РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
_______________________________________________________________
ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 от 2011 г. на Конституционния съд
- ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 думата „три” се заменя с „5”.
§ 2. В чл. 18, ал. 4 се създава изречение трето: „Членовете на
секционните избирателни комисии и на комисиите по чл. 233, ал. 7 и
чл.242, ал. 7, които работят по трудово или служебно правоотношение,
имат право на неплатен служебен отпуск за деня, следващ изборния ден,
като този отпуск се зачита за трудов или служебен стаж.
§ 3. В чл. 20, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Когато за
приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е
налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на
този кодекс“.
§ 4. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и приема вътрешни правила за
организацията на дейността си”.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „осигурява
създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и
общинските избирателни комисии”.
3. В т. 22 след думите „решенията си” се добавя „стенографските
протоколи от заседанията си”, а след думата „изборите” се поставя запетая
и се добавя „сканираните и получените по електронен път екземпляри от
протоколите на районните и общинските избирателни комисии”.
4. Създават се т. 22а и 22б:
„22а. излъчва заседанията си в реално време на интернет страницата
на комисията;
22б. води и поддържа актуален списък на лицата с избирателни
права по данни от регистъра на населението - Национална база данни
"Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да
прави справка в списъка по единен граждански номер;”.

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 думата „кандидатите” се заменя с „кандидатските листи на
политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети”,
а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се
посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата
си по този кодекс”;
б) създава се т.10а:
„10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при
изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на
републиката и за членове на Европейския парламент от Република
България, който публикува на интернет страницата си;”;
в) създава се т. 16а:
„16а. в срока по т. 16 сканира и изпраща в Централната избирателна
комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район
(района);“;
г) създава се т. 20:
„20. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си,
протоколите от заседанията си и други документи и данни.”.
2. В ал. 2 изречение първо накрая се добавя „и чрез публикуване на
интернет страницата си ”.
§ 6. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 19 думата „кандидатите за общински съветници и кметове” се
заменят с „кандидатските листи за общински съветници и кметове на
политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети”,
а след думата „удостоверения” се поставя запетая и се добавя „в които се
посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата
по този кодекс”;
б) създава се т.19а:
„19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при
изборите за общински съветници и кметове;”;
в) създава се т. 21а:
„21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна
комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на
общината и кметството;“;
г) създава се т. 28:
„28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си,
протоколите от заседанията си и други документи и данни.”.
2. В ал. 2 изречение първо накрая се добавя „и чрез публикуване на
интернет страницата си ”.

§ 7. В глава ІІ се създава раздел VІІ с чл. 39а:
„Раздел VІІ
Изборна администрация
Статут
Чл. 39а. (1) Централната избирателна комисията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище в София и е първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от
администрация, чиято структура и организация на работа се определят с
вътрешните правила на комисията.
(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни
служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса
на труда. Броят на служителите не може да надвишава половината от броя
на членовете на Централната избирателна комисия.
(4) За администрацията на комисията се прилага Законът за
администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.”
§ 8. В чл. 54 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 се публикува на интернет
страницата на съответната община не по-късно от 5 дни преди изборния
ден и съдържа имената на избирателя и номера и адреса на избирателната
секция. Всеки избирател може да прави справка в списъка по реда на ал. 4.
(6) Всеки избирател в срок до 24 часа от публикуването на списъка
по ал. 5 може да подаде чрез кмета на общината или района или
кметството до Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване” писмено заявление, в което посочва
доказателства и документи за отпадането му от списъка по чл. 187, ал. 1,
т. 7.”
§ 9. В чл. 56, ал. 1 в изречение второ думите „или служебно по
данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи” се
заличават и изречение трето се заличава.
§ 10. В чл. 101 се следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатските листи на политическите партии, коалициите от
партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги
подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи,
обществените организации и избирателните комисии.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един
застъпник в една избирателна секция в изборния ден.“

3. В ал. 3 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа,
включително кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с
„кандидатските листи за общински съветници и за кметове на”, а думите „
на двама застъпници” се заменят с „един застъпник”.
4. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Общият брой на застъпниците на кандидатските листи на
политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може
да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
(5) Застъпникът предава удостоверението си на секционната
избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към
списъка за вписване на застъпниците. Удостоверението е неразделна част
от списъка.
(6) Имената и единният граждански номер на застъпника се
вписват в списъка за вписване на застъпниците, след което застъпникът се
подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
(7) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска
листа в една избирателна секция. Избирателната секция, посочена в
удостоверението на застъпника, не може да се променя.“
§ 11. Създава се чл. 101а:
„Представители на партии, коалиции от партии и инициативни
комитети
Чл. 101а. (1) В избирателна секция в изборния ден може да
присъства само по един представител на политическа партия, коалиция от
партии и инициативен комитет.
(2) Общият брой на представителите на политическа партия,
коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на
избирателните секции в съответния изборен район.”
§ 12. В чл. 102, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Когато е
заличена регистрацията на независим кандидат прекратяването е в сила и
за неговия застъпник”.
§ 13. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „служба“ се добавя „с изключение на
кандидатите за общински съветници“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна
служба, задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време
участват в мероприятия на предизборната кампания.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 14. В чл. 133, ал. 1 думите „техните застъпници” се заменят със
„застъпниците”.

§ 15. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1, 2, 3 и 4:
„(1) Забранява се поставянето на агитационни материали извън
предизборната кампания в държавна и общинска собственост, както и по
републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
(2) Сигнали за поставените агитационни материали по ал. 1се
подават до областния управител, съответно кмета на общината.
(3) Заповедта за премахване на агитационните материали се издава
незабавно от кметът на общината, района или кметството или от областния
управител.
(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
(5) В случай че лицето, в чиято полза е агитационния материал, не
го отстрани, в тридневен срок от издаването на заповедта, той се премахва
от областния управител, кмета на съответната община, район или
кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от
органите на Министерството на вътрешните работи.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 6
3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея думите „ ал. 1” се заменят с
„ал. 6”.
§ 16. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 000 лв.” се заменят с „една минимална работна
заплата”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Сметната палата извършва проверка на подадените декларации
по ал. 1 и 2.”
§ 17. В чл. 158, ал. 4 след думата „изпращат” се добавя „в тридневен
срок”.
§ 18. В чл. 159, ал. 2 думите „1000 лв.” се заменят с „една
минимална работна заплата”.
§ 19. В чл. 187 правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6а:
„6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след цифрата „6” се добавя „6а”.
3. В ал. 3 след цифрата „6” се добавя „6а”.
§ 20. В чл. 192, ал. 2 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2,
по един представител“ се заменят със „застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3,
представител по чл. 101а, ал. 1“.

§ 21. В чл. 193, ал. 2 думите „присъства само един от застъпниците по
чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят с „присъстват само
застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“.
§ 22. В чл. 195, ал. 3, изречение второ думите „за продължаване на
срока на валидност или” се заличават.
§ 23. В чл. 198, ал. 7 думите „кандидатите“ се заменят с
„кандидатските листи”.
§ 24. В чл. 209, ал. 2 думите „опаковат поотделно, запечатват се и се
отстраняват от мястото за броене” се заменят с „преброяват преди
отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се и се
отстраняват от масата за броене”.
§ 25. В чл. 210 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по
един представител“ се заменят със „застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3,
представител по чл. 101а, ал. 1“.
§ 26. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 11а:
„11а. броят на неизползваните бюлетини и пликове в зависимост от
вида избори;”;
б) създава се т. 15:
„15. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на
застъпниците.“
2. В ал. 2 числото „14“ с заменя с „15“.
§ 27. В чл. 217, ал. 4 се правят изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „включително празните пликове” се заличават.
2. Създава се т. 1а:
„1а. купчинка от празните пликове;”.
§ 28. В чл. 218, т. 1 думите „т. 1, 2 и 3” се заменят с „т. 1, 1а, 2 и 3”.
§ 29. В чл. 222, ал. 3 се създава т. 3а:
„3а. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е
отразен вотът на избирателя;”.
§ 30. В чл. 223, ал. 2 думите „3 и 4” се заменят с „3, 3а и 4”.
§ 31. В чл. 226, ал. 3 се създава т. 3а:

„3а. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е
отразен вотът на избирателя;”.
§ 32. В чл. 227, ал. 2 думите „3 и 4” се заменят с „3, 3а и 4”.
§ 33. В чл. 244, ал. 1 се създава т. 17а:
„17а. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на
застъпниците.“
§ 34. Създава се чл. 297а:
„Нарушаване на изискването за поставяне на агитационен материал
Чл. 297а. (1) Който наруши забраната по чл. 135, ал. 1, се наказва с
глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 20 000
лв.
(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от
длъжностни лица, оправомощени от областния управител или от кмета на
общината.
(4) Наказателните постановления се издават от областния управител
или от кмета на общината.”
§ 35. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. "Парламентарно представени" са партиите и коалициите от
партии, които са участвали на последните избори за народни
представители и са получили не по-малко от 4 на сто от действителните
гласове на национално ниво.”
2. Създава се т. 21:
„21. „Агитация” е призив за подкрепа за определено лице,
политическа партия или коалиция от партии при участие в избори.
Наименованието и символите на политическа партия и коалиция от
партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за
подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс.”
§ 36. В § 5 от допълнителните разпоредби в т. 10 думите
„кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително
кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с „кандидатските листи
за общински съветници и за кметове на”, а думите „ на двама застъпници”
се заменят с „един застъпник”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 37. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г..;
Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм.,бр.
67 от 1999 г., бр. 64, 81, 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005
г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008
г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 от
2012 г.), в чл. 19, ал. 6 се създават т. 5 и 6:
„5. бъдат ръководители на предизборен щаб на политическа партия,
коалиция от партии или инициативен комитет;
6. да използват за сметка на държавния бюджет моторни превозни
средства, собственост на съответните министерства и ведомства, при
участие в предизборна кампания за съответния вид избори.”
§ 38. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.;
Решение № 10 от 1999 г. на Конституционния съд - бр. 60 от 1999 г.; изм.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от
2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от
2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007
г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.) в чл. 13 се създава нова
ал. 4:
„(4) Доставчиците на медийни услуги са длъжни незабавно да
обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите,
сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции
от партии и инициативни комитети.“
§ 39. В Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр.
29 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр.
95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и
31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986
г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от
1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
от 1995 г. на Конституционния съд - бр. 97 от 1995 г.; бр. 102 от 1995 г.,
бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на
Конституционния съд – бр. 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от
2000 г. на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.; бр. 41 и 101 от 2001 г.,
бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005
г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от
2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19 и 20 от 2012 г.) в чл. 167, ал. 3 думите
„до шест” се заменят с „ от една до шест”.

§ 40. В Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.,
изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от
2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; изм. с
Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд; доп., бр. 19, 20 и 25 от
2012 г.) в чл. 172 след думите „както и за престъпления по” се добавя „чл.
167, ал. 3 и 4, чл. 169г” и се поставя запетая.
§ 41. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн., ДВ, бр.
95 от 1997 г., бр. 70 от 1999 г., бл. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от
2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр.
88, 93 и 103 apis://Base=NORM&DocCode=408209093&Type=201/от 2009 г., бр. 32
и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 6:
„6. окръжните прокуратури – за престъпления по чл. 167, ал. 3 и 4 и
чл. 169г от Наказателния кодекс”.
2. В чл. 14, ал. 1 след думата „съответния” се добавя
„административен”.
§ 42. (1) При произвеждане на изборите за народни представители
през 2013 г. се създава възможност за провеждане на гласуване по
електронен път чрез интернет.
(2) Гласуването по ал. 1 се произвежда в до пет избирателни секции.
Централната избирателна комисия определя секциите за гласуването по
електронен път чрез интернет.
(3) Централната избирателна комисия определя условията и сроковете
за възлагане чрез конкурс на програмното и апаратното осигуряване на
гласуването по електронен път чрез интернет не по-късно от 55 дни преди
изборния ден. Централната избирателна комисия възлага чрез конкурс
програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път
чрез интернет. Решението на Централната избирателна комисия може да се
обжалва по реда на чл. 26, ал. 7. Разпоредбите на Закона за обществените
поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на
конкурса.
(4) Гласуването по електронен път чрез интернет е дистанционно. За
целите на това гласуване електронен глас е гласът на избирател, подаден
по електронен път чрез интернет. Електронна избирателна урна е
електронно средство за съхраняване на електронните гласове. Уникален
идентификационен код е индивидуален код за идентификация при
гласуване по електронен път чрез интернет.
(5) Право да гласуват по електронен път чрез интернет имат всички
избиратели, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и са включени в
избирателния списък (списъка) на секциите по ал. 2. Гласуването се
извършва на специално подготвена интернет страница на Централната

избирателна комисия, като само избирателите, които предварително са
заявили желание и са се регистрирали, могат да гласуват по електронен
път чрез интернет.
(6) Не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите
Централната избирателна комисия открива интернет страница за
предоставяне на информация във връзка с изборите и гласуването по
електронен път чрез интернет. Не по-късно от 5 дни от образуването на
избирателните секции Централната избирателна комисия открива интернет
страница за регистрация на желаещите да гласуват по електронен път чрез
интернет.
(7) Избирател, който желае да гласува по електронен път чрез
интернет, заявява това на страницата по ал. 6, не по-късно от 12 дни преди
изборния ден, като посочва имената си по документ за самоличност,
единния си граждански номер, постоянния си адрес, в списъка на коя
избирателна секция в страната е включен и адрес за кореспонденция, ако е
различен от постоянния адрес, електронен адрес и телефонен номер за
връзка. Личните данни се обработват и предоставят при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни.
(8) Не по-късно от 10 дни преди изборния ден Централната
избирателна комисия уведомява органите по чл. 40, ал. 1 за извършената
регистрация за гласуване по електронен път чрез интернет, за да бъде
отбелязано в избирателния списък (списъка) срещу името на лицето
"гласуващ по електронен път чрез интернет".
(9) След регистрацията на избирателя за гласуване по електронен път
чрез интернет избирателят получава от Централната избирателна комисия
идентификационен код по ал. 4 за гласуване не по-късно от 5 дни преди
изборния ден. Гласуването по електронен път чрез интернет е лично и
започва не по-късно от 5 дни преди изборния ден и приключва 48 часа
преди изборния ден.
(10) При гласуването по електронен път чрез интернет
гласоподавателят се идентифицира само чрез въведения от него уникален
идентификационен код по ал. 4. След като избирателят се идентифицира,
на екрана се появява електронна бюлетина.
(11) Избирателят отбелязва еднозначно своя вот за избраната от него
кандидатска листа. Когато избирателят констатира, че е допуснал грешка
при изразяването на своя вот, той може да го коригира само веднъж в
срока по ал. 9. В този случай проведеното първо гласуване се анулира. От
един IP адрес не може да гласуват повече от двама избиратели.
(12) След извършване на гласуването електронният глас се съхранява
в електронна избирателна урна. Съхраняваните в електронната
избирателна урна гласове не съдържат информация, която да позволи
разкриване на самоличността на избирателя. Относно съхраняваните в
електронната избирателна урна гласове не се прилагат разпоредбите на чл.
250а от Закона за електронните съобщения за задълженията на

предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги.
(13) Секционна избирателна комисия извършва проверка чрез
Централната избирателна комисия дали избирателят е гласувал по
електронен път чрез интернет. В случай че избирателят е гласувал по
електронен път чрез интернет, той не се допуска до гласуване в секцията
си по постоянния адрес.
(14) След изтичането на срока за гласуване по електронен път чрез
интернет по ал. 9 Централната избирателна комисия закрива интернет
страницата за гласуване. Данните от гласуването в страната се обобщават
от администрацията на Централната избирателна комисия общо за
страната.
(15) При нарушаване тайната на вота на подадените в електронната
избирателна урна електронни гласове за недействителни се обявяват
всички гласове в електронната избирателна урна.
(16) Разходите по подготовката и осъществяването на гласуването по
електронен път чрез интернет са за сметка на държавния бюджет. Към
Централната избирателна комисия се създава работна група за провеждане
на гласуването по електронен път чрез интернет.
§ 43. (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини,
в случай, че общината е с население до 30 000 избиратели, се създава
преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната
комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно
от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на
парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите
и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава
не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл.
30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на
членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса
относно общинските избирателни комисии се прилагат и за
преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на
преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на
този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на
работата на преброителната комисия, включително за назначаването на
преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на
документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди

изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата
по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител
резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в
интернет; публикува резултатите от протокола на преброителната комисия
в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40
дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд един екземпляр от
протокола на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите в преброителната
комисия;
2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протокола за
резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в
протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните
номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протокола на
преброителната комисия.
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава
от общинската администрация и от общинската избирателна комисия
изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, 12,
13 и 15, както и:
1. формуляри на протокола за протичане на изборния ден;
фабричните номера на протокола се вписват в протокола за предаването и
приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във
фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство
се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протокола за протичане на
изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната
избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по
ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След
проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се
запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на
комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и
запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти,
подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването
продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на
изборния ден.

(7) В протокола на секционната избирателна комисия се вписват
данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от
протокола за протичане на изборния ден за общинската и Централната
избирателна комисия се предават от председателя или заместникпредседателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия,
предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната
комисия. Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в
общинската избирателна комисия неразпластен. При транспортиране до
преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на
Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протокола за протичане на изборния ден и
избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната
комисия сверява фабричния номер на протокола с номера на протокола,
вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и
материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите,
поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на
съответната секционна избирателна комисия и проверява дали
съдържанието им съответства на данните, вписани в протокола за
протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато
преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в
протокола, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на
секционната избирателна комисия по ал. 8.
(11) При приемане на протокола преброителната комисия издава
подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След
завръщането си в района на секцията членовете на секционната
избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от
протокола.
(12) След приемане на протокола от преброителната комисия
екземплярите от протокола, предназначени за общинската администрация,
и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната
избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл.
242, ал. 7 и 8.
(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от
секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10
преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните
урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.

(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването
и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава десета,
раздел IV.
(15) Преброителната комисия предава протокола по реда на чл. 231 и
242.
(16) Въз основа на данните от протокола на преброителната комисия
общинската избирателна комисия определя резултата от изборите и
съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава
единадесета, раздел II.
(17) Когато данните, вписани в протокола на секционната
избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната
урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие
между фабричния номер на получения и предадения протокол от
секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили
нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на
пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е
нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага
глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия
незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за
установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна
комисия, а наказателните постановления се издават от областния
управител по реда на чл. 300.
(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат
разпоредбите на кодекса.
§ 44. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове през 2015 г. се създава експериментално преброителна комисия,
която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните
видове избори на територията на три общини с население до 30 000
избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от
преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната
избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната
комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно
от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на
парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите
и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава
не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл.
30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на

членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса
относно общинските избирателни комисии се прилагат и за
преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на
преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на
този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на
работата на преброителната комисия, включително за назначаването на
преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на
документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди
изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата
по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител
резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в
интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната
комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не покъсно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по един екземпляр от
протоколите на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите в преброителната
комисия;
2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за
резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват
в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните
номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на
преброителната комисия.
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава
от общинската администрация и от общинската избирателна комисия
изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, 12,
13 и 15, както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден;
фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването
и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във
фабричните номера на отделните листи на протоколите, това
обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на
изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.

(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната
избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по
ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След
проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се
запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на
комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и
запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти,
подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването
продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на
изборния ден.
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват
данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от
протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната
избирателна комисия се предават от председателя или заместникпредседателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия,
предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната
комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в
общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до
преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на
Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и
избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната
комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на
протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на
изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите,
печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на
съответната секционна избирателна комисия и проверява дали
съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за
протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато
преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в
протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на
секционната избирателна комисия по ал. 8.
(11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава
подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След
завръщането си в района на секцията членовете на секционната
избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от
протоколите.

(12) След приемане на протоколите от преброителната комисия
екземплярите
от
протоколите,
предназначени
за
общинската
администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете
на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация
по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от
секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10
преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните
урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването
и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава десета, раздел IV.
(15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231
и 242.
(16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната
комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от
изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава
единадесета, раздел II.
(17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната
избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната
урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие
между фабричните номера на получените и предадените протоколи от
секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили
нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на
пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е
нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага
глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия
незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за
установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна
комисия, а наказателните постановления се издават от областния
управител по реда на чл. 300.
(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат
разпоредбите на кодекса.
Вносители:

Мотиви
към законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Настоящият законопроект е внесен с оглед направените препоръки в
Доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на
„президентските и местните избори - 23 и 30 октомври 2011 г.”
Предлага се, когато избирателна комисия не може да приеме решение
поради непостигане на изискуемото мнозинство от две трети, това да се
счита за отхвърляне на проекторешението и същото подлежи на обжалване
по реда приложим за приетите решения.
Предлага се ЦИК да се подпомага от постоянно действаща
администрация, която да е част от държавната администрация, като
назначаването, правомощията и израстването в ранг ще бъдат по реда на
Закона за държавния служител. Това е гаранция за нейната независимост и
че няма да се политизира от политическите сили, като за нея ще важат
всички изисквания, които се отнасят за всички държавни служители в
Република България и ще бъдат назначавани след конкурс. Същата ще
бъде ангажирана с работа по подготовка на изборния процес,
произвеждане на избори и обявяване на изборните резултати.
Осигуряването на постоянен щатен състав служители, материалнотехническа база и независим бюджет за издръжка би допринесло за
подобряване капацитета на изборната администрация.
За осъществяване по-голяма степен на прозрачност се предвижда
изрично да се вмени като задължение на ЦИК да приеме вътрешни правила
за организацията на дейността си, да публикува стенографските протоколи
от заседанията си, сканираните и получени по електронен път екземпляри
от протоколи на районните и общинските избирателни комисии, както и да
излъчва в реално време заседанията си на интернет страницата си.
Предлага се Централната избирателна комисия да води и поддържа
актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на
населението - Национална база данни "Население", като се осигурява
възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по
единен граждански номер.
Разширяват се съответно правомощията на районните и общинските
избирателни комисии. Те ще поддържат интернет страница, на която ще
публикуват решенията си, стенографските протоколи от заседанията си и
други документи. Предвижда се районните и общинските избирателни
комисии да сканират и изпращат в Централната избирателна комисия
протокола си с данните от гласуването в съответния изборен район в срок
до 48 часа след приключването му. Също така се предлага да се създаде

регистър на застъпниците, които също ще публикува на интернет
страницата на съответната районна или общинска избирателна комисия.
Застъпниците ще бъдат регистрирани по кандидатски листи от
политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, като
в удостоверението издавано от съответната избирателна комисия изрично
се изписва номера на секцията, в която застъпникът ще представлява
съответната кандидатска листа на политическа партия, коалиция от партии
или инициативен комитет. Избирателната секция, посочена в
удостоверението не може да бъде променяна. Ограничава се общият брой
на застъпници на всяка кандидатска листа на политическа партия,
коалиция от партии или инициативен комитет, който не може да
надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
Създава се и изборна книга – формуляр на списък за вписване на
застъпниците. В него се вписват имената и единния граждански номер на
застъпниците. Удостоверението за регистрация на всеки застъпник се
предава на съответната избирателна комисия и е неразделна част от
списъка за вписване на застъпниците. Предлага се в изборния ден в
избирателна секция да може да присъства само по един застъпник, като
общият им брой да не надвишава броя на избирателните секции в
съответния изборен район.
Предлага се също така в изборния ден в избирателна секция да може
да присъства само по един представител на политическа партия, коалиция
от партии или инициативен комитет, като общият брой на представителите
на политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет не
може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен
район.
Предлагаме в срок не по-късно от 5 дни преди избора да се
оповестяват на интернет страницата на съответната община списъците по
чл. 187, ал. 1, т. 7, като се предвижда възможност за справка от
избирателите. В срок до 24 часа от публикуването на списъците по чл. 187,
ал. 1, т. 7 всеки избирател може да подаде писмено заявление и съответни
документи чрез кмета на общината или района или кметството до Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” за
заличаването му от списъка.
Въвежда се забрана за поставяне на агитационни материали по
смисъла на закона, поставени преди началото на официалната предизборна
кампания държавна и общинска собственост, по републиканската пътна
мрежа и по общинските пътища, като се вменяват задължение за областния
управител, съответно кмета на общината, района или кметството, като при
необходимост може да се поиска съдействие от органите на
Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е административно наказание за лицата, нарушили
забраната за поставяне на агитационни материали преди началото на
предизборната кампания.
С оглед на прозрачността на финансирането на изборите и за да се
намали риска от злоупотреба се предлага да се предоставят правомощия на
Сметната палата да проверява декларациите за произход на средства,
дарени от физически лица, като минималният размер на дарението, което
трябва да се съпътства с декларация за произход на средствата се предлага
да бъде намалено до размера на една минимална работна заплата.
Предвижда се и отделно броене и отчитане в протоколите на
съответните избирателни комисии на неизползваните и празните
бюлетини, съответно пликове в зависимост от вида избор.
С предлаганата промяна в Закона за администрацията се предвижда
министър-председател, заместник министър-председател, министри,
заместник-министрите,
председателите
на
държавните
агенции,
държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните
агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон
или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във
връзка с осъществяването на изпълнителната власт, техните заместници и
членове на колегиални органи, областните управители и заместник
областните управители
да не могат да бъдат ръководители на
предизборен щаб на политическа партия, коалиция от партии или
инициативен комитет и да не използват за сметка на държавния бюджет
моторни превозни средства, собственост на съответните министерства и
ведомства, при участие в предизборна кампания.
В Изборния кодекс е разписан много подробно регламент за
участието на кандидатите в различните форми на предизборна кампания,
но се предлага промяна в Закона за радиото и телевизията и се предвижда
задължение на медиите да оповестяват незабавно и публично на интернет
страницата си пълното съдържание на договорите с всички участници в
изборния процес – политически партии, коалиции от партии и независими
кандидати. По този начин ще се създаде гаранция за спазването на
предвидените правила от всички участници при едни и същи условия.
С цел решаване на проблема за «купуването на гласове» се предлага
промяна в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и
Закона за специалните разузнавателни средства, като се предвижда
включването на съставите по чл. 167, ал. 3 и ал. 4 и чл. 169г в кръга на
престъпленията, за чието разследване се допуска използването на
специални разузнавателни средства. Право да искат използване на
специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях
данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната
компетентност ще имат окръжните прокуратури.

С преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс се
създаде експериментално преброителна комисия, която при произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. успешно
извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове
избори на територията на една община с население до 20 000 избиратели.
Предлагаме да продължи използването на такава преброителна комисия,
както за частичните избори, които предстоят, така и за местните избори,
които ще се произведат през 2015 г.
Предлага се също така на изборите за народни представители през
2013 г. да се създаде възможност за гласуване по електронен път чрез
интернет. В предлаганите разпоредби са отразени мотивите от Решение №
4 от 2011 г. на Конституционния съд.
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