ПРОЕКТ!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Изборния кодекс
(Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014 г., изм. ДВ.
бр.53 от 27 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от
13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57
от 22 Юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016 г., доп. ДВ. бр.97 от
6 Декември 2016 г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г.,
бр. 94 от 13.11.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.,
бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм., бр. 29
от 8.04.2019 г., в сила от 8.04.2019 г., бр. 34 от 23.04.2019 г., изм. и доп., бр. 60
от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от
2.08.2019 г., изм. и доп., бр. 88 от 13.10.2020 г., изм., бр. 107 от 18.12.2020 г.)
§.1. В чл. 14 алинея 5 се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§.2. За изборите за народни представители за 45-то Народно събрание срокът
по чл. 12 е до 24 март 2021 г., а срокът по чл. 13, ал. 5 е до 27 март 2021г.

МОТИВИ
С проекта на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс се
предлага отпадане на ограничението общият брой на избирателните секции,
които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз, да
не може да надвишава 35.
С въведеното ограничение за максимален брой секции, които могат да се
откриват в чужбина извън държавите - членки на Европейския съюз на практика
се ограничава възможността за упражняване на конституционно гарантираното
право на глас на всеки гражданин.
Съгласно чл. 10 от Конституцията на Република България изборите,
националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо,
равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. В чл. 26, ал. 1 от
Конституцията ясно е посочено, че гражданите на Република България, където и
да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.
Изискването за откриване само на ограничен брой секции в страни като
САЩ, Великобритания и др. създава физически пречки за упражняване на
правото на глас. Българските граждани са принудени да пътуват стотици
километри да упражнят правото си на глас, а пред секциите се струпва
множество хора и не всички успяват да гласуват в изборния ден.
За изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Българските
граждания извън страна постигнаха безпрецедентна активност. Подадени са

87951 броя заявления за гласуване извън страната. Въпреки това, много от тези
хора няма да могат да упражнят правото си на глас. Например, във
Великобритания няма да могат да бъдат открити 53 секции, въпреки че има
подадени заявления за тях, за САЩ - ще бъдат открити с 11 секции по-малко.
В Лондон секциите ще са 14, а на парламентарните избори през 2017 г. те
бяха 22. По данни от мрежата на българските изборни доброволци, осигуряващи
хора за членове на секционните комисии сега броят на заявленията за гласуване
е над три пъти повече от тогава. През 2017 г. средно в една секция в Лондон са
гласували 463 души, а сега се очаква те да са средно 2448 души. Реално повече
от половината наши сънародници във Великобритания на 4 април няма да
гласуват, защото изборната секция или ще е на стотици километри, или няма да
има капацитет да поеме много избиратели. По последни официални данни в
Обединеното кралство пребивават 206 хиляди български граждани.
Предлаганите мерки имат и противоепидемичен характер. При
разкриването на повече секции в чужбина на хората няма да се налага да
пътуват на големи разстояния и няма да се стига до струпване на множество
хора на едно и също място.

