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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 9  
от 2 юли 2021 г.

по конституционно дело № 9 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, 
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, 
Красимир Влахов, при участието на секре-
тар-протоколиста Милена Петрова разгледа 
в закрито заседание на 2 юли 2021 г. кон-
ституционно дело № 9/2021 г., докладвано от 
съдия Филип Димитров.

Производството е на основание чл. 149, 
ал. 1, т. 2, предл. първо във връзка с чл. 150, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия (Конституцията).

Конституционното дело е образувано на 
7.05.2021 г. по искане на 66 народни представи-
тели от 45-ото Народно събрание на Република 
България за установяване на противоконсти-
туционност на разпоредбите на чл. 46, чл. 47, 
чл. 51, ал. 1 и 3, чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 7, 
чл. 212, ал. 5 във връзка с чл. 206, ал. 1 във 
връзка с ал. 3 и във връзка с чл. 208, ал. 1; 
чл. 206, ал. 1 и 3 и чл. 208, ал. 1 във връзката 
им с чл. 271; чл. 209, ал. 3, изречение второ 
спрямо изречение първо; чл. 213а, ал. 4 по 
отношение на числото „20“; чл. 281, ал. 4 
и чл. 335, ал. 3 от Изборния кодекс (обн., 
ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.; последно изм. и 

доп., бр. 36 от 1.05.2021 г.) (ИК), както и на 
разпоредбите на § 63 и 64 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс 
(обн., ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.) (ПЗРЗИДИК).

С Определение № 3 от 20.05.2021 г. по к.д. 
№ 9/2021 г. Конституционният съд е допуснал 
за разглеждане по същество искането за ус-
тановяване на противоконституционност на 
разпоредбите на: чл. 46, чл. 47, чл. 51, ал. 1 
и 3, чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 7, чл. 212, ал. 5, 
чл. 206, ал. 1 и 3, чл. 208, ал. 1, чл. 209, ал. 3, 
изречение второ, чл. 213а, ал. 4 по отношение 
на числото „20“, чл. 281, ал. 4 и чл. 335, ал. 3 
ИК (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.; последно 
изм. и доп., бр. 36 от 1.05.2021 г.), както и на 
разпоредбите на § 63 и 64 ПЗРЗИДИК (обн., 
ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.), и е отклонил ис-
кането в останалата част като недопустимо.

Със същото определение и на основание 
чл. 20а, ал. 1 и 3 от Правилника за организа-
цията на дейността на Конституционния съд 
(ПОДКС) са конституирани заинтересувани 
институции и са поканени да дадат писмени 
мнения по предмета на делото изтъкнати 
специалисти от науката и практиката.

По делото са постъпили правни мнения 
от: проф. д.ю.н. Вихър Кискинов, проф. д-р 
Георги Димитров и Румен Ненков. Експертни 
мнения са представили: проф. д-р Михаил Кон-
стантинов и проф. д-р Олга Георгиева. Според 
проф. Вихър Кискинов действащата уредба 
на машинното гласуване е несистематична, 
непълна и не предоставя достатъчно законови 
гаранции за произвеждане на парламентарни 
избори при спазване принципите на избира-
телното право, прогласени в Конституцията. 
Проф. Георги Димитров излага аргументи за 
неоснователност на искането за установяване 
на противоконституционност на разпоредбите 
на: чл. 212, ал. 5, чл. 206, ал. 1 и 3, чл. 208, 
ал. 1, чл. 209, ал. 3, изречение второ, чл. 213а, 
ал. 4 по отношение на числото „20“, чл. 281, 
ал. 4 и чл. 335, ал. 3 ИК. Румен Ненков намира 
искането за неоснователно по отношение на 
разпоредбите на чл. 46, чл. 47, чл. 51, ал. 1 
и 3, чл. 60, ал. 2 и чл. 61, ал. 7 ИК и на § 63 
ПЗРЗИДИК и за основателно по отношение 
на разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „в 
случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269“, чл. 212, 
ал. 1, чл. 281, ал. 4 и чл. 335, ал. 3 ИК и 
на § 64 ПЗРЗИДИК. Според проф. Михаил 
Константинов разпоредбите, регламентиращи 
машинното гласуване, противоречат на чл. 10 
от Конституцията и на принципите на проз-
рачност и достъпност на изборния процес. 
Проф. Олга Георгиева изразява становище за 
неоснователност на доводите на вносителите 
на искането по отношение на разпоредбите, 
уреждащи машинното гласуване.


