината е посочено място за печат на секц ионната 
избирателна комисия. Бю летините се подпечатват от комисията на указаното място преди 
връ чването им на избирателите. Н е се допуска гласуването с не подпечатани бю летини. 
(2) П ри избори за общ ински съ ветниц и бю летините не се подпечатват. 
Чл. 157. (1) Бю летините се отпечатват при условия и по ред, определени от Централната 
избирателна комисия. 
(2) Всяка секц ионна избирателна комисия получава от районната или общ инската 
избирателна комисия бю летини под брой, не по-малъ к от броя на избирателите според 
избирателния списъ к, увеличен с 10 %. 
(3) П ри въ зникнала необх одимост секц ионната избирателна комисия получава от районната 
или общ инската избирателна комисия допъ лнителни бю летини по заявка. 
  

Ра з д ел  ІІ. Г ЛАСУВ АНЕ 
 
Чл. 158. (1) Гласуването се извъ рш ва по избирателни секц ии в предназначени за тази ц ел 
изборни помещ ения.  
(2) В срок не по-къ сно от 20 дни преди изборния ден кметовете на общ ини изпращ ат в 
районната избирателна комисия, съ ответно общ инската избирателна комисия, списъ к с 
адресите на избирателните секц ии.  
Чл. 159. (1) Забранява се поставянето на агитац ионни материали на партии, коалиц ии и 
независими кандидати в изборните помещ ения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра 
от вх ода на сградата, в която е изборното помещ ение, в периода от 24 часа преди изборния 
ден до края на гласуването.   
(2) К огато секц ионната избирателна комисия установи наличие на материали по ал. 1, тя 
незабавно ги отстранява, при необх одимост съ с съ действието на кмета или кметския 
наместник и на органите на Министерство на въ треш ните работи.  
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Чл. 160. (1) П реди изборния ден секц ионната избирателна комисия получава от кмета на 
общ ината или упъ лномощ ено от него лиц е и представител на общ инската администрац ия, 
както и от районната избирателна комисия, съ ответно общ инската избирателна комисия:  
1. избирателни кутии;  
2. избирателни бю летини под брой за всеки вид избор; 
3. пликове за гласуване под брой;  
4. печат с номер и тампон; 
5.  избирателни списъ ц и;  
6.  ф ормуляр на секц ионен протокол с ф абричен номер;  
7. ф ормуляри на извлечения и чернови на секц ионните протоколи;  
8. тех нически средства за отбелязване и проверка за гласуване;   
9. други помощ ни тех нически материали.  
(2) П редседателят на секц ионната избирателна комисия и лиц ата по ал.1, подписват 
приемо- предавателен протокол по образец  за получаване на книж ата и материалите.  
(3) След подписване на протокола отговорността за опазване на книж ата и материалите 
носи председателят на секц ионната избирателна комисия.  
Чл. 161. (1) Секц ионната избирателна комисия поставя пред избирателното помещ ение 
табло с образц и от бю летините за гласуване и указания за тях ното попъ лване, а при избори 
за народни представители – и имената на кандидатите по нац ионални листи на партиите 
(коалиц иите).   
(2) В избирателното помещ ение се поставят параван, а при избори за общ ински съ ветниц и - 
кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването, както и въ змож ност за  
гласуване на избиратели с ф изически увреж дания.  
(3) След приклю чване на подготовката за гласуване помещ ението се запечатва с х артиена 
лента с подписите на присъ стващ ите членове на секц ионната избирателна комисия.  
(4) И зборните помещ ения се ох раняват отвъ н от служ ители на Министерство на 
въ треш ните работи.  
Чл. 162. (1) Разпечатването на изборното помещ ение и откриването на изборния ден се 
извъ рш ват от председателя на секц ионната избирателна комисия в 6,00 ч., когато 
присъ стват повече от половината от членовете на комисията. П ри липса на кворум се 
уведомява общ инската избирателна комисия.  
(2) К огато до един час не се явят достатъ чно членове на секц ионната избирателна комисия, 
районната избирателна комисия, съ ответно общ инската избирателна комисия, вклю чва 
необх одимия брой членове от резервите.  
(3) К огато председателят на секц ионната избирателна комисия отсъ ства, районната – 
съ ответно общ инската избирателна комисия назначава заместник-председателя за 
председател, а член на секц ионната избирателна комисия - за заместник-председател. 
К огато отсъ ства заместник-председателят или секретарят на секц ионната избирателна 
комисия, районната, съ ответно общ инската избирателна комисия назначава член на 
секц ионната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.  
(4) К огато председателят, заместник-председателят и секретарят на секц ионната 
избирателна комисия отсъ стват, районната, съ ответно общ инската избирателна комисия 
попъ лва съ става на секц ионната избирателна комисия и назначава председател, заместник-
председател и секретар измеж ду членовете и резервите.  
(5) Централната избирателна комисия, по предлож ение на районната, съ ответно общ инската 
избирателна комисия, мож е да разреш и гласуването в някои секц ии да започне в 5,00 ч.  
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Чл. 163. (1) П ри откриване на изборния ден в изборните помещ ения могат да присъ стват 
кандидати, застъ пниц и, представители на партии, коалиц ии и иниц иативни комитети, 
наблю датели, ж урналисти и избиратели. 
(2) П редседателят на секц ионната избирателна комисия проверява наличието на книж ата и 
материалите по чл. 160, ал. 1. П роверява се изправността на избирателната кутия и дали тя е 
празна. След проверката кутията се затваря и се запечатва с х артиени ленти, подписани от 
присъ стващ ите членове на комисията.  
(3) П редседателят обявява изборния ден за открит.  
Чл. 164. (1) П о време на гласуването в изборното помещ ение могат да присъ стват 
застъ пниц и,   представители на партии (коалиц ии) и иниц иативни комитети, наблю датели и 
ж урналисти. П редседателят на секц ионната избирателна комисия или упъ лномощ ен от него 
член на комисията проверява удостоверенията на застъ пниц ите и наблю дателите и 
ж урналистическите карти на ж урналистите.  
(2) Забранява се предварителното раздаване на пликове и бю летини.  
Чл. 165. (1) И збирателят удостоверява самоличността си с лична карта.   
(2) Л иц ата, родени преди 1932г. могат да гласуват с личен (зелен) паспорт. 
(3) И збирателите в чуж бина удостоверяват самоличността си с (задграничен) паспорт.  
(4) Моряц ите на корабите удостоверяват самоличността си с моряш ки паспорт.  
(5) П ри произвеж дане на избори за общ ински съ ветниц и и кметове избирателят 
удостоверява самоличността си само с документ за самоличност за страната.   
Чл. 166. (1) П редседателят или упъ лномощ ен член на комисията сверява данните от 
документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списъ к, проверява 
документа за самоличност за наличие на маркировка за вече упраж нено избирателно право 
и при липса на такава го допуска до гласуване.  
(2) К огато комисията установи вече упраж нено избирателно право избирателят не се 
допуска до гласуване и последното се отразява в протокола. 
(3) К огато се установи разлика меж ду единните граж дански номера в документа за 
самоличност и в избирателния списъ к, единният граж дански номер от документа за 
самоличност се записва в граф ата "Забележ ки" на избирателния списъ к.  
(4) И збирателите с удостоверения за гласуване на друго място ги предават на комисията, 
която проверява данните в тях  и ги прилага къ м допъ лнителния избирателен списъ к. Т ези 
удостоверения са неразделна част от списъ ка.  
Чл. 167. (1) И збирателят получава от член на секц ионната избирателна комисия празен плик 
за гласуване и бю летини, както следва: 
1. П ри избори за народни представители: две общ и бю летини – за партии (коалиц ии) и за 

маж оритарни кандидати; 
2. П ри избори за президент и виц епрезидент една общ а бю летина; 
3. П ри   избори за кметове – по една общ а бю летина за всеки от видовете избори за 

кметове, които се произвеж дат. 
(2) Всяка бю летината се предава на избирателя предварително подпечатана с печата на 

секц ионната комисия.   
(3) П ри избори за общ ински съ ветниц и бю летините се намират в кабината, подредени от 

ляво на дясно в поредността на номерац ията на бю летините. 
(4) И збирателят отива зад паравана или в кабината да гласува.  
(5) Зад паравана или в кабината мож е да се намира само един избирател.  
Чл.168 ( 1) След упраж няване на избирателното си право избирателят поставя бю летината в 
плика и затваря плика. 
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(2) След пускане плика в избирателната кутия, избирателят полага подпис в избирателния 
списъ к.  
(3) П редседателят на комисията или упъ лномощ ен член на комисията отбелязва 
гласуването в документа за самоличност. 
(4) След гласуването избирателят получава обратно документа си за самоличност и 
напуска изборното помещ ение.  
Чл. 169. (1) Гласуването е лично.  
(2) К огато избирателят е с ф изическо увреж дане и не е в съ стояние да извъ рш и сам 
необх одимите действия при гласуването, председателят на комисията разреш ава 
гласуването да се извъ рш и с помощ та на придруж ител, посочен от избирателя. П ри 
оспорване на реш ението на председателя от член на комисията споръ т се реш ава 
окончателно от секц ионната избирателна комисия. В този случай в граф ата "Забележ ки" на 
избирателния списъ к комисията вписва името и единния граж дански номер на 
придруж ителя.  
(3) К огато ф изическо увреж дане не позволява на избирателя да се подпиш е в избирателния 
списъ к, в полето за подпис член на комисията поставя кръ стче и случаят се отбелязва в 
протокола.  
(4) Н е се разреш ава на едно лиц е да бъ де придруж ител на повече от двама избиратели.  
(5) Член на комисията не мож е да бъ де придруж ител.  
(6) Н е се разреш ава присъ ствие на други лиц а, освен гласуващ и в момента избиратели, на 
разстояние, по-малко от три метра от паравана или кабината за гласуване, когато в тях  има 
избирател.  
(7) Н е се разреш ава гласуване извъ н изборното помещ ение, освен в случаите на гласуване в 
подвиж на избирателна секц ия. 
(8) Н е се разреш ава изнасянето на пликове и бю летини от избиратели.  
(9) Н е се разреш ава изнасянето на избирателни кутии извъ н изборното помещ ение по време 
на гласуването и преброяването на гласовете, освен в случаите на гласуване в подвиж на 
избирателна секц ия. 
Чл.170. (1)  Ако избирателят повреди бю летината и сгреш и при попъ лването й, той мож е да 
я въ рне на комисията и да получи нова бю летина. П овредената или сгреш ена бю летина се 
описва, унищ ож ава се от комисията с надпис “повредена” по диагонал от лиц евата страна и 
се прилага къ м секц ионния протокол. Н ова бю летина мож е да се получи еднократно. 
(2) К огато при избори за кметове се гласува за повече от един избор, в условията на ал.1 
избирателят има право да получи по една допъ лнителна бю летина за всеки избор. 
(3) Ако избирателят наруш и проц едурите по ал. 1 и 2 председателят или друг член на 
комисията му прави бележ ка и го напъ тства. П ри повтарящ и се наруш ения по реш ение на 
комисията избирателят не се допуска да гласува и се отстранява от избирателното 
помещ ение, като случаят се отразява в секц ионния протокол. 
Чл. 171. (1) К огато избирателната кутия се напъ лни с пликове, въ рх у нейния отвор се 
залепва х артиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не могат да се 
пускат повече пликове. П ъ лната кутия остава на масата.  
(2) П редседателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. К утията се 
затваря и запечатва с х артиени ленти, подписани от присъ стващ ите членове на комисията, и 
гласуването продъ лж ава.  
Чл. 172. (1) И збирателите гласуват до 19,00 ч. К огато в 19,00 ч. пред изборното помещ ение 
има негласували избиратели, гласуването продъ лж ава, докато те упраж нят правото си на 
глас.   
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(2) След 19,00 ч. право да гласуват имат само тези, които къ м 19,00 ч. са се намирали пред 
изборното помещ ение, което се удостоверява съ с списъ к, съ ставен при условия и по ред, 
определени от Централната избирателна комисия. 
(3) Секц ионната избирателна комисия мож е да преустанови гласуването, когато са налиц е 
съ щ ествени наруш ения на изборния проц ес. След тях ното отстраняване гласуването 
продъ лж ава. Реш ението за преустановяване на гласуването се съ общ ава незабавно на 
Централната избирателна комисия чрез районната избирателна комисия.  
(4) П ри необх одимост от въ зстановяване на реда и по реш ение на секц ионната избирателна 
комисия председателят мож е да потъ рси съ действието на кмета или кметския наместник и 
на органите на Министерство на въ треш ните работи.  
(5) Н е се допускат в изборното помещ ение лиц а с поведение, накъ рняващ о добрите нрави, 
както и лиц а, носещ и предмети, опасни за ж ивота и здравето на граж даните.  
(6) Въ оръ ж ени лиц а не се допускат в изборното помещ ение освен в случаите по ал. 4.  
Чл.173. (1) И збиратели, които са инвалидизирани и с теж ки ф изически увреж дания, които 
не позволяват упраж няване на избирателно право в изборното помещ ение, гласуват в 
подвиж ни избирателни секц ии.   
(2) П о време на изборния ден подвиж ната избирателна комисия посещ ава по домовете им 
избирателите по ал. 1 и им осигурява условия за тайно гласуване.  
(3) Ако избирателят няма въ змож ност да извъ рш и някои от действията по гласуването, 
председателят на комисията разреш ава това да се извъ рш и с помощ та на посочено от 
избирателя лиц е, което не мож е да е от съ става на комисията. 
(4) Ако къ м 19 часа в изборния ден има негласували избиратели, подвиж ната избирателна 
комисия продъ лж ава работата си до 20 часа. 
(5) П ри местни избори избирателите по ал. 1 гласуват само за кмет на общ ина и за 
общ ински съ ветниц и. 
(6) След приклю чване на гласуването подвиж ната избирателна комисия транспортира 
избирателната кутия и изборните книж а и материали на посочен от районната (общ инската) 
комисия адрес, къ дето извъ рш ва преброяване на гласовете и съ ставя протокол за всеки вид 
избор.   
(7) За неуредените в настоящ ия кодекс въ проси за гласуване в подвиж ни избирателни 
секц ии Централната избирателна комисия издава инструкц ия. 
 

Г л а ва  о см а  
ОПРЕДЕЛЯ НЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
Ра з д ел  1.  РАБОТА НА СЕКЦ ИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ 

 
Об щ и п о л о ж ен ия  

 
Чл. 174. (1) След изтичане на изборния ден председателят на секц ионната избирателна 
комисия обявява гласуването за приклю чило. 
(2) Н еизползваните бю летини за всеки избор се преброяват, опаковат се и пакетъ т се 
запечатва с лента с печата на комисията и с подписите на членовете. П овредените и 
сгреш ени бю летини по чл. 170, ал. 1 се опаковат отделно по съ щ ия ред. 
Чл. 175. Секц ионната избирателна комисия установява резултатите от гласуването и ги 
отразява в секц ионни протоколи.   
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Чл.176.(1) П ри отваряне на избирателната кутия и при установяване на резултатите от 
гласуването могат да присъ стват кандидати, представители на партии (коалиц ии) и 
иниц иативни комитети, застъ пниц и, наблю датели, ж урналисти и представители 
ю ридически лиц а, извъ рш ващ и соц иологически проучвания в изборния ден.  
(2) П редседателят на секц ионната избирателна комисия или упъ лномощ ено от комисията 
лиц е проверява удостоверенията на застъ пниц ите, наблю дателите, представителите на 
партии (коалиц ии) и иниц иативни комитети и представителите на ю ридическите лиц а, 
извъ рш ващ и соц иологически проучвания в изборния ден, както и ж урналистическите карти 
на ж урналистите. 
Чл. 177. (1) Секц ионните протоколи са в три идентични екземпляра на трипластова 
индигирана х артия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страниц и. П реди 
попъ лване на оф иц иалния протокол се съ ставя чернова, която по ф орма и съ дъ рж ание 
съ впада с протокола. 
(2) Д анните в протокола се нанасят с числа и с думи. 
Чл. 178. (1) След съ ставянето секц ионните протоколи се подписват от всички членове на 
комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването в 
секц ията. 
(2) П оправки в протоколите след подписването им от членовете на комисията могат да се 
правят само преди обявяване на резултата от гласуването в секц ията. П оправката се 
подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пиш е “поправка”. Я вни 
ф актически греш ки могат да се поправят и след обявяване на резултата. 
(3) Член на комисията не мож е да откаж е да подпиш е протокола.  Т ой подписва протокола 
“за” или “против” отразените в протокола резултати. 
(4) П ротоколъ т мож е да бъ де подписан с особено мнение. К огато протоколъ т е подписан 
съ с становищ е “против” относно отразените в протокола резултати, къ м становищ ето 
задъ лж ително писмено се отразяват мотивите за отриц ателното становищ е. 
(5) К огато член на комисията е обективно въ зпрепятстван да подпиш е протокола, това се 

отбелязва, като се посочват и причините.  
(6) Н еподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен. 
(7) Л иц ата по чл.176, ал.1 могат да получат извлечение от секц ионния протокол. 
И звлечението се подписва от председателя на комисията или упъ лномощ ен от него член.  
(8)И звлечение от протокола се поставя на видно място пред избирателната секц ия. 
Чл. 179 П реди отваряне на избирателната кутия в секц ионния протокол се вписват: 

1. данните за избирателната секц ия, вклю чително списъ к на членовете на комисията 
и на присъ ствали въ нш ни лиц а. Вписването на присъ ствалите въ нш ни лиц а се извъ рш ва 
при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия; 

2. броят на получените от районната или общ инската избирателна комисия 
бю летини, вклю чително и допъ лните, ако такива са получавани; 

3. броят на неизползваните бю летини. Т ози реквизит не се вписва при избори за 
общ ински съ ветниц и; 

4. броят на повредените и сгреш ени бю летини; Т ози реквизит не се вписва при 
избори за общ ински съ ветниц и; 

5. часъ т на откриване на изборния ден и приклю чване на гласуването; 
6. броят на избирателите според основния избирателен списъ к; 
7. броят на дописаните избиратели в основния избирателен списъ к 
8. броят на избирателите в допъ лнителния избирателен списъ к; 
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9. броят на избирателите с удостоверение за гласуване на друго място; Т ози реквизит 
не се вписва при избори за общ ински съ ветниц и и кметове; 

10. броят на гласувалите избиратели според полож ените в избирателните списъ ц и 
подписи. 
Чл. 180. (1) П реди отваряне на избирателната кутия от масата се отстраняват всички вещ и с 
изклю чение на черновите и протокола. 
(2) Само един член по реш ение на комисията има достъ п до пликовете и бю летините под 
контрола и наблю дението на останалите членове. 
(3) И збирателната кутия се отваря, пликовете се изваж дат един по един, поставят се с 
лиц евата страна надолу и се броят. 
(4) К огато в гласуването е била вклю чена втора избирателна кутия тя се отваря след 
изчерпване на пликовете от пъ рвата кутия и изваж дането и броенето на пликовете 
продъ лж ава. 
(5) Броят на пликовете се отразява в секц ионния протокол и трябва да съ ответства на броя 
на подписите, полож ени в избирателните списъ ц и. 
(6)След преброяване на пликовете те последователно се отварят и съ дъ рж анието им се 
изваж да. 
(7) Е дин плик съ ответства на един глас за съ ответния вид избор. П ри избори за народни 
представители един плик съ ответства на два гласа – един за партия (коалиц ия) и един за 
маж оритарен кандидат. 
Чл.181 (1) О тразеният в бю летината глас е действителен или недействителен.  
(2) Гласъ т е действителен, когато: 
1. в плика е намерена бю летина по образец  за съ ответния вид избор; 
2.  бю летината е подпечатана с печата на комисията на установеното за ц елта място. Т ова 

правило не се прилага при избори за общ ински съ ветниц и. 
3. О бозначението в бю летината е съ с знак Х или друг ясен знак; 
4.  от съ дъ рж анието на плика и обозначението на бю летината мож е ясно и недвусмислено 

да се определи волята на избирателя. 
(3) О тклонения в бю летината, дъ лж ащ и се на тех нически деф екти, не правят гласъ т 
недействителен.  
(4) Бю летини, намерени в избирателната кутия без пликове, не се отчитат при установяване 
на изборните резултати. Т ези бю летини се надписват с думите “без плик” и се опаковат 
отделно. 
Чл. 182 (1) Членъ т на комисията по чл.180, ал. 2 показва бю летините на всички 
присъ стващ и и ги подреж да по определения в кодекса ред.  
(2) К огато по определяне на съ дъ рж анието на някоя бю летина въ зникне спор, той се реш ава 
чрез гласуване. Случаят се описва в протокола, къ м който се прилага спорната бю летина. 
(3) След изваж дане и разпределяне на всички бю летини се извъ рш ва преброяването им. 
(4) След преброяване на бю летините се съ ставят секц ионни протоколи за резултатите от 
гласуването. 
Чл. 183 (1) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент, 
председателят или заместник-председателят, секретарят и изборен член на секц ионната 
избирателна комисия транспортират и предават секц ионния протокол в районната 
избирателна комисия незабавно след установяване на резултата от изборите за секц ията. 
(2) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове председателят или заместник-
председателят, секретарят и изборен член на секц ионната избирателна комисия 
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транспортират и предават секц ионните протоколи в общ инската избирателна комисия 
незабавно след установяване на резултата от изборите за секц ията. 
Чл. 184. (1) Районната или общ инската избирателна комисия приема и проверява 
секц ионните протоколи.   
(2) К огато районната, съ ответно общ инската избирателна комисия установи явни 
ф актически греш ки в секц ионния протокол, тя го връ щ а на секц ионната избирателна 
комисия за отстраняването им. 
(3) След приемане на секц ионния протокол, районната или общ инската избирателна 
комисия издава подписана разписка, съ дъ рж ащ а числовите данни от протокола. След 
завръ щ ането си членовете на секц ионната избирателна комисия поставят разписката до 
извлечението от секц ионния протокол. 
Чл.185. Д анните от приетите секц ионни протоколи се отразяват в базата данни на районната 
или общ инската избирателна комисия за съ ответния избор. 
Чл. 186. (1)Централната избирателна комисия съ здава тех ническа инструкц ия, с която  
определя реда на работа на секц ионните избирателни комисии, обработката и подреж дането 
на пликовете и преброяването на гласовете, начина на изготвяне на чернови и протоколи и 
други, значими за провеж дане на изборния ден и отчитане на изборните резултати действия.   
(2) След приклю чване на изборите секц ионните, районните и общ инските избирателни 
комисии предават избирателните книж а и материали, на общ инските администрац ии, на 
територията, на която са разполож ени тези комисии, които ги съ х раняват до следващ ите 
избори от съ щ ия вид, след което ги предават в арх ив. 
(3) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент всички избирателни 
книж а и материали от гласуването в чуж бина се изпращ ат на Столичната общ ина, а от 
гласуването на плавателните съ дове под бъ лгарски ф лаг - на общ ината по мястото на 
регистрац ия на плавателния съ д. Т е се съ х раняват по реда на ал.2. 
 

Из б о р и н а  н а р о д н и п р ед ст а вит ел и 
 
 Чл.187 (1) След отваряне на пликовете, бю летините се разпределят на купчинки както 
следва:  
1. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на действителни гласове за маж оритарни 

кандидати; 
2. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове за маж оритарни 

кандидати; 
3. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на действителни гласове за нац ионални листи; 
4. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове за нац ионални листи; 
(2) В секц ионния протокол се записва броят на гласовете по ал.1, т.1 - 4. 
(3) К упчинки от бю летини, съ дъ рж ащ и недействителни гласове и празните пликове се 
опаковат преди да се пристъ пи къ м преброяването на действителните гласове за 
маж оритарни кандидати и нац ионални листи. 
Чл.188 (1) Гласъ т за маж оритарен кандидат е недействителен, когато: 
1. П ликъ т не е по образец  или в плика не е намерена бю летина по образец ; 
2. Н амерената бю летина не е подпечатана с печата на комисията; 
3. В плика е намерена повече от една бю летина по образец ; 
4. Бю летината съ дъ рж а избор за повече от един кандидат; 
5. В бю летината не е отразен избор за кандидат. 
(2) Гласъ т за нац ионални листи е недействителен, когато: 
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1. П ликъ т не е по образец  или в плика не е намерена бю летина по образец ; 
2. Н амерената бю летина не е подпечатана с печата на комисията; 
3. В плика е намерена повече от една бю летина по образец ; 
4. Бю летината съ дъ рж а избор за повече от една нац ионална листа; 
5. В бю летината не е отразен избор за нац ионална листа; 
 (3) Въ рх у всяка от бю летините по ал. 1 и 2 се отбелязва "анулирана". 
Чл.189.  П реброяването на действителните гласове се извъ рш ва поотделно за всяка 
нац ионална листа и за всеки кандидат в едномандатния избирателен район. 
Чл.190 (1) Секц ионната избирателна комисия съ ставя  протокол в две части: за гласуването 
за кандидати и за гласуване за нац ионални листи. 
(2) В протокола се отразяват: 
1. Броят на намерените пликове; 
2. Броят и видъ т на недействителните гласове за маж оритарни кандидати и за нац ионални 

листи; 
3. Броят на действителните гласове за маж оритарни кандидати и за нац ионални листи; 
4. Броят на гласовете, подадени за всеки кандидат в едномандатния избирателен район;   
5. Броят на гласовете, подадени за всяка нац ионална листа; 
6. П одадените заявления, въ зраж ения и ж алби и взетите по тях  реш ения. 
  

Из б о р и з а  п р ез ид ен т  и виц еп р ез ид ен т  
 

Чл.191 (1) След отваряне на пликовете, бю летините се разпределят на купчинки както 
следва:  
1. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на действителни гласове за президент и 

виц епрезидент; 
2. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове за президент и 

виц епрезидент 
(2) В протокола се записва броят на гласовете по ал.1. 
(3) К упчинки от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове и празните пликове 
се опаковат преди да се пристъ пи къ м преброяването на действителните гласове.    
(4) Гласъ т за избор на президент и виц епрезидент е недействителен, когато: 
1. П ликъ т не е по образец  или в плика не е намерена бю летина по образец ; 
2. Н амерената бю летина не е подпечатана с печата на комисията; 
3. В плика е намерена повече от една бю летина по образец ; 
4. Бю летината съ дъ рж а избор за повече от една двойка кандидати; 
5. В бю летината не е отразен избор. 
(5) Въ рх у всяка от бю летините по ал. 4 се отбелязва "анулирана". 
Чл.192.  П реброяването на действителните гласове се извъ рш ва поотделно за всяка двойка 
кандидати за президент и виц епрезидент.    
Чл.193 (1) Секц ионната избирателна комисия съ ставя протокол.     
(2) В протокола се отразяват: 
1. Броят на намерените пликове; 
2. Броят и видъ т на недействителните гласове; 
3. Броят на действителните гласове; 
4. Броят на гласовете, подадени за всяка двойка кандидати; 
5. П одадените заявления, въ зраж ения и ж алби и взетите по тях  реш ения. 
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Из б о р и з а  о б щ ин ск и съ вет н иц и 
 

Чл.194 (1) След отваряне на пликовете бю летините се разпределят на купчинки както 
следва:  
1. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на действителни гласове за избор за общ ински 

съ ветниц и; 
2. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове за избор за общ ински 

съ ветниц и   
(2) В протокола се записва броят на гласовете по ал.1. 
(3)К упчинки от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове и празните пликове се 
опаковат преди да се пристъ пи къ м преброяването на действителните гласове за общ ински 
съ ветниц и. 
 Чл.195 (1) Гласъ т за общ ински съ ветниц и е недействителен, когато: 
1. П ликъ т не е по образец  или в плика не е намерена бю летина по образец ; 
2. В плика са намерени бю летини на две или повече партии (коалиц ии); на партия 

(коалиц ия) и независим кандидат(и); на двама или повече независими кандидати; 
(2) Въ рх у всяка от бю летините по ал. 1 се отбелязва "анулирана". 
Чл. 196 (1) К огато са намерени две или повече бю летини за една и съ щ а партия (коалиц ия) 
и отбелязаните въ рх у тях  преф еренц ии съ впадат,  едната бю летина се оставя в купчинката 
за преброяване, а останалите се маркират "анулирана по чл. 196".   
(2) К огато са намерени две или повече бю летини за една и съ щ а партия (коалиц ия) и 
отбелязаните въ рх у тях  преф еренц ии не съ впадат, въ рх у една от бю летините се пиш е 
"недействителен преф еренц иален избор" и се оставя в купчинка за преброяване, а 
останалите  се маркират "анулирана по чл. 196". 
Чл.197.  П реброяването на действителните гласове се извъ рш ва поотделно за листите на 
всяка партия (коалиц ия) и независими кандидати. 
Чл.198 (1) Секц ионната избирателна комисия съ ставя протокол за гласуването за общ ински 
съ ветниц и за партии (коалиц ии) и независими кандидати.   
(2) В протоколите се отразяват: 
1. Броят на регистрираните листи; 
2. Броят на намерените пликове; 
3. Броят и видъ т на недействителните гласове; 
4. Броят на действителните гласове; 
5. Броят на гласовете, подадени за всяка листа; 
6. П одадените заявления, въ зраж ения и ж алби и взетите по тях  реш ения. 
 

Из б о р и з а  к м ет о ве 
 

Чл.199 (1) След отваряне на пликовете, бю летините се разпределят на купчинки както 
следва:  
1. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на  действителни гласове за кмет за съ ответния 

вид избор; 
2. К упчинка от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове за кмет за съ ответния 

вид избор; 
(2) В протокола се записва броят на гласовете по ал.1. 
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(3) К упчинки от бю летини, съ ответстващ и на недействителни гласове, празните пликове 
и др., се опаковат преди да се пристъ пи къ м преброяването на действителните гласове  за 
кметове за съ ответния вид избор. 
(4)  Гласъ т за кмет е недействителен, когато: 
1. П ликъ т не е по образец  или в плика не е намерена бю летина по образец ; 
2. Н амерената бю летина не е подпечатана с печата на комисията; 
3. В плика е намерена повече от една бю летина по образец ; 
4. Бю летината съ дъ рж а избор за повече от един кандидат; 
5. В бю летината не е отразен избор за кандидат. 
(5) Въ рх у всяка от бю летините по ал. 4 се отбелязва "анулирана".  
Чл.200.  П реброяването на действителните гласове се извъ рш ва поотделно за всеки 
кандидат за съ ответния избор за кмет. 
Чл.201 (1) Секц ионната избирателна комисия съ ставя  по един протокол за  всеки вид избор 
за кмет.   
(2) В протокола се отразяват: 
1. Броят на регистрираните кандидати; 
2. Броят на намерените пликове; 
3. Броят и видъ т на недействителните гласове; 
4. Броят на действителните гласове; 
5. Броят на гласовете, подадени за всеки кандидат; 
6. П одадените заявления, въ зраж ения и ж алби и взетите по тях  реш ения. 
Чл.202. (1) Гласовете за избор на общ ински съ ветниц и, кмет на общ ина, кмет на район и 
кмет на кметство се преброяват от секц ионната избирателна комисия поотделно в горната 
последователност, ако такива избори се произвеж дат в секц ията. 
(2) За всеки от изборите по ал.1 се съ ставя секц ионен протокол. 
 
 
 
 
 
 

Ра з д ел  ІІ. РАБОТА НА РАЙ ОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ И 
Ц ЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМ ИСИЯ  

 
Из б о р и з а  н а р о д н и п р ед ст а вит ел и 

 
Чл.203. (1) Въ з основа на данните от секц ионните протоколи районната избирателна 
комисия определя резултатите от гласуването в едномандатния избирателен район и съ ставя 
районен протокол, с който определя за маж оритарно избран кандидат за съ ответния район 
кандидатъ т получил най-много гласове.  
(2) К огато двама или повече маж оритарни кандидата имат най-голям, но равен брой 
гласове, се произвеж да втори тур, според изискванията на чл. 93, ал. 4 от К онституц ията на 
Република Бъ лгария. 
(3) За участие въ в втори тур се допускат пъ рвите двама кандидати получили най-много, но 

равен брой гласове 
(4) Н а втори тур е избран кандидата, получил най-много гласове. Ако и двамата кандидати 
получат равен брой гласове, П резидентъ т насрочва нов избор. 
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(5) Въ з основа на данните от секц ионните протоколи районната избирателна комисия 
определя резултатите от гласуването в едномандатния избирателен район за нац ионални 
кандидатски листи. 
(6) Районният протокол е в два идентични екземпляра на двупластова индигирана х артия. 
Всеки екземпляр е на един лист с обособени страниц и. П реди попъ лване на оф иц иалния 
протокол се съ ставя чернова, която по ф орма и съ дъ рж ание съ впада с протокола. 
(7) В районния протокол се вписват: 
1. Н омера на едномандатния избирателен район; 
2. Броя на секц иите в едномандатния избирателен район; 
3. Броя на секц иите, предоставили протоколи в районната избирателна комисия; 
4. Регистрираните за изборите маж оритарни кандидати; 
5. Часъ т на предаване на последния секц ионен протокол; 
6. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл.179, ал.1, т.6-9; 
7. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл. 190, ал.2; 
8. П одадени заявления, въ зраж ения, ж алби и взетите по тях  реш ения. 
 (8) П ри избори за народни представители гласовете от плавателните съ дове, на които е 
образувана избирателна секц ия, се прибавят къ м тези от едномандатния избирателен район, 
на територията на който е регистриран плавателния съ д.  
Чл. 204. (1) Районния протокол се подписва от всички членове на комисията.   
(2) След подписването председателят обявява избраният маж оритарно кандидат и съ общ ава 
резултатите от гласуването по нац ионални листи на партии  (коалиц ии). 
(3) Членовете на комисията не могат да откаж ат да подпиш ат протокола.  Т е подписват 
протокола “за” или “против” отразените в протокола резултати. 
(4) П ротоколъ т мож е да бъ де подписан с особено мнение. К огато протоколъ т е подписан 
съ с становищ е “против” относно отразените в протокола резултати, къ м становищ ето 
задъ лж ително писмено се отразяват мотивите за отриц ателното становищ е. 
(5) Ако член на комисията е обективно въ зпрепятстван да подпиш е протокола, това се 
отбелязва, като се посочват и причините. Н еподписването на протокола от член на 
комисията не го прави недействителен. 
(6)К андидатите, застъ пниц ите, наблю дателите и соц иологическите агенц ии могат да 
получат извлечение от районния протокол. И звлечението се подписва от председателя. 
И звлечение от протокола се поставя на видно място пред помещ ението (сградата), 
седалищ е на районната избирателна комисия. 
Чл. 205. (1) П редседателят или заместник-председател, секретарят и член на районната 
избирателна комисия предават на Централната избирателна комисия пъ рвият екземпляр от 
районния протокол, пъ рвите екземпляри от секц ионните протоколи и копия на разписките 
по чл.184 ал. 3 не по-къ сно от 48 часа след получаване на последния секц ионен протокол. 
(2) След проверка на книж ата по ал.1 Централната избирателна комисия издава разписка на 
районната избирателна комисия. 
Чл.206 (1) Разпределението на мандатите меж ду партии и коалиц ии по нац ионални листи се 
извъ рш ва пропорц ионално на подадените за съ ответната листа гласове в ц ялата страна от 
Централната избирателна комисия чрез квота Хеъ р и правилото на най-големия остатъ к по 
методиката по чл. 31, ал.1, т. 16.    
(2) Броят на мандатите, които се разпределят меж ду партиите и коалиц иите по нац ионални 
листи, е равен на броя на народните представители в Н ародното съ брание, съ ответно 
Великото народно съ брание, намален с броя на избраните независими кандидати и 
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маж оритарни кандидати от нац ионални листи на партии (коалиц ии), за които не е 
изпъ лнено условието на чл.11, ал.4. 
(3) К огато броят на маж оритарно избраните народни представители на партия или коалиц ия 
е по-малъ к от броя на разпределените за партията (коалиц ията) мандати по ал.1, мандатите 
се заемат от кандидатите в нац ионалната листа съ образно подредбата им. 
(4) К огато броят на маж оритарно избраните народни представители на партия (коалиц ия) е 
по-голям от броя на разпределените за партията (коалиц ията) мандати по ал.1, мандатите, 
спечелени от маж оритарните кандидати на партията (коалиц ията) се изваж дат от броя на 
мандатите, които се разпределят меж ду партиите и коалиц иите и се извъ рш ва ново 
разпределение меж ду останалите партии (коалиц ии). 
Чл. 207. (1) Централната избирателна комисия съ ставя протокол, за окончателните 
резултати от гласуването.   
(2) Централната избирателна комисия обявява резултатите от гласуването както следва: 
1. получените гласове и разпределението на мандатите меж ду партии (коалиц ии) - не по-

къ сно от 4 дни след изборния ден; 
2. имената на избраните народни представители - не по-къ сно от 7 дни след изборния ден. 
(3) Н епосредствено след обявяването на изборните резултати Централната избирателна 
комисия  издава удостоверения на избраните народни представители. 
Чл.208. К андидатите за народни представители и ц ентралните ръ ководства на партиите и 
коалиц иите, участвали в изборите за народни представители, могат да оспорват законността 
на избора чрез посочените в чл. 150, ал.1 от К онституц ията на Република Бъ лгария органи 
пред К онституц ионния съ д в срок не по-къ сно от 30 дни от обявяването на резултатите от 
Централната избирателна комисия.    
 

 Из б о р и з а  п р ез ид ен т  и виц еп р ез ид ен т  
 
Чл. 209 (1) Въ з основа на данните от секц ионните протоколи районната избирателна 
комисия обобщ ава данните от гласуването в избирателния район и съ ставя районен 
протокол. 
(2) О тносно протоколите и тях ното предаване се прилагат съ ответно правилата на чл.203 - 
205 от настоящ ия кодекс. 
(3) Районният протокол съ дъ рж а следните реквизити: 
(4) В районния протокол се вписват: 
1. Н омера на едномандатния избирателен район; 
2. Броя на секц иите в едномандатния избирателен район; 
3. Броя на секц иите, предоставили протоколи в районната избирателна комисия; 
4. Часъ т на предаване на последния секц ионен протокол; 
5. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл.179, ал.1, т.6-9; 
6. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл. 193, ал.2. 
Чл. 210. (1) Въ з основа на районните протоколи Централната избирателна комисия съ ставя 
протокол. 
(2) Н а пъ рви тур е избрана листата, получила повече от половината от действителните 
гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. 
Чл. 211. (1) Ако на пъ рви тур няма избрана листа, Централната избирателна комисия 
определя листите за участие въ в втори тур и го насрочва според изискванията на чл. 93, ал. 
4 от К онституц ията на Република Бъ лгария. 
(2) За участие въ в втори тур се допускат пъ рвите две листи, получили най-много гласове. 
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(3) Ако три или повече листи са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се 
допускат за участие въ в втори тур. 
(4) Ако една листа е получила най-много гласове, а след нея се нареж дат две или повече 
листи с равен брой гласове, те всички се допускат за участие въ в втори тур. 
(5) Н а втори тур е избрана листата, получила най-много гласове. Ако две или повече листи 
са получили най-голям, но равен брой гласове, Н ародното съ брание насрочва нов избор. 
Чл. 212. К огато някой от кандидатите, допуснати за участие въ в втория тур, откаж е да 
участва, или изпадне в обективна невъ змож ност да участва, в резултат на което броят на 
листите става по-малъ к от две, въ в втори тур се допускат за участие, следващ и листи, които 
се определят чрез проц едурата по чл. 211, ал.2-4. 
Чл. 213. Резултатите от изборите за президент и виц епрезидент се обявяват от Централната 
избирателна комисия не по-къ сно от три дни и се публикуват в " Д ъ рж авен вестник" не по-
къ сно от седем дни след приклю чване на изборния ден. 
Чл. 214. К андидатите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора по 
реда на чл. 208. 
 

Ра з д ел  III. РАБОТА НА ОБЩ ИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМ ИСИИ И 
Ц ЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМ ИСИЯ  

 
Из б о р и з а  о б щ ин ск и съ вет н иц и 

 
Чл.215. (1) Въ з основа на данните от секц ионните протоколи и преброяване на 
преф еренц иите от общ инската избирателна комисия се определят резултатите от 
гласуването в общ ината и общ инската избирателна комисия съ ставя протокол, с който 
определя избраните за общ ински съ ветниц и. 
(2) О тносно протоколите се прилагат съ ответно правилата на чл.203 – 205 от настоящ ия 
кодекс. 
(3) О бщ инския протокол съ дъ рж а следните реквизити: 
1. Н омера на избирателния район; 
2. Броя и номерата на четиримандатните избирателни райони в избирателния район; 
3. Броя на секц иите въ в всеки четиримандатен избирателен район; 
4. Броя на секц иите от всеки четиримандатен избирателен район, предоставили протоколи 

в общ инската избирателна комисия; 
5. Регистрираните за изборите  кандидатски листи; 
6. Часъ т на предаване на последния секц ионен протокол; 
7. О бобщ ени данни за  избирателния район по чл.179, ал.1, т.6-8; 
8. О бобщ ени данни за  избирателен район по чл. 198, ал.2; 
9. Резултатите от пропорц ионалния вот за партии (коалиц ии); 
10. Броя на преф еренц иите за всеки кандидат от всяка кандидатска листа; 
11. П одадени заявления, въ зраж ения, ж алби и взетите по тях  реш ения. 
Чл.216 (1) О бщ инската избирателна комисия определя районна квота, равна на 1/4 от 
подадените действителни гласове за общ ински съ ветниц и въ в всеки четиримандатен район 
на територията на общ ината.  
(2) О бщ инската избирателна комисия определя общ инска квота, равна на всички 
действителни гласове за общ ински съ ветниц и, подадени в общ ината, разделени на броя на 
общ инските съ ветниц и. 
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(3) Мандат(и) в четиримандатните избирателни райони получават листите, изпъ лнили 
районна квота. Всяка листа на партия (коалиц ия) получава толкова мандати, колкото пъ ти 
действителните гласове, подадени за нея, изпъ лняват районната квота. Л истите на 
независими кандидати получават не повече от един мандат. 
(4) За използвани в разпределението по ал.3 гласове за всеки разпределен мандат се приема 
брой гласове равен на общ инската квота по ал.2 
(5) За всяка листа се изчисляват неизползвани остатъ ц и, които са равни на всички гласове 
подадени за нея без използваните в разпределението по т.3 и т.4 гласове. Л истите на 
независими кандидати получили мандат по т. 3 не участвуват в по-нататъ ш ното 
разпределение.  
(6) Н еразпределените по ал.3 мандати се разпределят меж ду партиите(коалиц ии) и 
независимите кандидати пропорц ионално на неизползваните остатъ ц и по ал.5 чрез квота 
равна на броя на гласовете разделен на броя на мандатите и правилото за най-големия 
остатъ к. 
(7) Мандатите по ал.6 получени от партии (коалиц ии) и независими кандидати 
удовлетворяват незаетите места в четиримандатните райони по реда на големината на 
неизползваните остатъ ц и по ал.5. П редимство имат листите получили по-малко гласове 
(8) След запъ лване на всички мандати в четиримандатните райони проц едурата по ал.7 
продъ лж ава до удовлетворяване на всички разпределени по ал.6 мандати.  
(9) О бщ инската избирателна комисия преброява преф еренц иите в бю летините на листите 
получили мандати по ал.3 или ал.6. 
(10) Д ействителна е преф еренц ията, когато въ рх у бю летината са отразени не повече от 4 
предпочитания. 
(11) Бю летина без отбелязана преф еренц ия или с отбелязани повече от 4 преф еренц ии не 
носи преф еренц ия. 
(12) О бщ инската избирателна комисия съ ставя протокол, в който подреж да имената въ в 
всяка листа според броя на получените преф еренц ии от всеки кандидат. 
(13) Разпределените по ал. 3 и ал. 6 мандати се заемат от кандидатите според подреж дането, 
установено в протокола на О бщ инската избирателна комисия. 
(14) П ри равен брой преф еренц ии на двама кандидата пъ рви за избран се определя този, 
който е по-напред в подредбата, направена от партиите (коалиц иите) в кандидатските 
листи. 
(15) Централната избирателна комисия съ здава оперативна инструкц ия за изпъ лнение на 
проц едурата по преброяване на преф еренц иите и определяне на избраните общ ински 
съ ветниц и. 
Чл.217. (1) К андидатите за общ ински съ ветниц и и ц ентралните ръ ководства на партиите и 
коалиц иите, участвали в изборите за общ ински съ ветниц и или упъ лномощ ени от тях  лиц а, 
могат да обж алват реш ението на общ инската избирателна комисия за определяне на 
изборните резултати пред окръ ж ния, съ ответно Соф ийски градски съ д в 7 дневен срок от 
обявяването му. 
(2) Ж албата не спира изпъ лнението на реш ението, освен ако обж алваните наруш ения са от 
естество да променят изборния резултат. 
(3) Съ дъ т се произнася по ж албата в 14 дневен срок от подаването и. 
(4) Реш ението на съ да по ал.1 мож е да се обж алва пред Въ рх овния административен съ д в 7 
дневен срок от обявяването му. Въ рх овният административен съ д се произнася по 
касац ионната ж алба в 17 дневен срок от постъ пването и. 
(5) Влезлите в сила реш ения по ал.3 и 4 не подлеж ат на отмяна. 
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Из б о р и з а  к м ет  

 
Чл. 218. (1) О бщ инската избирателна комисия, въ з основа на данните от секц ионните 
протоколи, определя и обявява резултатите от избора въ в всеки избирателен район на 
територията на общ ината и ги отразява в общ ински протоколи. 
(2) О бщ инските протоколи се съ ставят по реда на чл. 203 - 205. 
(3) О бщ инските протоколи съ дъ рж ат: 
1. Н омера на избирателния район; 
2. Броя на секц иите в избирателния район; 
3. Броя на секц иите, предоставили протоколи в общ инската избирателна комисия; 
4. Часъ т на предаване на последния секц ионен протокол; 
5. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл.179, ал.1, т.6-9; 
6. О бобщ ени данни за едномандатния избирателен район по чл. 201, ал.2. 
 (4) Резултатите за даден избирателен район се обявяват не по-къ сно от 72 часа след 
получаване на секц ионните протоколи от района. 
Чл.219. К андидат за кмет е избран на пъ рви тур, ако е получил повече от половината от 
действителните гласове. 
Чл. 220. (1) К огато на пъ рви тур никой от кандидатите за кмет не е избран, общ инската 
избирателна комисия насрочва втори тур в неработен ден не по-къ сно от 14 дни от датата на 
пъ рвия тур. 
(2) За участие въ в втори тур се допускат пъ рвите двама кандидати, получили най-много 
гласове. 
(3) Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те 
всички се допускат за участие въ в втори тур. 
(4) Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареж дат двама или 
повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат до участие въ в втори тур. 
(5) Н а втори тур е избран кандидатъ т, получил най-много гласове. Ако двама или повече 
кандидати са получили най-голям, но равен брой гласове,се насрочва нов избор. 
(6) О тносно обж алването се прилагат правилата на чл.217. 
  

Ра з д ел  V. КОМ ПЮ ТЪ РНА ОБРАБОТКА НА СЕКЦ ИОННИТЕ ПРОТОКОЛИ 
 
Чл. 221. (1) П ри произвеж дане на избори за народни представители, президент и 
виц епрезидент районните избирателни комисии съ здават база данни чрез компю тъ рна 
обработка на секц ионните протоколи в избирателния район и на протокол-грамите от 
плавателните съ дове под бъ лгарски ф лаг и секц иите в чуж бина. 
(2) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове общ инските избирателни комисии 
съ здават база-данни чрез компю тъ рна обработка на секц ионните протоколи от общ ината за 
всички видове избори. 
Чл. 222. (1) П ри избори Централната избирателна комисия съ здава база данни чрез 
компю тъ рна обработка на секц ионните протоколи от страната и протокол-грамите от 
чуж бина. 
(2) Д анните от базата по ал.1 се сравняват с базата данни на районните или общ инските 
комисии. П ри наличие на разлики, както и при констатиране на явни ф актически греш ки, 
Централната избирателна комисия се произнася с реш ение по всеки от случаите и съ ответно 
актуализира базата данни по ал. 1. 
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(3) К огато разликите по ал. 2 са от естество да променят изборния резултат, 
Централната избирателна комисия съ общ ава за констатираните разлики на 
заинтересуваните кандидати, партии и коалиц ии. 
(4) В случая по ал.3 Централната избирателна комисия и съ ответната районна или 
общ инска избирателна комисия провеж дат съ вместно заседание, след което Централната 
избирателна комисия се произнася с реш ение относно изборния резултат. 
(5) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на магнитен носител 
се представя безвъ змездно и веднага след съ здаването й на Н ародното съ брание, 
Министерския съ вет и П резидентството, на партиите, коалиц иите и кандидати, участвали в 
изборите, на соц иологически ф ирми и агенц ии, на библиотеки, на спец иализирани катедри 
въ в висш ите училищ а, на институти на Бъ лгарската академия на науките и на други научни 
звена. Базата не мож е да се копира и разпространява без разреш ение на Централната 
избирателна комисия. 
(6) П о реш ение на Централната избирателна комисия актуализираната база данни мож е да 
се предостави срещ у заплащ ане и на други ф изически и ю ридически лиц а. 
 

Г л а ва  д евет а  
ПРЕДСРОЧ НО ПРЕКРАТЯ В АНЕ НА ПЪ ЛНОМ ОЩ ИЯ  

 
Чл. 223. П ъ лномощ ията на народен представител се прекратяват предсрочно при условията 
на чл.72 от К онституц ията на Република Бъ лгария. 
Чл. 224. П ри предсрочно прекратяване на пъ лномощ ията на народен представител 
Централната избирателна комисия обявява за народен представител: 
1. П ри предсрочно прекратени пъ лномощ ия на избран от нац ионална листа народен 

представител – пъ рвият по ред в нац ионалната листа неизбран кандидат. 
2. П ри предсрочно прекратени пъ лномощ ия на маж оритарно избран народен представител, 

издигнат за кандидат от политическа партия или коалиц ия - пъ рвият по ред в 
нац ионалната листа неизбран кандидат на съ щ ата партия или коалиц ия. 

Чл.225 (1) Н ароден представител, избран за министъ р, се замества по правилата на 
предх одния член за времето, през което изпъ лнява ф ункц иите на министъ р. 
(2) Мястото на народен представител, издигнат като независим кандидат, избран за 
министъ р, остава незаето. 
(3) П равилата по предх одните алинеи се прилагат и в случая, когато народен представител 
бъ де избран за кмет.    
(4) К огато в нац ионалната партийна листа няма повече кандидати, както и когато са 
прекратени пъ лномощ ията на народен представител, избран като независим кандидат, след 
като е изтекъ л повече от половината от мандата на Н ародното съ брание  мястото остава 
незаето до края на мандата на Н ародното съ брание. 
Чл.226. (1) К огато бъ дат предсрочно прекратени правомощ ията на народен представител, 
избран като независим кандидат,  и е изтекъ л не повече от половината от мандата на 
народното съ брание, се произвеж да частичен избор за народен представител. 
(2) П роизвеж дане на избора се извъ рш ва по общ ия ред в едномандатния избирателен район, 
като съ ответно се прилагат правилата на глава десета от настоящ ия кодекс. 
Чл. 227. (1) П ри предсрочно прекратяване на пъ лномощ ията на общ ински съ ветник 
общ инската избирателна комисия обявява за съ ветник следващ ия от листата неизбран 
кандидат с най-много преф еренц ии.  
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(2) Ако има повече от един кандидат с равен брой преф еренц ии, общ инската избирателна 
комисия определя за общ ински съ ветник онзи от тях , който е вписан пъ рви по ред в 
листата.  
(3) Ако няма кандидат с преф еренц ии общ инската избирателна комисия обявява за 
съ ветник следващ ия по ред в кандидатската листа. 
(4) К огато съ ветник бъ де избран за кмет, се прилагат правилата по предх одните алинеи. 
(5) К огато в листата няма повече кандидати, както и когато са прекратени пъ лномощ ията на 
съ ветник, избран като независим кандидат, мястото става незаето до края на мандата на 
съ вета. 
 

Г л а ва  д есет а  
Ч АСТИЧ НИ И НОВ И ИЗБОРИ 

 
Чл. 228 (1) К огато пъ лномощ ията на кмет са прекратени предсрочно, президентъ т на 
Републиката по предлож ение на Централната избирателна комисия насрочва частичен 
избор за кмет не по-къ сно от 50 дни от датата на прекратяването. 
(2) В случаите по ал. 1, когато до края на мандата остават по-малко от ш ест месец а, 
частичен избор не се произвеж да. 
Чл. 229. Мандатъ т на кметовете, избрани при частичен избор, изтича съ с срока, за който са 
избрани съ ветниц ите на последните общ и избори за местни органи. 
Чл. 230. Частични избори се произвеж дат по общ ия ред при спазване на разпоредбите на 
този кодекс и при следните отклонения: 

1. партиите (коалиц иите) се регистрират в Централната избирателна комисия не по-
къ сно от 35 дни преди изборния ден; 

2. партиите (коалиц иите) се регистрират в общ инската избирателна комисия- не по-
къ сно от 30 дни от изборния ден; 

3. кандидатите се регистрират в общ инската избирателна комисия не по-къ сно от 25 
дни преди изборния ден и се обявяват най-къ сно 20 дни преди изборния ден; 

4. избирателните списъ ц и се обявяват не по-къ сно от 25 дни преди изборния ден. 
5.  избирателните секц ии се образуват не по-къ сно от 25 дни,   
6. О бщ инската избирателна комисия назначава секц ионните избирателни комисии не 

по-къ сно от 25 дни преди изборния ден. 
Чл. 231. (1) П ри съ здаване на нови общ ини в срок не по-къ сно от 50 дни от съ здаването им 
президентъ т на Републиката насрочва нов избор за общ ински  съ ветниц и и кметове на 
общ ини. 
(2) Съ щ ият срок се прилага и при образуването на нови райони и кметства за насрочване на 
избори за кмет на район и кмет на кметство. 
(3) В случаите по ал.1 и 2, когато до края на общ ия мандат на местните органи остават по-
малко от ш ест месец а, нов избор не се произвеж да. 
Чл.232. П ри образуване на нова общ ина Централната избирателна комисия назначава 
общ инската избирателна комисия в срок не по-къ сно от 15 дни след образуването на 
общ ината.   
Чл. 233. Мандатъ т на кметовете и съ ветниц ите, избрани чрез нов избор, изтича съ с срока, за 
който са избрани съ ветите на последните общ и избори за местни органи на управление. 
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Г л а ва  ед ин а д есет а  

АДМ ИНИСТРАТИВ Н НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 234. (1) К ойто наруш и разпоредбите на този кодекс се наказва с глоба от 50 до 2 000 
лева, ако деянието не представлява престъ пление. 
(2) К огато наруш ението е свъ рзано с изготвянето, разпространението, съ х ранението и 
транспортирането на избирателни книж а, както и ако е от естество да повлияе изборните 
резултати глобата е от 100 до 1 000 лева. 
(3) Д лъ ж ностно лиц е, което умиш лено извъ рш и наруш ение на разпоредбите на този закон, 
се наказва с глоба от 200 до 2 000 лв. 
(4) П ри наруш ения по ал.1, 2 и 3 на ю ридическите лиц а се налага имущ ествена санкц ия в 
троен размер. 
Чл. 235. Актове за констатиране на наруш енията се съ ставят от председателите на 
Централната избирателна комисия и районните или общ инските избирателни комисии по 
реш ение на съ ответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или ж албата за 
наруш ението. 
Чл. 236. (1) П ри избори за народни представители, президент и виц епрезидент, 
наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвъ рш ването 
на наруш ението в тридневен срок от получаване на преписката. 
(2) П ри избори за общ ински съ ветниц и и кметове наказателните постановления се издават 
от кметовете на общ ини. 
(3) Ако актъ т е срещ у кмета, наказателното постановление се издава от съ ответния областен 
управител. 
(4) Ако актъ т е срещ у областен управител, наказателното постановление се издава от 
министъ ра на дъ рж авната администрац ия. 
Чл. 237. У становяването на наруш енията, съ ставянето на актовете, издаването и 
обж алването на наказателните постановления става по реда на Закона за 
административните наруш ения и наказания и Закона за Въ рх овния административен съ д. 
Чл. 238. Ако се установи, че лиц е, което е избрано за съ ветник или кмет, е ползвало за 
предизборната кампания средства, предоставени му от ю ридически лиц а извъ н посочените 
в чл. 139 по предлож ение на партиите и коалиц иите, участвали в изборите, и прокурора 
съ ответния окръ ж ен съ д обявява избора за недействителен, а получените суми се 
присъ ж дат в полза на дъ рж авата.  
  

ДОПЪ ЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1 П о смисъ ла на този кодекс: 
1. "наблю датели" са: 
а) представители на чуж дестранни парламенти, на О рганизац ията за сигурност и 
съ трудничество в Е вропа, на чуж дестранни партии и движ ения, както и ф изически лиц а, 
посочени от партии и коалиц ии, участващ и в изборите, както и поканени чрез 
Министерството на въ нш ните работи;  
б) упъ лномощ ени представители на бъ лгарски ю ридически лиц а с нестопанска ц ел.  
2.. "навъ рш ил 18, 21 и 40 години къ м изборния ден" означава навъ рш ил 18, 21 или 40 
години преди или в изборния ден вклю чително; 
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3. " ц ентрализирана база данни" е базата данни на Н ац ионалния регистъ р на населението от 
Главна дирекц ия "Граж данска регистрац ия и административно обслуж ване" къ м 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 
 

ПРЕХ ОДНИ И ЗАКЛЮ Ч ИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 &2. (1) Централната избирателна комисия се образува в двумесечен срок след влизането на 
този кодекс в сила. 
(2) О бновяването на съ става на Централната избирателна комисия на третата година от 
образуването й става с по двама члена от всяка квота чрез ж ребий по ред, определен с 
реш ение на комисията. 
(3) П ъ лномощ ията на Централната избирателна комисия за избиране на ХХХIX Н ародно 
съ брание и на Централната избирателна комисия за местни избори се прекратяват от деня 
на образуване на Централната избирателна комисия по този кодекс. 
§ 3. Бю дж етъ т на Централната избирателна комисия се одобрява от Н ародното съ брание.   
§ 4. В срок от един месец  от влизане в сила на настоящ ия кодекс се съ здава Закон за 
изборните книж а. 
§ 5. Т ози кодекс отменя:  

1. Закон за избиране на президент и виц епрезидент на Републиката (обн. Д В бр.82 от 
4.101991г. изм. Бр.98, 28.11.91, бр.44, 21.05.96, бр. 59 от1998, бр.24 от 2001, бр.801 2001г.) 

2. Закон за избиране на народни представители (О бн., Д В, бр. 37 от 13.04.2001 г., в 
сила от 13.04.2001 г.; Реш ение № 8 от 3.05.2001 г. на К онституц ионния съ д на РБ - бр. 44 от 
8.05.2001 г. т. 1, р. 2, № 120) 

3. Закон за местни избори ( О бн. Д В бр. 66, 25.07.95, изм.бр.68,1995, бр.33,1996, бр.11 
и 59, 1998, бр.69 и 85, 1999, и бр.29, 2000.) 
§ 5. В Закон за допитване до народа  ( О бн., Д В, бр. 100 от 22.11.1996 г.; изм., бр. 69 от 
03.08.1999 г.) се правят следните изменения: 
  1. чл. 19. се изменя така: “П о всички въ проси за дейността на общ инските 
избирателни комисии, които не са изрично уредени в този закон, както и по всички 
останали въ проси по провеж дането на нац ионален реф ерендум, неуредени в тази глава се 
прилагат разпоредбите на И збирателния кодекс.” 

2. чл. 29 се изменя така: “О рганизац ията, провеж дането на местния реф ерендум и 
отчитането на резултатите от гласуването се осъ щ ествяват от избирателните комисии, 
предвидени в И збирателния кодекс - общ инска и секц ионни.” 

3.  Чл. 37 се изменя така: “П о всички въ проси, свъ рзани с произвеж дането на местен 
реф ерендум, които не са изрично уредени в този закон, се прилагат разпоредбите на 
И збирателния кодекс 
§ 6 В Закон за административно-териториалното делене на страната  (О бн., Д В, бр…) се 
правят следните изменения: 

1. Чл. 16, т.1 се изменя така: "1. наличие на население над 100 душ и общ о в 
населените места, образуващ и кметството; " 
§ 7. В Закон за местното самоуправление и местната администрац ия  (О бн., Д В, бр. 77/91 г.; 
изм., бр. 24/95 г.; изм. и доп., бр. 49/95 г., бр. 65/95 г.; изм., бр. 90/96 г.; доп., бр. 122/97 г.; 
изм., бр. 33/98 г., бр. 130/98 г.; изм. и доп., бр. 154 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за 
деноминац ия на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 67/99 г. ; изм. и доп., бр. 69/99 г.; 
изм., бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.; изм., бр. 1 от 2001 г.; доп., бр. 28 от 
2002 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.) се правят следните изменения: 
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1. Чл. 38а. се изменя така: " К метовете на райони в Столичната общ ина и в градовете 
с районно деление се избират по ред, предвиден в И збирателния кодекс" 

2. Чл. 39а.  се отменя. 
3. Чл. 39б се изменя и допъ лва така: 

"Чл.39б. (1) П о предлож ение на кмета на общ ината общ инският съ вет избира с тайно 
гласуване с мнозинство повече от половината на общ ия брой на съ ветниц ите кметски 
наместниц и.  
(2) Ако по реда на ал. 1 не бъ дат избрани един или повече кметски наместниц и, 
председателят на общ инския съ вет свиква ново заседание за избор в 14-дневен срок, като 
кметъ т на общ ината мож е да направи ново предлож ение не по-къ сно от седем дни преди 
заседанието. Н овото предлож ение мож е да бъ де и за кандидат, който не е бил избран.  
(3) В случаите по ал. 2 за избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от 
гласовете на присъ стващ ите съ ветниц и.  
(4) Ако отново не бъ дат избрани един или повече кметски наместниц и или не постъ пи 
предлож ение от кмета на общ ината, общ инският съ вет избира кметски наместниц и по 
предлож ение на общ инските съ ветниц и. За избрани се смятат кандидатите, получили 
повече от половината от гласовете на присъ стващ ите съ ветниц и. 
§ 6. Законъ т влиза в сила от деня на обнародването му в " Д ъ рж авен вестник". 

  

 Соф ия, 24.09.2002 г. 
ВН О СИ Т Е Л И : Е мил К ош луков и група народни 
представители 
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М ОТИВ И 
 
 
Сред бъ лгарската общ ественост все по-ш ироко се налага мнението, че е необх одимо 
реф ормиране на избирателната система. Т акава реф орма следва да се основава на две 
принц ипни полож ения: от една страна да се съ здадат условия за скъ сяване на дистанц ията 
меж ду избирателите и изборните политически представители и, следователно, за 
повиш аване на тях ната политическа отговорност пред граж даните,  а от друга страна - да н е 
се ограничава конституц ионната и общ ествена роля на политическите партии за ф ормиране 
и изразяване на политическата воля на граж даните.  
 
С оглед на това, клю човият въ прос е каква и з б и р ат е л н а си ст е м а трябва да се въ зприеме. 
Въ веж дането на маж оритарен елемент в действащ ата сега пропорц ионална избирателна 
система мож е да стане по различни начини. П реминаването къ м чисто маж оритарна 
система е неоправдано. П ри нея се “губят” твъ рде много гласове, в резултат на което в 
представителните органи – Н ародно съ брание, общ ински съ вети - не се получава реална 
картина на политическите интереси и тенденц ии в общ еството. В наш ите условия, при 
наблю даваната през последните 8 години електорална картина една такава система би 
произвела свръ х мнозинства (210 - 230 мандата от 240) за пъ рвата партия или коалиц ия. 
Съ щ евременно, маж оритарните системи са много чувствителни както по отнош ение на 
районирането, така и по отнош ение на греш ки при преброяване на гласовете.  
И деално съ четание на предимствата на пропорц ионалните и маж оритарните избирателни 
системи предлага т.нар. п р о п о р ц и о н ал н а си ст е м а с м аж о р и т ар е н  е л е м е н т  о т  т и п а н а 
н е м скат а и з б и р ат е л н а си ст е м а. П ри тази система от една страна половината депутати се 
избират по чисто маж оритарен начин, а от друга страна съ ставъ т на парламента (като 
проц ент депутати за различните политически сили) се определя пропорц ионално на 
подкрепата, с която се ползват политическите партии и коалиц ии. И менно тази система е 
въ зприета в предлагания проект за И збирателен кодекс. 
Въ преки множ еството общ и принц ипи, институти и проц едури, които х арактеризират 
разглеж даната материя, понастоящ ем правната уредба на различните видове избори в 
наш ата страна се съ дъ рж а в четири отделни закона – Закон за избиране на народни 
представители, Закон за избиране на президент и виц епрезидент на Република Бъ лгария, 
Закон за избиране на Велико Н ародно съ брание и Закон за местните избори. Т ази 
разпокъ саност на правната уредба често води до несъ гласуваност и противоречия при 
прилож ението на изборното законодателство. Е то защ о, смятаме, че е оправдано и 
ц елесъ образно разглеж даната материя да се систематизира и кодиф иц ира в единен 
И збирателен кодекс с оглед нейната устойчивост и безпротиворечиво прилагане в бъ дещ е.  
П редлаганият проект има следните основни х арактеристики: 
 

- К одиф иц ира изборното право, като съ щ евременно осигурява и необх одимата 
приемственост по отнош ение на доказаните въ в времето добри модели, мех анизми, 
правила и проц едури в бъ лгарското изборно законодателство и практиката по 
неговото прилож ение. 

- Съ щ ествено подобрява и униф иц ира различните проц едури, свъ рзани с  
организирането и провеж дането на изборите, както и определянето на изборните 
резултати и ги х армонизира с модерните законодателни достиж ения в страните от 
Е вропейския съ ю з.  
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- За избиране на народни представители се ф ормират 120 едномандатни избирателни 
района (Е И Р), от които 119 на територията на страната и един 120-ти за чуж бина. 
Н аред с това, ц ялата страна представлява един многомандатен избирателен район, и 
партиите /коалиц иите/ ф ормират една твъ рда партийна листа.  Т ази система, която 
съ четава предимствата на пропорц ионалната и маж оритарната система щ е спомогне 
за: 
а/ Връ щ ане на доверието в политическата система и интереса на х ората къ м 

политиката и дъ рж авността, като ц яло. В момента в общ еството ни ц ари политическа 
апатия, която е особено опасна за стабилността на демократичните институц ии. 
б/ Съ здаване на въ змож ности всички партии и коалиц ии да имат ш анс да бъ дат 

представени в парламента без загуба на гласове. 
в/ Скъ сяване на дистанц ията избиратели-избрани, тъ й като освен за партийните 

кандидати, избирателите щ е могат да гласуват и за личности, които щ е носят 
конкретна отговорност пред тях .  

 
- Регистрираните в ЦИ К  партии и коалиц ии за участие в изборите на нац ионално ниво 

могат да регистрират по един маж оритарен кандидат въ в всеки Е И Р. И ниц иативни 
комитети, регистрирани в РИ К , съ щ о могат да издигат кандидати в Е И Р. Е дно лиц е 
мож е да бъ де регистрирано като маж оритарен кандидат само в един Е И Р. 

 
- П артиите и коалиц иите регистрират в ЦИ К  твъ рди нац ионални листи. Н езависим 

кандидат не мож е да участва в нац ионална листа на партия или коалиц ия. 
Маж оритарен кандидат на партия или коалиц ия мож е да участва в нац ионалната 
листа само на съ щ ата партия или коалиц ия.  

 
- Всеки избирател има два гласа (маж оритарен и пропорц ионален) и гласува съ ответно 

с две бю летини (маж оритарна и пропорц ионална). С маж оритарната бю летина се 
гласува за маж оритарен кандидат, а с пропорц ионалната – за партия или коалиц ия. 
П ремах ват се ц ветните бю летини и се въ веж дат бели общ и /интегрални/ бю летини. 

- В разпределението на мандатите участват партиите и коалиц иите, които или са 
спечелили поне 4 на сто от пропорц ионалните гласове на нац ионално ниво, или имат 
поне двама маж оритарно избрани депутати.  

- Разпределението на мандатите става на нац ионално ниво по метода на най-големия 
остатъ к с квота Хеъ р.  

- И зборите за общ ински съ ветниц и се произвеж дат по пропорц ионална система с 
преф еренц иално избиране на кандидатите от кандидатски листи на партии 
(коалиц ии) и независими кандидати в четиримандатни избирателни райони на 
съ ответната общ ина.  Чрез комбинирането на преф еренц иалния вот с обособяването 
на избирателни райони, обх ващ ащ и значително по-малка територия (напр. един или 
повече квартали) граж даните щ е имат въ змож ност да за личностен избор, което 
следва да доведе и до повиш аване политическата отговорност на избраните 
общ ински съ ветниц и пред тях . 

- Д емократизира се изборното право, като се въ веж да изборност на кметовете в 
населени места с население повече от 100 душ и вместо 500 душ и както е 
понастоящ ем. 

- Съ здадени са необх одимите законови гаранц ии за прец изиране на избирателните 
списъ ц и и избягване на проблеми с т.нар. “ф антоми”. 
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- Централната избирателна комисия е постоянно действащ  орган и се съ стои от 12 
членове - лиц а с висш е образование, в мнозинството си ю ристи, една трета от които 
се избират от Н ародното съ брание, една трета се назначават от президента на 
Републиката и една трета се избират на пленум на съ диите от Въ рх овния касац ионен 
съ д. Мандатъ т на членовете на ЦИ К  е 6 години, като те не могат да бъ дат 
преизбирани, съ ответно преназначавани, за повече от два последователни мандата. 
П оловината от съ ставъ т на ЦИ К  се обновява през три години. 

- Съ здава се проф есионална и департизирана изборна администрац ия, като 
съ щ ествено се разш ирява прозрачността в работата на избирателните комисии.  

- Въ веж дат се нови правила за ф инансиране предизборните кампании и контрол въ рх у 
разх одваните средства. 

- Съ здават се законови гаранц ии срещ у използване на манипулирани и недостоверни 
резултати от соц иологически изследвания. 

- П редизборната кампания в електронните медии е основана на принц ипа – 
равнопоставеност в общ ествените медии и задъ лж ение за предоставяне на еднакви 
ц ени от страна частните медии. 

- За пъ рви пъ т се въ веж дат съ щ ествени улеснения за граж даните с теж ки ф изически 
увреж дания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещ ение, като се 
предвиж да въ змож ност те да гласуват в подвиж ни избирателни секц ии.    

- За разлика от действащ ото изборно законодателство, предлаганият проект е 
съ образен съ с Закона за бъ лгарските документи за самоличност и Закона за 
граж данската регистрац ия. 

 
 

Соф ия, 24.09.2002 г. 
 

ВН О СИ Т Е Л И : Е мил К ош луков и група народни 
представители 

 
 
 


