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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 
Д О К Л А Д  

 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец май 2016г. 
   

 Относно ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за нормативните актове, в сила от 4.11.2016 г. 

 

 Със закона се усъвършенства процеса по изготвяне, съгласуване и приемане на нормативните 

актове чрез въвеждането на института на оценката на въздействието (ОВ) като инструмент за 

подпомагане на процеса на вземане на решения и подобряване на качеството, прозрачността, 

обосноваността и устойчивостта на политиките. 

  Направено е кратко описание на оценката на въздействието, нейното разграничаване на 

предварителна и последваща оценка, както и определяне на два вида предварителна оценка – частична 

и цялостна. 

 Въведено е задължение за Министерския съвет да изготвя и приема законодателна и оперативна 

програма за шестмесечен период, в които да се посочват законопроектите, които предстои да бъдат 

одобрени, съответно подзаконовите нормативни актове, които ще се приемат. Изработването на 

частични оценки на въздействието е предвидено да се извършва преди включването на съответните 

актове в оперативната или законодателната програми и те да се публикуват заедно с оценките. По този 

начин още в най-ранен етап ще е възможно да се планира за кои проекти на нормативни актове да бъде 

изготвена цялостна ОВ и за кои това не е необходимо. Предвидено е, когато Министерският съвет 

разглежда проекти на нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната 

програма, да се спазва същият ред и проектът на нормативен акт да бъде предшестван от изготвянето на 

частична оценка на въздействието. Прието е, че Народното събрание ще определя методология за 

извършване на оценка на въздействието на проектите на закони и кодекси, внесени от народните 

представители, а Министерският съвет ще определя с нормативен акт условията и реда за планиране и 

извършване на оценка на въздействието на проектите на закони, кодекси и подзаконови нормативни 

актове на Министерския съвет. Обхватът и методологията за извършване на оценката на въздействието 

е предвидено да се определи с наредба на Министерски съвет. 

 Съгласно чл. 22, ал.1, органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт, 

извършва последваща оценка на въздействието на новите закони, кодекси и подзаконови 

нормативни актове на Министерския съвет. 

 Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след влизането в сила на 

новия закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет или в по-кратък срок, 

определен от Министерски съвет. 

 Последващата оценка на въздействието, следва да се публикува на интернет страницата 

на съответния орган и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от изготвянето й. 

 Предвидено е задължение за държавните органи и бюджетните организации по смисъла на 

Закона за публичните финанси, до които са отправени искания за сведения или за съдействие във 

връзка с извършването на оценка на въздействието, да предоставят сведенията или да окажат 

съдействие на органа, който организира извършването й. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г. е публикуван Закон за допълнение на 

Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.) 

  Със ЗИД на ЗОП  се създава нова т. 18 на чл. 13, ал. 1, като се предвижда, че закона не се 

прилага и по отношение на договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от 
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възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 13 и ал. 4, т. 1, свързани с изграждане на инженерни съоръжения 

от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г. е публикувано Постановление № 97 на 

МС от 22.04.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на областните 

администрации. 

 Отменена е разпоредбата на чл. 7, ал. 1 т. 21 от правилника, съгласно която Областният 

управител беше компетентен да изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните 

контролно-пропускателни пунктове. 

 Отменени са и задълженията на Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността", да подпомага осъществяването на правомощията на областния 

управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове. 

 Променя се Приложение № 26 към чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на областните 

администрации, като се премахва длъжността „финансов контрольор“ и едновременно с това се 

увеличава числеността на Дирекция АПОФУС с тази бройка.  

 

 Относно ДВ, бр. 35 от 10.05.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 35 от 10.05.2016 г. е публикувано Постановление № 

104 на МС от 28.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската 

сигурност на класифицираната информация, приета с Постановление № 263 на 

Министерския съвет от 2003 г., в сила от 10.05.2016 г. 

 С чл. 23 се регламентира, че в органите на държавната власт и в органите на местното 

самоуправление, в които са обособени повече от една организационни единици, вместо споразумение 

може да се издаде заповед на ръководителя на органa на държавната власт или на органа на местното 

самоуправление. 

  Разширява се кръга на лицата, на които се издава удостоверение за работа с криптографски 

средства, като се предвижда, че такова се дава и на служител в организационната единица, определен да 

изпълнява задълженията на администратор по криптографската сигурност или потребител на 

криптографски средства, който има издадено свидетелство по реда на тази наредба за успешно 

преминато обучение по чл. 62 и документ, издаден по чл. 64, ал. 2, ако обучението по чл. 62, т. 2 е 

извършено от доставчици или производители на криптографски средства. 

  Предвидено е, че на служителите от организационните единици, преминали успешно обучение, 

доставчиците или производителите на криптографски средства издават документ, в който се посочва: 

1. видът на криптографското средство, за което е проведено обучението; 

2. правото за провеждане на обучение, ако такова е дадено.  

Предвидени са и други промени, свързани с кроптографската сигурност и сроковете за 

съхраняване на дела с материалите, свързани с процеса на одобрение на криптографските средства. 

   В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 

1. Създава се § 2а: 

"§ 2а. На криптографските средства и криптографските материали се поставя допълнителна 

маркировка "КРИПТО"." 

2. В § 3 се създават т. 9 и 10: 

"9. "Криптографски материали" са материали, включващи носители на криптографски 

ключове във всичките им форми, експлоатационни документи за криптографски средства, системи за 

криптиране, декриптиране и автентификация, които са необходими за защитата на класифицираната 

информация. 

10. "КРИПТО" е допълнителна маркировка в добавка към нивото на класификацията за 

сигурност, която се поставя с цел спазване и контрол на прилаганите мерки за сигурност, разписани в 

тази наредба." 

 

 Относно ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г. е публикувано Решение на НС от 

12.05.2016 г. за произвеждане на национален референдум 

 С Решението Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от 

Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление е решило да се произведе национален референдум със 

следните въпроси: 

  1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с 

абсолютно мнозинство в два тура? 
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  2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120? 

 3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? 

 4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на 

изборите и референдумите? 

 5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите 

партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните 

парламентарни избори? 

 6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните 

работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на 

вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два 

тура? 

 

 Относно ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г. е публикуван Закон за електронната 

идентификация, в сила от 21.11.2016 г. 

 Предмет на закона е уреждането на обществените отношения, свързани с електронната 

идентификация на физическите лица. За определяне на електронната идентификация е използвана 

правната техника на директно препращане към приложимата разпоредба на Регламент (ЕС) № 910 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 

1999/93/ЕО.  

 Електронната идентификация е определена като процес на използване на данни в електронна 

форма за идентификация на физически лица. Използваните данни представят по уникален начин 

идентифицираното лице. 

 В центъра на създадената със национална схема (модел) за електронна идентификация е 

физическото лице (български гражданин или чужденец, постоянно пребиваващ на територията на 

Република България) – потребител на електронни услуги. На физическите лица от посочените 

категории се предоставя възможност да притежават уникален идентификатор (електронен 

идентификатор), за който на лицето по негова преценка с оглед конкретните нужди се издават едно или 

повече удостоверения за електронна идентичност.  

 Въвежда се  принципа за техническа и технологична неутралност на инструментите и 

механизмите, които се използват за електронната идентификация, включително и на носителя на 

електронна идентичност. Техническият неутралитет на електронната идентификация обуславя 

широкото й разпространение и успешното й приложение и възможността тя да се съхранява и активира 

чрез различни носители, включително документи за самоличност с чип, банкови карти с чип, други 

смарт карти с чип и мобилни устройства. 

 Предвидена е допълнителна възможност за физическите лица да се идентифицират чрез 

секторни електронни идентификатори в сектори, в които държавните органи предоставят на гражданите 

възможност да упражняват права по електронен път или да извършват електронни услуги, при което не 

се събират данни за гражданите от други органи и лица извън конкретния сектор. 

 Правомощието да определя секторите, в които електронната идентификация на лицата да се 

осъществява чрез секторни електронни идентификатори, е предоставено на Министерския съвет. 

 Ясно и последователно са определени правомощията, функциите, задълженията и 

отговорностите на всички участници в процесите на издаване и управление на електронна идентичност 

на физическите лица и на електронната идентификация. 

 Компетентният административен орган във връзка с издаването и управлението на 

удостоверенията за електронна идентичност (орган за електронна идентификация) е министърът на 

вътрешните работи. За български граждани, които пребивават в чужбина, тази дейност ще се подпомага 

от дипломатическите и консулските представителства на Република България. 

 С оглед улесняването на достъпа на гражданите до услугите по издаване и управление на 

удостоверенията за електронна идентичност е предвидена възможност тяхното заявяване, както и други 

спомагателни дейности по реализацията на услугите с технически характер да бъдат осъществявани от 

администратори на електронна идентичност, регистрирани в Министерството на вътрешните работи 

(МВР). Предвид особения характер на тези услуги 

дейностите, които могат да бъдат осъществявани и от частноправни субекти в условията на 

регистрационен режим, са ясно и изчерпателно определени в проекта, а именно: 

 а) приемане на заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност; 

 б) идентифициране на заявители чрез формална проверка и последваща проверка по електронен 

път чрез защитена сесия за обмен на данни от органа за електронна идентичност за 

валидност на предоставените документи за самоличност; 
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 в) отправяне на заявления по електронен път за създаване на удостоверения до органа за 

електронна идентичност въз основа на проверените и валидни данни на заявителите; 

 г) заявяване пред органа за електронна идентификация на промени, както и спиране, 

възобновяване и продължаване на срока на валидност и прекратяване на удостоверения; 

 д) персонализиране на удостоверения за електронна идентичност чрез запис върху съответните 

електронни носители. 

 Удостоверението за електронна идентичност се издава със срок на валидност 5 години.  

 Уредени са условията, при които действието на издадено удостоверение за електронна 

идентичност може да бъде спряно, възобновено, продължено или прекратено. С оглед защитата на 

правната сфера на титулярите на електронна идентичност е предвидена възможност за спиране на 

действието на удостоверението при наличието на основателно съмнение за нарушения на сигурността, 

свързани с незаконосъобразното му използване. 

 Предвидено е, че Министърът на вътрешните работи води електронен регистър, в който се 

вписва информация за издадените удостоверения за електронна идентичност, включително за 

удостоверенията, чието действие е спряно или прекратено. 

 Съдържат се правила за извършване на проверка за валидност на издадените удостоверения за 

електронна идентичност от центрове за електронна идентификация. Предвидено е създаването на 

център за електронна идентификация в Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, като е включена възможност и други лица да осъществяват функциите на такъв център 

след регистрация в Министерството на вътрешните работи. 

 При проверка на електронната идентичност от държавните органи центровете за 

електронна идентификация предоставят само онези данни от удостоверението за електронна 

идентичност, които са необходими за предоставяне на услугата и са вписани в електронния 

регистър на административни услуги по чл. 61, ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията. За целта 

със заключителна разпоредба на законопроекта е вменено задължение за държавните органи, 

които предоставят електронни административни услуги, за които със закон се изисква 

идентификация, в едногодишен срок от обнародването на Закона за електронната 

идентификация в „Държавен вестник“ да заявяват за вписване в регистъра по чл. 61, ал. 1, т. 2 от 

Закона за администрацията на обема лични данни от удостоверението за електронна 

идентичност, които имат право да обработват при предоставянето на съответната услуга и да 

осигурят техническа възможност за идентификация по реда на този закон при предоставянето на 

тези услуги. 

 Проверката се извършва по електронна заявка на заинтересовано лице (доставчик на електронна 

услуга) до център за електронна идентификация. Проверката се осъществява от съответния център за 

електронна идентификация в регистъра на удостоверенията, поддържан в МВР, чрез специализирани 

протоколи. Предвид специфичния характер на услугите по издаване и управление на удостоверения за 

електронна идентичност и на проверката на тяхната валидност е предвиден регистрационен режим за 

лицата, които искат да осъществяват дейност като администратори на електронна идентичност и/или 

центровете за електронна идентификация.  

  Предвидено е, че в срок до 6 месеца от влизането в сила на § 5, т. 4 от ПЗР на закона проверка 

на самоличността на заявител при подаване на заявление по електронен път може да се прави и от 

доставчик на електронни административни услуги. 

 Въвеждат се изисквания към лицата, заявили регистрация, свързани със създаването и 

поддържането на вътрешни процедури за сигурност, поддържането на разполагаеми финансови 

средства или застраховка в определен размер, както и по отношение на използваните технически 

персонал, техническо оборудване и технологии. Регистрираните администратори на електронна 

идентичност и центрове за електронна идентификация подлежат на административен контрол от 

министъра на вътрешните работи, който се осъществява както периодично, така и чрез извършване на 

внезапни проверки от определени от контролния орган длъжностни лица. 

 Чрез установяването на единна правна и технологична рамка за идентифициране на 

потребителите на електронни административни услуги се осигурява възможност за физическите 

лица да използват издаденото им удостоверение за електронна идентичност при заявяването на 

всички електронни административни услуги, за предоставянето на които в закон се изисква 

идентификация, като постепенно ще отпадне необходимостта от поддържането и ползването на 

различни средства за идентификация за услугите на различните администрации.  

 С цел осигуряването на цялостен процес на предоставяне на административни услуги по 

електронен път се  въвежда уредба на електронното овластяване на пълномощник. Предвидено е 

създаването на специален регистър на овластяванията, който да се води от министъра на вътрешните 

работи. Овластяването се осъществява чрез вписване на уникалния идентификатор на пълномощника в 

регистъра по заявка на упълномощителя. Овластяването се извършва след идентифициране чрез 
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електронен идентификатор на упълномощителя и подписване от страна на последния на 

овластителното изявление с квалифициран електронен подпис. 

 На министъра на вътрешните работи е възложено и да следи за интегритета на схемата за 

електронна идентификация, за потенциалните заплахи и за пробив в сигурността на схемата.  

 Със заключителни разпоредби са правят промени в Закона за електронното управление, Закона 

за българските лични документи и Закона за електронния документ и електронния подпис. С промените 

се постига съответствие със законопроекта и се създават предпоставки за изпълнение на уредените с 

него обществени отношения. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г. е публикувано Решение № 5 от 

12.05.2016 г. на КС по к. д. № 2/2016 г. 

 С решението е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона 

за държавния служител, съгласно която, във всички случаи, когато е образувано наказателно 

производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на 

длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "а" от Наказателния кодекс, органът по назначаването 

го отстранява временно от работа. 

 

 Относно ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г. е публикуван  Закон за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс 

 С промените се регламентира, че гласуването е задължително, извършва се лично от 

избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. 

 Въвежда се ограничение, като се  указва, че едно лице не може да участва в повече от едно 

качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция 

или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго 

подобно. 

 Въведено е задължение за Централната избирателна комисия, същата  незабавно да  обнародва 

в Държавен вестник изменението на  вече утвърдени от нея образци на изборни книжа за всеки 

вид избор. 

 Направена е промяна в чл.8 от ИК, с която е регламентирано, че заповедта на кмета на 

общината, с която той образува избирателните секции на територията и утвърждава тяхната номерация, 

обхват и адрес може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й 

пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява 

публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от 

обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито 

заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни. 

Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на 

обжалване. 

 Въведено е задължение за поставяне на видно място пред всяка от избирателните секции на 

информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до районното управление на 

Министерството на вътрешните работи и до дежурния районен прокурор. 

 Регламентира се, че не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на 

дипломатическите и консулските представителства на Република България, освен в случаите по 

чл. 14, ал. 2 и 3 от ИК, а именно: 

  Допуска се по изключение в населените места на държавите – членки на Европейския съюз, в 

които няма дипломатическо или консулско представителство, да се образуват избирателни секции при 

наличие на не по-малко от 100 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 от ИК. 

 Също така с решение на Централната избирателна комисия по предложение на Министерството 

на външните работи може да се образува една избирателна секция в населено място с население над 

1 млн. жители на държава, която не е членка на Европейския съюз, в което няма дипломатическо 

или консулско представителство, ако  не по-малко от 100 избиратели са подали заявление по чл. 

16, ал. 1, като това изключение не се прилага при избори за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

 Въвежда се изискване в заявлението по чл. 16, ал. 1 от ИК гражданина да посочва и настоящ 

адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. 

 Въвежда се изискване за Централната избирателна комисия, същата след проверка на данните 

по чл.16. ал.2 от ИК, подадени от лицата,  незабавно да публикува на интернет страницата си 

имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени. 

 В чл. 18 се регламентира изрично, че подготовката и организирането на изборите се 

осъществяват от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в 
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съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите 

институции следва да подпомагат избирателните комисии при осигуряването на изборните книжа и 

други материали, както и на дейности с организационен и технически характер. Осигуряването на 

хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности е регламентирано, че се 

възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Указано е, че Министерският съвет 

координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото 

осигуряване на изборите. С нова ал. 5 на чл.18 от ИК е предвидено, че Главният прокурор и министърът 

на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата 

срещу престъпленията, свързани с изборния процес, които следва да действат по време на цялата 

предизборна кампания. 

 Изрично е регламентирано, че не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по 

кодекса, освен в определените в него случаи. 

 За да бъде дописан от секционната избирателна комисия в избирателния списък по постоянен 

адрес (адрес на пребиваване) избирател, който в изборния ден е извън лечебното заведение, дома 

или друга специализирана институция, е въведено изискване освен документ за самоличност и 

декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, същият да представи и 

документ, от който да е видно, че е бил настанен в някоя от институциите по чл.28 ал. 1 от ИК. 

Аналогичен ред е предвиден и за избирател по чл. 30, ал. 2 от ИК, който в изборния ден не е на 

плавателния съд под българско знаме. 

 Със създаване на нова ал.4 се регламентира изрично реда за дописване в избирателния списък от 

секционната избирателна комисия на избирател, който след изтичането на срока по чл.28, ал. 2 е приет 

в лечебно заведение, дом или друга специализирана институция, като е указано, че в този случай 

дописването става след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че 

лицето не е гласувало и няма да гласува на друго място. Аналогичен ред за дописване е предвиден и 

за избирател, който след изтичането на срока по чл. 29, ал. 3 от ИК е задържан в място за 

изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане. 

 Отпада възможността при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент 

на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България да бъдат издавани 

удостоверения за гласуване на друго място на членовете на общинските избирателни комисии. 

 Съкращава се от 20 на 14 дни срокът, в който избирателите с трайни увреждания, които не им 

позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с 

подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си, като освен, че същото следва да е в писмена 

форма чрез заявление по образец и подписано саморъчно, то същото  може да е подадено и от 

упълномощено лице или да бъде изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през 

интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е 

направено искане по чл. 36 от ИК. 

 Ограничава се възможността всеки избирател да може да поиска отстраняване на 

непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати с писмено заявление до кмета на общината, 

района, кметството или кметския наместник, като изрично се указва, че това може да стане само 

ако е допуснато нарушение лично спрямо него. 

 Отпада изискването обучителното звено, създадено от ЦИК, което организира и провежда 

обучението на членовете на избирателните комисии да е съставено от членове на комисията. 
Предвидено е, че обучението на членовете на избирателните комисии извън страната може да се 

провежда и чрез дистанционна форма на обучение. 
 Направена е промяна в правомощията и задълженията на ЦИК, както следва: 

- Вменено е задължение за публикуване на интернет страницата на комисията на приетия от 

нея ред за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии; 

- Регламентирано е, че ЦИК ще довършва започнатите административнонаказателни 

производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна 

комисия; 

- Коригиран е часа от 20.00 на 21.00, в който ЦИК има задължение да обяви края на изборния 

ден след приключване на гласуването на територията на страната; 

- Въведено е задължение за ЦИК да  приеме правила по прилагането на кодекса. 

 Регламентирано е, че за провеждане на консултациите по чл.60 от ИК при Областен 

управител, партиите и коалициите следва да представят и декларации за съгласие на лицата да 

бъдат предложени и декларации от същите по чл. 65, ал. 3, като тези документи следва да се 

изпращат заедно с другите в ЦИК. В чл.65, ал.3 от ИК се регламентира, че не може да бъде член на 

районна избирателна комисия лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ 

характер, независимо от реабилитацията, както и освобождавано от наказателна отговорност за 

умишлено престъпление. Аналогично ограничение и изискване за попълване на декларации е 

предвидено и по отношение на членовете на общинските избирателни комисии. 
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 Увеличава се броя на членовете на общинските избирателни комисии, като за районите в 

градовете с районно деление той се променя  от 17 на 27 членове, а за Столичната община от 19 на 39 

членове. 

  Отменен е текстът, съгласно който Общинската избирателна комисия се назначаваше за 

срока на пълномощията на общинския съвет и е предвидено, че тя ще се назначава за срока до 

назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински 

съветници и за кметове. 

 Направена е промяна в обема на правомощията на ОИК, както следва: 

 - отпаднало е правомощието й да определя чрез жребий поредните номера на партиите, 

коалициите и независимите кандидати в бюлетината и да ги обявява не по-късно от 31 дни преди 

изборния ден; 

 - регламентира се задължение в срок до 7 дни да уведомява Централната избирателна 

комисия да предложи насрочване на нов избор, когато има предсрочно прекратяване 

пълномощията на общинския съвет. 

 Разписано е, че при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на 

Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна 

избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-

малко от 10 заявления в съответния район. 

 Предвидено е, че членовете на секционните избирателни комисии ще получават 

възнаграждение и за работата си в деня преди изборния ден. 

 Въвежда се изискване решенията на секционната комисия да се приемат с поименно 

гласуване, което да се отразява в протокола от заседанието. 

 Въведено е задължение за ЦИК да публикува незабавно на интернет страницата си незаетите 

места, след консултациите по сформиране на секционните избирателни комисии. 

 Променен е срокът от 5 на 7 дни преди изборния ден, в който ЦИК следва да назначава за 

членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните 

дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или 

оправомощен от него заместник-министър. 

 Регламентирано е, че предложенията от организациите на българските граждани за състава на 

комисиите следва да се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и 

консулски представителства. 

 Въвеждат се нови изисквания към наблюдателите, както следва: 

- дефинира се, че наблюдатели могат да регистрират само неправителствени организации, 

които са сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта 

на защитата на политическите права на гражданите; 

- наблюдателите се регистрират за страната или за извън страната, като това обстоятелство 

се посочва в издаваните от ЦИК удостоверения. 

- Наблюдателите следва да са подали декларации, че са съгласни да бъдат регистрирани 

като такива. 

 Въвежда се изискване застъпниците да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер, което същите удостоверяват с подаване на декларация. Дава се право на застъпниците да 

подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. 

 Регламентира се, че наименованието или абревиатурата на коалиция, включително местна 

коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в 

Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на 

наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, 

цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само 

наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции." Забраната не 

се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или 

абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма 

с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на 

парламентарната група. 

 Партиите представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация, към което 

следва да се представи и  списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис 

на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, като се въвежда изискването 

подписите на избирателите да са положени пред упълномощени от партията лица. Аналогично 

изискване се въвежда и по отношение на коалициите. 

 Предвидено е, че отказът на общинската избирателна комисия да регистрира местна коалиция 

може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88. Когато съдът отмени 

обжалваното решение, се въвежда задължение за общинската избирателна комисия незабавно да 

регистрира местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове, независимо 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

дали срокът по ал. 6 е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Аналогично е и при 

регистриране на инициативен комитет за участие в изборите. 

 Регламентира се, че кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в 

администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, 

задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за 

времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

 Срокът за представяне пред Сметната палата на хартиен и електронен носител на отчет за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, 

придружен с извлечение от банковата им сметка, се променя и от 30 календарни се регламентира на 

30 работни дни след изборния ден. Аналогична е промяната и по отношение на доставчиците на 

медийни услуги. 

 Предвижда се, че на коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия 

по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, 

пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна 

субсидия. 

 Регламентира се, че доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет 

страниците си информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с 

предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. 

 Въвежда се забрана за извършването на предизборна агитация от служители на 

вероизповеданията, като изрично е указано, че не са предизборна агитация извършването на 

религиозни обреди. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето 

на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. 

  Регламентира се, че печатните медии и онлайн новинарските услуги може да отразяват и 

безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали 

кандидати. Цените за отразяване не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама 

през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания. В търговска реклама се 

забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга 

партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат. 

 Печатните медии и онлайн новинарските услуги, публикували материал, накърняващ 

правата и доброто име на държавни или местни органи, са длъжни незабавно след получаването 

на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия 

размер, вид и формат шрифт и без коментар.Отговорът следва да се публикува безплатно до 

обема на материала, на който отговаря. 

 В глава дванадесета се създава раздел Va с чл. 199а: „Разяснителна кампания“ 

 За провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите 

всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на Централната 

избирателна комисия безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в 

периода на подготовка и произвеждане на изборите. 

 Регламентира се, че при избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините 

в кочан се определя от Централната избирателна комисия. 

 В изборното помещение се поставят кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини, 

така че да се осигури тайната на гласуването. 

 Регламентира се че избирателите гласуват от 7,00 ч. до 20,00 ч. Извън страната изборният ден 

започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. Когато в 20,00 ч. пред изборното 

помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна 

комисия установяват техния брой и самоличност.Негласувалите избиратели предават документите си за 

самоличност на комисията, а избирателите – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, 

и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но 

не по-късно от 21,00 ч.  
 Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му 

позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може 

да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При 

оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от 

секционната избирателна комисия. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да 

извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за 

гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува. 

 В глава четиринадесета се създава раздел XII с чл. 242а:"Последици след гласуването“ 

 Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два 

поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и 
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се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна 

комисия. 

 Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като 

подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до 

съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с 

електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни 

преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40. Обновяването на 

избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи. 

 Заличаването не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, 

които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода 

на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други 

непредвидени обстоятелства.За удостоверяване наличието на причините избирателят трябва да 

представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи. 

 Заличаване не се прилага и за българските граждани, пребиваващи извън страната, 

лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата 

над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право. 

 Предвижда се във всички бюлетини да има и квадратче за поставяне на знак "X" или "V", 

отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого“. 

 Регламентирано е, че ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има 

право да гласува след проверка в списъка на заличените лица, всички негови данни се вписват в 

допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. 

Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. 

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. 

 Изрично е регламентиран ред по който следва да действа секционната избирателна комисия, в 

случаите, в които същата допусне грешка и при попълване на вторият протокол, даден й след сгрешено 

попълване на оригиналният. В тези случаи е предвидено, че ако отново бъде допусната грешка, то 

грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. 

Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише "поправка" и се 

подписват всички членове на секционната избирателна комисия. 

 С промяна на чл. 287, ал.8 от ИК, вече е предвидено, че бюлетините, екземплярът от 

протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се 

съхраняват до следващите избори, като помещенията, в които се съхраняват, се определят вече 

не от областният управител, а от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, 

подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на 

комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, 

предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали и достъпът до 

помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия. 

 В глава осемнадесета, раздел IV се създава чл. 405а: "Проверка на адресни регистрации“, като се 

регламентира, че кметовете на общини и областните управители извършват 6 месеца преди общи 

избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за 

гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. 
Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на общите избори. 

 Предвижда се, че поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите се определят от 

Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите 

и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и 

на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово 

осведомяване. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда 

на чл. 57, ал. 2. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински 

съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за 

всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати. Номерата на местните коалиции и инициативните 

комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на 

регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от общинската избирателна комисия. 

Партиите и коалициите, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не 

се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината. На местните коалиции и инициативните 

комитети, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, не се определя 

номер и не се оставя празен ред в бюлетината. 

 Регламентирано е, че нови избори се провеждат и в случаите на чл. 27, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, а именно, когато пълномощията на 

общинския съвет са прекратени от общинската избирателна комисия, поради това, че съвета в 

продължение на три месеца не проведе заседание. 
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 Допълнено е съдържанието на легалното понятие „Публичен административен ресурс", 

като в него освен посочените бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други 

транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска 

собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и 

общинските предприятия, е добавен и трудът на служителите в администрацията. 

 Направени са промени в някои от административно наказателните разпоредби на кодекса. 

 С преходни и заключителни разпоредби е регламентирано следното: 

 За периода на мандат на Централната избирателна комисия 2014 – 2019 г., когато след 

проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от 

Република България има избрани нови парламентарно представени партии и коалиции или нови партии 

или коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но 

не са парламентарно представени, съставът на Централната избирателна комисия се допълва с по един 

член, предложен от тези партии или коалиции до президента на републиката. Новите членове на 

Централната избирателна комисия се назначават от президента на републиката за срок до приключване 

на мандата на действащите членове. 

 Регламентира се, че при произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава 

възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване. Експериментално 

дистанционно електронно гласуване се провежда на три последователно произведени избори, 

включително частични избори.  

 Дистанционното електронно гласуване се произвежда в един изборен район. Изборният район за 

гласуването се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията 

методика не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в 

гласуването, трябва да отговарят на условията, предвидени за съответния вид избори. 

 До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия провежда три симулации на 

дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или 

кандидати. 

 Централната избирателна комисия получава данни за избирателите от Главна дирекция 

"Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството с обхват, определен с решение на Централната избирателна комисия, и писмено 

уведомява не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите избирателите за предоставената 

им възможност да гласуват експериментално дистанционно.  

 Избирателите, които искат да гласуват дистанционно, се регистрират на интернет страницата по 

ал. 20 и посочват електронен адрес за контакт. При дистанционното електронно гласуване се прилагат 

общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини. 

 Резултатите от експерименталното дистанционно гласуване се отчитат по ред, определен с 

правилата по ал. 12 от § 145 от ПЗР на ИК. Резултатите от дистанционното електронно гласуване не се 

вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.Всеки избирател, гласувал експериментално 

дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно. Централната 

избирателна комисия организира и провежда разяснителна кампания относно дистанционното 

електронно гласуване. 

 Централната избирателна комисия възлага дистанционното електронно гласуване и свързаните с 

него дейности и организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването и обработката 

на данните от него. Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка 

на държавния бюджет. 

 Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на дистанционното 

електронно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията. 

 Централната избирателна комисия създава постоянно действащо специализирано звено за 

техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване. Звеното 

координира дейността си с Министерския съвет. При изпълнение на своите функции членовете на 

звеното са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 

 Дистанционното електронно гласуване се осъществява с помощта на система за дистанционно 

електронно гласуване. Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към 

софтуерната и хардуерната част на системата. Системата трябва да: 

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване; 

2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването; 

3. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са регистрирани, 

може да гласуват; 

4. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите; 

5. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция или кандидат; 
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6. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите чрез технически 

средства; 

7. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината; 

8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет 

терминали; 

9. позволява използване от избирателя на всички операционни системи; 

10. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути; 

11. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само 

един път; 

12. бъде сертифицирана по най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използвания софтуер и 

хардуер; 

13. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително 

срещу хакерски атаки; 

14. съхранява данните от гласуването; 

15. позволява обобщаване на резултатите, разпределянето им по изборни райони и изпращането им в 

електронен вид на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването; 

16. гарантира, че връзката между терминала на избирателя и сървърните компоненти се извършва по 

начин, който не позволява на трети страни да променят или получат достъп до обменяната информация;  

17. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености 

и отклонения от предвидения режим; 

18. гарантира лесна поддръжка на софтуерните и хардуерните средства и бързо отстраняване на 

възникнали технически неизправности; 

19. позволява наблюдение на изборния процес от независими и упълномощени лица и органи; 

20. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи; 

21. е одитирана преди всеки избор, като резултатите от одита се публикуват на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни преди началото на дистанционното 

електронно гласуване; 

22. е с публично достъпен изходен код; 

23. предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални нарушения на този 

кодекс; 

24. позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива 

тайната на вота; 

25. позволява независимо преброяване на гласовете; 

26. предоставя възможност на избирателя да сигнализира по неявен начин за посегателство срещу 

избирателните му права и за неотчитане на гласа му в тези случаи; 

27. отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност, определени в наредбата по чл. 

43, ал. 2 от Закона за електронното управление; 

28. не позволява добавяне, премахване или подмяна на гласове извън стандартния изборен процес; 

29. отговаря на изискванията на наредбата по ал. 27 на §145 от ПЗР на ИК; 

30. отговаря на Приложение III към Препоръка REC (2004)11 на Съвета на Европа за правните, 

оперативни и технически стандарти за електронно гласуване; 

31. се състои от компоненти, всеки от които е електронно подписан от Централната избирателна 

комисия по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 Централната избирателна комисия избира сертифицираща организация, която да удостовери 

съответствията на системата с изискванията по ал. 14 от §145 от ПЗР на ИК. Регистрирани наблюдатели 

имат право да наблюдават процеса на сертификация. 

 Историята на достъпа на длъжностни лица до всички сървъри, използвани от системата за 

дистанционно електронно гласуване, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия ежедневно в рамките на периода по ал. 20 от §145 от ПЗР на ИК, изречение четвърто. 

 Централната избирателна комисия подготвя системата и въвежда списъците с партиите, 

коалициите и кандидатите не по-късно от 14 дни преди изборния ден и ако е необходимо, създава 

частни ключове за функционирането на системата не по-късно от 24 часа и не по-рано от два дни преди 

началото на периода за дистанционно електронно гласуване по ал. 20, изречение четвърто.  

 При дистанционното електронно гласуване избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина 

върху визуален, аудио- или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. 

Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност 

избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат. Централната избирателна 

комисия утвърждава образеца на бюлетината.  

  Избирателят има право да промени вота си, подаден по дистанционен електронен път, като се 

зачита само последният подаден по време глас преди приключване на срока за електронно гласуване от 

дистанция при спазване на принципа "един човек – един глас". 
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 Не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна комисия 

открива интернет страница за регистрация за дистанционно електронно гласуване, както и за 

предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Интернет страницата съдържа информация за 

необходимите действия при дистанционното електронно гласуване. Интернет страницата предлага 

еднаква по обем и качество информация за регистрираните в изборите партии, коалиции или кандидати. 

Интернет страницата предоставя достъп до приложение, позволяващо дистанционното електронно 

гласуване в период с продължителност 96 часа, който изтича в 24.00 ч. на деня, предхождащ с три дни 

изборния ден на територията на страната. 

 Избирател, който желае да гласува дистанционно по електронен път, се регистрира през 

интернет страницата по ал. 20 от §145 от ПЗР на ИК, след като е извършил успешна електронна 

идентификация, не по-късно от два дни, преди да упражни правото си на глас. Системата автоматично 

проверява дали избирателят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето от същата разпоредба. 

 При регистрация и при гласуване избирателят се идентифицира електронно по ред, определен в 

закон и съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). Допуска се 

използването на допълнителни средства за потвърждаване на извършената електронна идентификация. 

 Информацията по ал. 21 от §145 от ПЗР на ИК се обработва и съхранява при спазване на Закона 

за защита на личните данни. 

 Гласуването чрез приложението включва следните етапи: 

1. избирателят отваря приложението; 

2. избирателят се идентифицира електронно чрез средство за електронна идентификация по ал. 22; 

3. след успешна идентификация по т. 2 се показва бюлетина, идентична с хартиената бюлетина за 

съответния вид избор; избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат; 

4. избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява 

своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на партия или 

коалиция в зависимост от вида избори; след като избирателят направи своя избор, системата изисква 

потвърждаване на избора;  

5. избирателят може трикратно да промени избора си преди потвърждаването му;  

6. след потвърждаване на избора по т. 4 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна 

избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на 

гласуване; 

7. след записване на гласа в кутията по т. 6 избирателят получава съобщение за приключване на 

гласуването; 

8. след приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващи 

потребители; заличава се информацията за самоличността на избирателя и начина на гласуване. 

 Данни от дистанционното електронно гласуване за партии, коалиции и кандидати не се 

оповестяват до края на изборния ден. Избирателят има право да провери дали гласът му е приет и 

преброен правилно от системата, без това да разкрива тайната на вота. Редът, сроковете и техническите 

средства за проверката по ал. 1 се определят с правилата по ал. 12. Техническите параметри, стандарти 

и процедури за реализиране на дистанционното електронно гласуване се определят с правилата по ал. 

12. 

 Когато е нарушена сигурността или отказоустойчивостта на системата или когато е налице 

технологична невъзможност да се гарантират основни избирателни права, Централната избирателна 

комисия с мотивирано решение временно спира или прекратява дистанционното електронно гласуване 

или не стартира системата за гласуване. Централната избирателна комисия уведомява избирателите 

чрез интернет страницата си и средствата за масово осведомяване за причините и публикува подробен 

отчет не по-късно от 24 часа ден след постановяване на решенето. 

 Наблюдатели имат право да присъстват в информационните центрове, обслужващи системата за 

дистанционно електронно гласуване, както и при преброяване на резултатите от дистанционното 

електронно гласуване, по ред определен от Централната избирателна комисия. Работата в 

информационните центрове се излъчва в реално време на интернет страницата на комисията. 

Наблюдателите имат право да проверяват дали цифровият отпечатък на системата в информационните 

центрове отговаря на публично обявения, по ред, определен от Централната избирателна комисия. 

 След отчитане на резултатите от експерименталното дистанционно гласуване Централната 

избирателна комисия изтрива всички ключове, създадени при подготовката на гласуването по ал. 17. 

Комисията за дистанционно електронно гласуване архивира и изтрива базата данни с гласовете, 

подадени дистанционно след изтичане на сроковете за обжалване на резултатите от изборите или 

влизане на решението на съда в сила, но не по-рано от 21 дни след края на изборния ден. Архивът се 

съхранява до следващите избори по ред, определен от Централната избирателна комисия. 
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 Централната избирателна комисия обобщава резултатите, публикува ги в машинночетим вид и 

извършва подробен анализ на дистанционното електронно гласуване. 

 В случай че експериментално дистанционно електронно гласуване е проведено успешно – 

при гарантиране тайната на вота, сигурността на системата и осигурен граждански контрол 

върху изборния процес, и не са установени съществени нарушения при провеждането му, на 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите 

може да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид 

при определяне на резултатите. 

 С промяна в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други 

длъжности, задължение да декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина се 

въвежда и за членовете на Централната избирателна комисия. 

 В Закона за политическите партии се регламентира изрично, че същите не могат да 

използват безплатно публичен административен ресурс. 

 В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните 

промени: 

  Регламентира се, че пълномощията на общинския съветник и пълномощията на кметовете 

на общини или кметства се прекратяват предсрочно, когато след избирането им са осъдени с 

влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на 

лишаване от право да заемат държавна длъжност. Също така, че пълномощията на кметовете се 

прекратяват предсрочно при поставяне под запрещение. 

 С промените в закона се запазва досега съществуващата възможност за кмета да възразява 

пред общинската избирателна комисия документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.42, 

ал. 2, т. 2, 5 и 10 от ЗМСМА, в тридневен срок от уведомяването му. В три дневен срок от 

изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, 

че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия 

прекратява пълномощията на кмета. 

  По отношение на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.42, ал. 2, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 11, 12 и 13 от ЗМДМА общинската избирателна комисия в тридневен срок от получаването им 

обявява прекратяване на пълномощията на кмета, като в тези случаи кметът вече няма право на 

предварително възражение. 

 Предвидено е, че решенията и отказите на общинската избирателна комисия първата хипотеза, 

както и отказите по втората хипотеза може да се оспорват пред съответния административен съд от 

заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно 

устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на 

коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда 

на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия 

и на председателя на общинския съвет в три- дневен срок от влизането му в сила 

 Променя се разпоредбата на чл. 16 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България, като се регламентира, че условията за създаване на кметство са: 

 1. наличие на население над 400 души общо в населените места, образуващи кметството; 

 2. възможност за изпълнение на предоставени от общината функции. 

 С § 153 от ПЗР на ИК е регламентирано, че избори за кметове на кметства се произвеждат 

само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на 

общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от 

Закона за административно-териториалното устройство на Република България. 

 С промяна на чл. 195, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт, отпада ограничението съдия, 

прокурор и следовател, докато заема длъжността си, да не може да получава възнаграждение за участие 

в Централната избирателна комисия. 

 

 Относно ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. е публикувано Решение № 5493 

от 10.05.2016 г. на ВАС по адм. д. № 12682/2015 г. е оставено в сила Решение № 

10501 от 12.10.2015 г., постановено по адм. д. № 15537 от 2014 г. на ВАС 

 Съдът е отменил по жалбата на Богомил Сашов Богомилов чрез пълномощника му адв. В. 

Дундов и Н. Дундов  Постановление № 59 на МС от 14.03.2014 г. за изменение на чл. 8, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС в редакцията към ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. С това решение е прието, че новият 

текст, указващ, че Решенията на Междуведомствената комисия, с които се предоставят средства от 

държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се 

одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи не е 
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бил приет по предвидения от закона ред, тази промяна не е била мотивирана и не е била подложена на 

обществено обсъждане. 

    След отмяната е възстановен стария текст, а именно, че решенията на комисията, с които се 

предоставят средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, се изпращат на Министерството на финансите, на Сметната палата, както и на 

съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за организиране на тяхното изпълнение. 

Протоколите и решенията се публикуват на електронната страница на ГДПБЗН - МВР. 

 

 


