
ВРЕМЕННИ  ОБЩЕСТВЕНИ  СЪВЕТИ  НА 
БЪЛГАРИТЕ  В  ЧУЖБИНА  

 
4 май 2016г.      До 

Г-н Бойко Борисов 

Министър-председател на Р. България 

 
Уважаеми г-н Борисов, 

 
Подвеждат Ви ! 
 
Този лаконичен извод се натрапва от стенограмата на срещата на управляващата 

коалиция, проведена на 26 април тази година в Народното събрание относно промените 
в Изборния кодекс. Промени, които лишиха българските граждани извън страната от 
конституционните им права. 

 
Народните представители Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Данаил 

Кирилов, Цветан Цветанов и Цецка Цачева, всички заклели се в българската 
Конституция да работят на ползу роду, всеки по отделно и всички вкупом, чрез 
неточности, полуистини и откровени лъжи, Ви подведоха и създадоха невярна 
представа за вота зад граница. Която предреши управленското решение, което Вие 
взехте за съдбата на гласуването извън страната. 

Разбор. 
 
1. Колко избиратели гласуват извън страната? Колко в Турция ? 
 
Из стенограмата, лъжата :  

Валери Симеонов : Нека видим 2012 и 2013г. Тогава ДПС има 100 000 гласа. 
 
Фактите : 
През 2012г. избори не е имало.  
На парламентарните избори 2013г., при действието на предходния Изборен 

кодекс (кодекса "Фидосова"), в Турция гласуват 66 186 души. Общо извън страната - в 
Турция и другаде,  за ДПС има подадени 54 353 валидни бюлетини. (Разликата идва от 
невалидните бюлетини, а и от това, че далеч не всички в Турция са гласували за ДПС - 
тогава близо 9 000 гласа взима партията на Касим Дал и Корман Исмаилов). 

На парламентарните избори през 2014г. извън страната гласуваха общо 144 990 
български граждани в 428 изборни секции. Това е повече отколкото гласувалите в 22 от 
общо 31 избирателни района в страната, взети поотделно! От тях 57% т.е. 82 403 
гласуваха в страните от Западна Европа и Северна Америка. Това е нарастване средно с 
67% спрямо вота през 2013г., като в държавите с най-многобройна българска диаспора 
ръстът спрямо 2013г. е в пъти : САЩ - 3 пъти повече, Великобритания - 2,5 пъти, 
Германия - 2 пъти, Гърция – ръст от 150% и т.н. Близо 80% от гласувалите бяха в 
секции извън дипломатическите и консулски представителства (ДКП). Същевременно, 



вотът в Турция - 62 587 гласували, за пръв път е по-малко от половината от гласувалите 
зад граница като бележи спад от 5,2% прямо 2013г.  

За пълнота, на избори НС 2009г., при действието на отм. Закон за избиране на 
народни представители, извън страната гласуват 156 195 избиратели. В Турция те са 
89 071. Тогава общо извън страната ДПС взима 93 926 гласа. Конституционният съд 
касира резултатите в 23 секции в Турция, при което са анулирани 18 358 гласа (конст. 
дело  N°10 от 2009г.). След касирането ДПС остава с 75 786 гласа от вота зад граница. 

Изводът : през годините вотът в Турция постепенно намалява. По-лесното 
откриване на избирателни секции извън страната, което стана възможно с кодекса 
"Манолова", не доведе до експлозия на вота в Турция, а е в услуга най-напред на 
българските граждани от Западна Европа и САЩ. 

 
 
2. Скъпо ли е да се гласува зад граница? Висока или ниска е избирателната 

активност извън страната ? 
 
Из стенограмата, две лъжи в едно  : 

Данаил Кирилов : .... Няма да влизам в детайли колко струва откриването 
на една секция в еди коя си столица. 

Министър-председател Бойко Борисов : Кажи, да се знае 
Данаил Кирилов  : Между 7 и 10 хиляди евро - това е най-ниската цена за 

правото на глас на средно 100 човека в една секция. 
 
Фактите : 
Съгласно информация, получена от МВнР по Закона за достъп до обществената 

информация, общият разход за 428 избирателни секции извън страната на избори за НС 
2014г. възлиза на 1 382 013 лева или 3229 лева на изборна секция. 

По-голямата част от разходите са направени за командировъчни на държавни 
служители : 775 954 лева или 56% от всички разходи (подробните данни са дадени в 
приложение). Голяма част от тази сума може да се спести, ако МВнР бе посочило за 
свой представител в СИК местен български гражданин, възможност, предвидена от ИК, 
но недостатъчно използвана досега. Наемите за зали (147 х. лв.) също могат да 
намалеят, ако посланиците по места своевременно и проактивно си сътрудничат с 
общностите по места за намиране на подходящи общински помещения, а не се наемат в 
последния момент прескъпи помещения в хотели и др.под.. 

Общият брой подадени гласове извън страната е 144 990 или разход на един 
гласоподавател в чужбина от 9 лева и 53 ст ! 

Същевременно, общата цена на изборите през 2014г. достига 30 млн. лева, което 
прави средна цена за един глас подаден в България (гласували 3,356 млн.) от около 9 
лева. Практически няма разлика в организационно-техническата цена за един глас в 
България и извън страната, а при по-добро управление на процеса от страна на MВнР и 
посолствата, цената на един гласувал в чужбина може да е по-ниска отколкото в 
страната. Това е така, защото в една секция в чужбина гласуват средно повече души, 
отколкото в една секция в България. 

 
Колко са гласувалите средно в една секция ? 

 Не е необходимо човек да е завършил математика, за да сметне, че след като 
144 990 са гласувалите в чужбина, а секциите са 428, то средният брой гласували в една 



секция е 339 човека. Същевременно, в страната са гласували 3 356 400 избиратели в 
11 749 секции, което прави средно 285 гласували в секция, т.е. по-малко отколкото в 
чужбина !  
 Още по интересно е какво е разпределение по брой гласували в една секция. 
 
 В страната Извън страната 
общо гласували  3 356 400 144 990 
общо секции 11 749 428 
средно гласували в 1 секция 285 339 
брой секции с   
       до 50 гласували 843 ( 7,18% ) 19  (4,44 %) 
       между 50 и 100 гл. 863 (7,35%) 41  (9,58 %) 
       между 100 и 300 гл. 4008 (34,11%) 161 (37,62 %) 
       между 300 и 500 гл. 5565  (47,37% ) 103 (24.07 %) 
       между 500 и 1000 гл. 470 (4%) 98 (22.9%) 
       гласували над 1000 изб. 0 6 (1,4 %) 
 
 От данните в таблицата става ясно, че секциите, в които гласуват малко хора - до 
50 избиратели, са процентно много повече в страната, отколкото зад граница. И 
обратно, докато секциите в страната, в които гласуват много голям брой избиратели – 
над 500, са само 4% от всички, то зад граница те са почти една четвърт (24,3%). По 
никакъв начин не може да се направи изводът, че българските граждани извън страната 
не се интересуват от изборния процес, са пасивни или пък гласуват в организационно-
технически "лукс" в прескъпи бутикови секции, каквито са посланията в някои 
политически изказвания. Напротив, те чакат упорито и търпеливо  на дълги опашки, за 
да упражнят правото си на глас. 
 
 3. В другите страни в Европа има ли гласуване в чужбина? Кой организира 
българските избори зад граница ? Могат ли да гласуват в една секция повече от 
1000 души без фалшификация? 
 
  
 Из стенограмата, три лъжи в едно  : 
 
 Красимир Каракачанов :  За гласуването в чужбина. В последните три дни се 
плямпат много глупости... В повечето европейски държави няма гласуване в 
чужбина. В Турция имаше секции с по 3000 гласа. Ето го списъкът: 1596 гласа, 1253 
гласа, 1300 гласа. Това е технически невъзможно. В Турция не ДПС организира 
изборите, а турската държава. 

 
Фактите : 
Къде може да се гласува в чужбина? 

По данни от Европейския съд за правата на човека и от International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), от 47 страни-членки на Съвета 
на Европа, 40 предвиждат гласуване в чужбина, 6 не разрешават (Албания, Андора, 
Азербайджан, Малта, Черна гора, Сан Марино), а 1 го ограничава силно (Ирландия). В 
преобладаващата част от тези страни може да се гласува дистанционно по пощата, а в 
някои и електронно, по интернет (Франция, Естония).  



Колко души могат да гласуват в една секция? 

На никои български избори не е имало никъде секция, в която да са гласували 
3000 избиратели. Вярно е, обаче, че е имало секции, където са гласували над 1000 
избиратели, дори над 2000 избиратели. Къде? 

Избори 2009 г. : Мадрид, в 1 секция в сградата на посолството гласували 2294 
избиратели (от които за ГЕРБ 1515 т.е. 66% ). 

Избори 2013г.  
Лондон  : в 1 секция в сградата на посолството гласуват 208 5, а други 1688 в 

секцията в Тотнъм (от които 969 за ГЕРБ т.е. 59%)  
Мюнхен : в 1 секция сградата на генералното консулство  1472 гласували 
Берлин : в 1 секция сградата на посолството 1218 гласували 
Франкфурт : в 1 секция сградата на Генералното консулство 1062 гласували  
Атина : в 1 секция сградата на посолството 1443 гласували 
Виена : в 1 секция сградата на посолството 1551 гласували 
Мадрид : в 1 секция сградата на посолството 1300 гласували 
Париж :  в 1 секция сградата на посолството 1109 гласували  
 
Във всички тези секции изборният процес е протичал пред очите на българските 

дипломати и консули в съответните ДКП там !  
 
На последните Избори 2014г., над 1000 гласували в една секция има само в 6 от 

общо 428 секции - три от тях са Генералното консулство в Мюнхен - 1091 гласували, 
Атина пл. Карайскаки - 1081, Лондон-Баркинг - 1107 гласували. 

 
От предоставените данни е видно е, че над 1000 гласували в една секция е 

възможно и само по себе си това не може да е доказателство за фалшификации.  
Разбира се, тези съображения не изключват, че са били възможни 

фалшификации в неконтролирани от държавата секции, каквито са основателните 
съмнения за някои секции в Турция през 2009г..   

Констатациите на Конституционния съд по този казус (к.д. N°10 от 2009г.) са, че 
изборите в 23 избирателни секции в Турция са опорочени, поради което съдът ги 
касира. Но в мотивите съдът не се позовават на невъзможността да гласуват повече от 
1000 души в една секция, а на съществените нарушения при оформянето на изборните 
протоколи и списъци, които са констатирани в тези 23 секции. 

През 2009г. обаче не действа нито Изборния кодекс "Mанолова", нито Изборния 
кодекс "Фидосова", а Законът за избиране на народни представители (отм.). 
Последният не даваше достатъчни гаранции за честен изборен процес извън страната, 
каквито бяха заложени в кодекса "Фидосова" и възприети без промяна в кодекса 
"Mанолова".  

 

Кой организира изборите зад граница ? 
 
На последните избори през 2014г., изборите зад граница протекоха при отлична 

организация и при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс. За участие в работата 
на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната от България бяха 
командировани 151 държавни служители на МВнР и още 237 от други администрации в 
Република България вкл. от администрацията на президентството, Министерския съвет 
и др. Освен тях, други 101 представители на българските задгранични мисии на работа 



в съответните държави са взели участие в СИК извън ДКП. Не е имало секция без 
представител на българската държава, а в някои секции в Турция е имало и по двама. 

 
Още в кодекса "Фидосова", възприето и в кодекса "Mанолова", за секциите в 

чужбина беше въведен специален режим на обработка и изпращане на изборния 
протокол и избирателните списъци. Всяка секция е оборудвана с лаптоп, мобилен 
интернет и скенер. Веднага след приключване на изборния ден и съставянето на 
изборния протокол в присъствието и с участието на представителя на българската 
държава, протоколът, заедно с избирателния списък се сканира незабавно (чл. 286 от 
ИК) и се изпраща по интернет на Централната избирателна комисия.  

На избори 2014г. не е имало нито един изборен протокол, който да не е бил 
написан, сканиран и изпратен незабавно след края на изборния ден по интернет до ЦИК 
в присъствието и с участието на представителя на държавата. 

Нека припомним, че при действието на кодекса "Фидосова", след избори 2013г. 
беше заведеното конст. дело №14 от 2013г., с което се оспорваха резултатите от 
изборите в Турция. Конституционният съд отхвърля иска като се мотивира  : 

В обобщение експертизата като цяло констатира значително подобрение 
на качеството на работата на СИК на територията на Република Турция и почти 
пълна липса на нарушения и несъответствия... 

В своето решение Конституционния съд напомня и че съгласно текстовете на 
Изборния кодекс : 

Участващите в изборите политически партии, коалиции от политически 
партии и отделните кандидати могат в изборния ден да контролират 
законосъобразното протичане на процеса на гласуване и отчитането на 
резултатите от гласуването чрез свои представители и застъпници. В 
избирателните секции през целия изборен ден могат да присъстват независими 
наблюдатели. Освен това в състава на избирателните комисии участват лица, 
посочени от различните парламентарно представени политически сили, което 
гарантира публичността и политическата неутралност при осъществяване на 
дейността на комисиите по организацията и провеждането на изборите. 
Изброените гаранции създават предпоставки изборният резултат да 
съответства точно на изразената чрез гласуването воля на избирателите. 

 

Тези механизми дават достатъчно гаранции за честен изборен процес в т.ч. и 
извън страната. От политическите партии зависи да изпратят свои представители в 
секциите в Турция, редом с държавните служители командировани там, за да 
гарантират изборния процес. 

 
4.  Ей къде е България ?  
 
Из стенограмата, невинната географска заблуда 

ПРЕДС. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Хайде да се върнем на това що е гражданство. 
Гражданството е връзката личност и неговата държава. Държавата има 
територия, в това число в границите ни и в дипломатически и консулски служби. 
Ние първо трябва да мислим за гражданите, които са в територията, как 
националната ни сигурност, интересите ни да бъдат съхранени. Извинявайте, но с 



примера от Гърция не виждам проблем за наш сънародник от Гърция да вземе един 
автобус и да си дойде за два часа, за да упражни правото си в България. (Шум и 
реплики.) 

 
Избирател не може да гласува в произволна секция в България, например точно 

от другата страна на границата, а трябва да се яви в секцията си по постоянен адрес. 
Разстоянието от Кавала до Плевен например се изминава за повече от 10 часа. Едва ли 
друг коментар тук е необходим. 

 
5. А MИР Чужбина?  
 
Из стенограмата, малко изборна математика за начинаещи 

Цветан Цветанов :  За район „чужбина” взехме решение да няма, защото 
нямаше откъде да се предложи да бъдат взети от другите многомандатни 
избирателни райони.  

Имаше предложение да се направи преизчисление на тежестта на 
многомандатните избирателни райони - каква е тежестта на мандата. 
Установено бе, че Видин, Габрово, Търговище, Смолян и Кюстендил трябва да имат 
по два, което означава, че запазваме старата позиция в Изборния кодекс - да 
останат минимум четири мандата за районите. Говорим за развитие на 
Северозапада, но няма как да отидеш във Видин и да кажеш, че са добри и ги 
развиваме, но ще имат два или само един мандат. Затова район „чужбина” 
отпадна  като възможност, защото нямаше откъде да се вземат тези депутати 
технически. 
 
 Това твърдение е бланкетно и не почива на никакви обективни математически 
изчисления.  
 Създаването на MИР чужбина не само че е напълно възможно, но 
математическите симулации показват, че то по никакъв начин това няма да ощети 
малките изборни райони в страната. Броят мандати в MИР чужбина може да се 
определи пропорционално на броя гласували извън страната в изборния ден или на 
предходни избори (броят гласували се разделя на тежестта на един мандат). Ако се 
възприеме този подход, за район Чужбина ще бъдат определени 7 или 8 мандата. 
Дадените в приложение изчисления, използващи обичайната методика за разпределяне 
на мандати по метода на Хейр-Ниймайер, показват, че мандатите за MИР чужбина ще 
бъдат взети предимно от големи MИР в страната - София, Благоевград, Бургас, Стара 
Загора, Русе, Плевен. Цитираните от г-н Цветан Цветанов избирателните райони не са 
ощетени и  запазват своите мандати без никаква промяна (виж приложение). 

Наличието на MИР чужбина променя единствено разпределението на 
мандатите по райони, но не и изборния резултат на партиите в национален мащаб, 
нито числеността на техните парламентарни групи. 

Ползите от създаване на MИР чужбина са както за избирателите извън 
страната, така и за избирателите в страната.  

От една страна, обособяването на пълноценен MИР чужбина с кандидатски 
листи и независими кандидати безспорно ще повиши мотивацията за гласуване на 
българските граждани извън страната и по този начин ще увеличи общата избирателна 



активност. А по-високата избирателна активност намалява значимостта на купения, 
контролирания или корпоративен вот. Това безспорно е в интерес на българската 
демокрация. 

От друга страна, преливането на гласовете от чужбина, което сега се прави в 
избирателните райони в страната поради липсата на MИР чужбина, води до 
изкривявания на пропорционалността на вота в съответния район в страната и по този 
начин фактически се подменя вота на избирателите.  

Така, в парламента влизат депутати избрани с по няколко стотин гласа (на 
избори 2013г. кандидат от Видин влезе в парламента с 474 гласа, а на избори 2014г. 
кандидат от Кюстендил стана депутат с 864 гласа).  

Освен че се нарушава доверието в изборния процес и избирателите се 
демотивират, тази ситуация на неравна тежест на мандатите нарушава съществено 
стандартите, утвърдени в Кодекса за добрите изборни практики и е неколкократно 
критикувана в докладите на мисиите наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ и на 
Венецианската комисия.  

Обособени избирателни райони за гласуващите извън страната има в редица 
страни като Франция, Италия, Португалия, но и Хърватска, Румъния и Македония и др. 
Лекотата, с която бяха заличени секциите извън ДКП е тъжна илюстрация колко 
необходим е такъв избирателен район.  

Ако имаше депутати, избрани от МИР чужбина, които ефективно да 
представляват и защитават в парламента интересите на българските граждани извън 
страната, едва ли щеше да се стигне до този брутален акт срещу конституционните 
права на над 1 млн. избиратели. 

 
 
Уважаеми г-н Министър-председател, 
 
Представихме Ви само част от неверите твърдения, с които бяхте подведен. 
За да се оправдае забраната за гласуване извън страната и несъздаването на 

избирателен район за гласовете от чужбина, както по време на парламентарния дебат, 
така и на заседанието на коалиционните партньори, бяха посочени грешни, 
подвеждащи или и откровено манипулационни аргументи. 

 
Като сме убедени, че могат да се гарантират и проведат честни и прозрачни 

избори в чужбина, без да се отнемат избирателните права на българските граждани, 
отправяме молба към Вас да инициирате законодателна промяна на чл. 11, 12, 13 и 14 
от Изборния кодекс като се възстановят предходните текстове в т.ч. образуването на 
т.нар. автоматични секции, както и бъде създаден избирателен район чужбина чрез 
промени на чл. 7, чл. 247  ал. 1 и методиката в приложение.  
 
За Временни Обществени съвети на българите в чужбина    www.globalbulgaria.org 
         +33 6 07 82 93 95  

 Любомир Гаврилов, Франция  lubomir.gavrilov@free.fr 
Стефан Mанов, Франция   stephan.manov@gmx.fr 
Димитър Иванов, Швейцария  dimiter.ivanov@outlook.com 
Десислава Христова, Великобритания dessichristova@gmail.com 
Красимир Гаджоков , Канада  gadjokov@gmail.com 
ТасяТасова, Австралия   tasiatassova@hotmail.com 
Нели Олова, Великобритания  neli.olova@gmail.com 



П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

Карта на изборните секции на избори 2014г. 
 

 В червено са посочени секциите, които отпадат при новите правила в Изборния кодекс. 
 

 
Източник :  https://news-bg-abroad.com/ 
 
 

 
 



Разходи за провеждане на избори 2014г. извън страната 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MИР чужбина - математически симулации  
 

Разпределение на мандатите по MИР при образуване на MИР чужбина със 7 мандата 
съгласно избирателната активност от Избори 2013 и преброяването на населението от 
2011г. За улеснение, в таблицата е посочено и разпределението на мандатите съгласно 
действащата методика на ЦИК.  
 

Район преброяване 
2011 

мандати 
ЦИК 2013 

действителни 
гласове 2013г. 

плаващ мандат Метод 1 : 
мандати по избирателна 

активност за чужбина и по 
население в страната  

разлика с 
мандати 

ЦИК 

Благоевград 323 552 11 148 413 10 -1 
Бургас 415 817 14 196 226 13 -1 
Варна 475 074 15 211 183 15 0 
Велико Търново 258 494 8 118 306 8 0 
Видин 101 018 4 44 291 4 0 
Враца 186 848 6 88 858 6 0 
Габрово 122 702 4 58 825 4 0 
Добрич 189 677 6 84 880 6 0 
Кърджали 152 808 5 77 646 5 0 
Кюстендил 136 686 4 66 425 4 0 
Ловеч 141 422 5 64 922 4 -1 
Монтана 148 098 5 71 951 5 0 
Пазарджик 275 548 9 120 479 9 0 
Перник 133 530 4 64 637 4 0 
Плевен 269 752 9 127 938 8 -1 
Пловдив град 338 153 11 161 709 11 0 
Пловдив област 344 874 11 152 756 11 0 
Разград 125 190 4 60 379 4 0 
Русе 235 252 8 108 860 7 -1 
Силистра 119 474 4 61 560 4 0 
Сливен 197 473 6 79 932 6 0 
Смолян 121 752 4 57 510 4 0 
София-23 495 892 16 228 979 16 0 
София-24 377 998 12 179 460 12 0 
София-25 417 701 14 189 449 13 -1 
София обл. 247 489 8 116 500 8 0 
Стара Загора 333 265 11 160 791 10 -1 
Търговище 120 818 4 61 290 4 0 
Хасково 246 238 8 117 457 8 0 
Шумен 180 528 6 88 017 6 0 
Ямбол 131 447 4 61 484 4 0 
Чужбина   110 632 7 7 
Общо 7 364 570 240 3 541 745 240  

 


