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Уважаема госпожо Манолова, 

 

          Благодарим на Вас с и Вашите колеги за предоставената ни възможност да се 

включим във форума за обсъждане на изборен кодекс с неправителствения сектор, 

чийто представител е и нашето сдружение. Отговорно заявяваме нашето желание за 

конструктивизъм и сътрудничество.  Сдружението ни е наблюдател и активно участва в 

изборния процес от датата на своето създаване. Открито сме заявявали нашата 

гражданска позиция по ред наболели въпроси на обществото, чрез издаване на вестник, 

книга, наши членове вземат участие в ред телевизионни предавания пишат статии, 

постинги и др. Основна тема в тези наши изявления е било олигархичното и задкулисно 

участие в управлението на държавата.  

  

По долу споделяме с Вас предложения изказани от наши членове и приятели по 

повод на изборен  кодекс и правилата,  по които трябва да се провеждат изборите.  

1. Система на гласуване: мажоритарна, пропорционална, или смесена. 

Считаме, че всяка една от тях има свои слаби и силни страни. Опитът, който имаме 

ни навежда на мисълта, че чисто мажоритарната система, която има много свои 

адепти, не  е преграда, а напротив би улеснила издигането и избирането на 

кандидати подкрепени от сили, в това число олигархията, които биха използвали 

тези кандидати в лични изгоди.  От друга страна пропорционалните избори, чрез 

партийни листи дават възможността, на партийното задкулисие да подрежда 

кандидатите в тях. Ето защо ние смятаме, че най-подходяща би била смесената 

система пропорционално-мажоритарна с преобладаване на пропорционалния 

елемент.  

Пропорционалните листи могат да бъдат две – първата – преференциална, където 

гласоподавателите биха могли да преподреждат реда на кандидатите, и втора (до 

напр. 15-20% от общия брой депутатски места) без право на преподреждане на 

централното ръководство на партиите.  

Има и друг път на преодоляване или намаляване на влиянието на партийното  

Задкулисие – чрез задължаване на партиите да провеждат вътрешни (партиини)   

избори за подреждане на кандидатските листи.  Забрана за явяване на партия на  

избори, която не е провела вътрешно-партиини избори за кандидат-депутатските си  

листи!  



2. Брой депутати в НС. 

Според сега съществуващата конституция (Чл. 63.)  Народното събрание се 

състои от 240 народни представители.  Всред гражданското общество 

преобладава мнението, че този брой трябва да бъде намален, като има мнения за 

намаляване на броя им наполовина и дори повече.  Без да коментираме 

промяната на тази конституционна норма, считаме че намаляването на броя на 

депутатите не може да бъде за сметка на представителността. Нашето мнение е 

че броят им трябва да се намали според промяната на гласоподавателите от 

избирателните списъци или според броя на гражданите на Републиката. Този 

брой може да е променлив.  

3. Задължително гласуване?   

Такова гласуване би намалило теглото на купените гласове, от друга страна 

негови противници считат, че ограничава правото на избор.  

 При задължителното гласуване (и не само), как да се отчитат гласовете, които 

са ПРОТИВ (всички) – напр. с използване на бяла бюлетина? 

Възможно е въвеждане отстъпка в някои видове данъци напр. до определен 

размер или процент за гласувалите ! Такъв подход би стимулирал гласуването! 

4. Партийни субсидии.  

            Да се намали размера на държавната субсидия за издръжка на партиите и  

             коалициите. Считаме, че към сегашната икономическа обстановка същата е  

            неоправдано висока. Нерядко нейното използване несъответства на целта на  

            предоставянето й и нейното предназначение. От друга страна премахването на   

            партийните субсидии би разширило възможността на задкулисието да влияе на  

            политиката на партиите.  

            Паричните субсидии за партиите да се харчат по съществуващия закон (или нов  

            специален) за обществените поръчки! 
5. Изваждане на партиините квоти от ЦИК. Или Граждански борд към ЦИК.  

6 .Откъсване на изборния процес от (местната и областна) администрация. 

 Във връзка с т.5 и т. 6  един от вариантите за решение и създаване на 

постоянна изборна администрация.  
6. Вариант за издигане на нивото (административния капацитет)  на 

избирателните комисии на различни нива е евентуално разрешение в тях да 

участват съдебната власт (съдиите, евентуални прокурори)  Тук би могло да се 

стигне до конфликт на интереси в следизборни оспорвания. В този случай 

съдиите могат да си дадат отвод. 

7. Забрана на обявяване на социологически проучвания най-малко две седмици 

 преди изборите! 
8 Абсолютно против сме въвеждането на ограничение за образователен ценз за 

гласоподавателите! Което по същество е нарушение, както на международни 

норми, така и на чл.62, ал. 1  на Конституцията. В тази посока считаме, че всеки 

български гражданин трябва да владее български език.  

9. Равнопоставеност на кандидатите в медиите. 

10. Изчистване на “мъртви души” от избирателните списъци (например в 

списъците само такива, които са участвали в последните 2-3 избора. Това не 

означава, че останалите не могат да гласуват.) 

11.  “Машинно гласуване” в секциите, чрез електронно (машинно) устройство, 

което би следвало да намали броя на грешки (волни или неволни) при 

преброяване на гласовете. Мерки за предотвратяване на злоупотреби от една 

страна, от друга страна боравенето от гласоподавателите със самото устройство 

трябва да е максимално опростено.  



12.  Един от вариантите за избягване на злоупотребите при гласуване и 

изчистване на “мъртвите души” от списъците е въвеждане на избирателна 

книжка, отпечатване на индивидуален сериен номер (със или без холограма) в/у 

отрязък (отделен с перфориране) на изборна бюлетина. Като след гласуване и 

преди пускане в урната този номер се откъсва от изборна бюлетина и се залепва 

върху избирателната книжка и се подпечатват. Тази книжка би могла да служи 

за редуциране на данъци виж.  т. 3., а бюлетината се предпазва от 

фалшифициране. 

14. С случай, че се въведе район “чужбина” е необходимо да се гарантира 

равнопоставеността на избирателите в различни държави, което е прерогативите 

на Външно министерство., тъй като има държави, които забраняват или 

ограничават създаването на наши секции в тях. Тези затруднения биха могли да 

се преодолеят при “електронно” дистанционно, по интернет гласуване.  

15. Интернет “електронно” гласуване.  

Определено реализирането на такова гласуване би било стъпка към пряката 

демокрация. Такова гласуване би било едновременно с гласуване с обикновени 

бюлетини. По наша преценка в близките 4-5 години не може да бъде 

осъществено повсеместно. За него е необходимо съответно въвеждане на нови 

лични документи – с технологията на смарт-карти, наличие на електронен 

подпис на голяма част от населението  електронно правителство. Преди 

реализирането му е необходимо тестване в реален режим например при 

референдум и/или местни избори.  

 

Гореуказаните предложения са дискусионни.  

 

 

 
 

Инж. Валентин Велчев 

Председател на УС 

На “Сдружение за насърчаване 

на гражданската активност” 

 


