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 Уважаеми г-н Президент, 
 
 Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, подготви и 
публикува законопроект1, с който фактически се лишават от избирателни права 
българските граждани извън страната. 
 
 Под прикритието на т.нар. "уседналост", която се предлага да се въведе за 
национални избори, всъщност се цели да се постигне това, което никое българско 
правителство през последните 28 години не си позволи да направи - да лиши част от 
българската нация от фундаментално конституционно право и като следствие да отроди 
1,5млн. български граждани, живеещи трайно извън страната. 

                                                
1   http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2628 



 
 Нещо повече, по наши данни, в скорошната българска демократична история, 
нито едно правителство, още по-малко служебно, не е разработвало, нито внасяло 
законопроект касаещ изборното законодателство. Това винаги е било инициатива на 
парламентарните сили. Не по-малко абсурден е и избраният начин - да се променя 
основен принцип на изборното право и Изборния кодекс чрез преходни разпоредби в 
законопроект за промяна на Закона за българското гражданство 
  
 Категорично възразяваме срещу подобни опити, както по форма, така и по 
съдържание. 
 
 Съгласно Конституцията на Република България (чл. 26, ал. 1), българските 
граждани се ползват с еднакви права и задължения, където и да се намират те. С този 
текст, конституционният законодател е заложил една основополагаща за българската 
демокрация теза - българите живеещи извън страната са неразделна част от нацията. 
 
 В свое Решение №4 по к.д. №4 от 2011г. Конституционният съд посочва, че 
разпоредбите относно изборния процес извън страната имат за цел не да ограничат 
избирателното право, а именно да гарантират спазването на чл. 26, ал. 1 от 
Конституцията. Съдът подчертава, че "при	 действието	 на	 Конституцията	 на	
Република	 България	 гласуването	 извън	 страната	 при	 избори,	 провеждани	 на	
национално	 равнище,	 се	 е	 превърнало	 в	 традиция,	 целяща	 да	 осигури	 и	 на	
българските	 граждани	 извън	 страната	 упражняването	 на	 активното	 им	
избирателно	право". 
 
 В Решение №3 по к.д. №11 от 2016г., Конституционният съд припомня, че чрез 
упражняването на избирателното право "се	конституират	най–важните	структури	
на	 държавната	 власт	 и	 се	 осъществява	 политически	 контрол	 над	 тяхната	
дейност.	 Принципите,	 въз	 основа	 на	 които	 се	 формира	 това	 основно	 право	 са	
установени	в	чл.10	от	Конституцията	–	всеобщо,	равно	и	пряко	избирателно	право	
при	 тайно	 гласуване.	 ...	 Въвеждането	 на	 ограничения	 или	 игнорирането	 дори	 на	
един	 от	 тези	 принципи	 свежда	 избирателното	 право	 до	 формална	 декларация...	
Държавата	 е	 тази,	 която	 като	 гарант	 на	 прокламираните	 в	 Конституцията	
граждански	права	е	длъжна	да	осигури	условия	за	свободно	и	безпрепятствено	във	
всяко	 отношение	 упражняване	 на	 избирателното	 право	 на	 всеки	 български	
гражданин.	" 
 
 Гласуването извън страната за национални институции - Народно събрание и 
Президент, е част от съвременната българска демокрация и елемент от легитимността 
на институциите. В т.ч. и на Вашия избор само преди няколко месеца, когато извън 
страната гласуваха 115 000 хиляди избиратели. Както и на току що проведените избори 
за 44-то Народно събрание, на които зад граница пуснаха бюлетина близо 120 000 
избиратели, което е повече от гласувалите в 20 от 31 избирателни района в страната, 
взети поотделно. 
 
 От друга страна, по официални данни на БНБ, българите зад граница имат 
значителен принос в българската икономика, като всяка година само нетните банкови 
преводи във валута са на стойност между 1 и 2 млрд. евро, гарантирайки стабилността 
на валутния борд.  
 



 Така, както от юридическа, така и от житейска гледна точка, българските 
граждани живеещи в чужбина, са пълноценна част от българската нация. 
 
 Уважаеми господин Президент, 
 
 На 19 януари тази година, след като положихте клетва пред Народното 
събрание, Вие произнесохте реч, в която чухме следните думи : 
	

	 "	...	Важно	е	да	създадем	условията,	при	които	младите	да	остават	в	
България,	да	създават	семейства	и	да	раждат	децата	си	тук,	а	българите,	
живеещи	в	чужбина,	да	не	късат	духовната	връзка	с	родината.	Ще	работя	с	
всички	сили	сънародниците	ни	зад	граница	да	усещат	подкрепата	и	грижите	
на	България,	независимо	в	кой	край	на	света	се	намират."	

	
 Кога бяхте искрен?  
 
 В речта Ви пред 43-тото Народно събрание, избрано на 5 октомври 2014г. и с 
гласовете на 145 000 български граждани, гласували зад граница, или в лишаването ни 
от избирателно право чрез законопроекта изработен от Вашето правителство? 
 
 В името на бъдещето на демократична България, ще се опитаме да приемем, че 
сте били подведен, а може би и не сте били информиран за подробностите в този текст. 
 
 Затова настояваме въпросният законопроект да бъде оттеглен незабавно и да 
освободите отговорните за изготвянето и публикуването му министър и съветници в 
екипа Ви. 
 
 България не свършва на гранично-пропускателния пункт. 
 България е там, където има български граждани ! 
 
 С уважение, 
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  www.globalbulgaria.org  
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