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Гарантиране на правото на глас на хората  
с увреждания

Всички пълнолетни европейци, включително тези с увреждания, имат правото 
да гласуват на национални избори и избори за Европейски парламент. Това 
право се основава на множество правно обвързващи документи, в това 
число Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата 
на хората с увреждания и Хартата на основните права на Европейския съюз.

За съжаление много хора с увреждания в ЕС не могат да упражняват 
пълноценно избирателните си права.  Според доклад на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК), изготвен от докладчика Кшищоф 
Патер, около 800 000 граждани в 16 страни от ЕС са лишени по закон от 
право да гласуват на изборите за Европейски парламент по силата на 
националната нормативна уредба поради увреждания или проблеми 
с психичното здраве.

Тези и милиони други граждани не могат да гласуват по редица причини. 
Така например, много хора с увреждания са разпределени по местожи-
веене в избирателна секция, която не е съобразена с техните нужди. Мно-
зина биха сменили избирателната си секция, ако им се предостави избор.  
В 12 държави членки обаче националното законодателство не позволява на 
гласоподавателите да сменят избирателната си секция, без да сменят место-
живеенето си.

ВЪВЕДЕНИЕ 
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Липса на избор

Освен това, въпреки че много хора 
с увреждания са с ограничени въз-
можности за самостоятелно прид-
вижване, осем страни от ЕС не пред-
лагат алтернативи на гласуването  
в избирателна секция като гласуване 
по пощата, електронно гласуване или 
гласуване в мобилна урна.

В 18 страни от ЕС незрящите избира-
тели нямат възможност да гласуват 
сами, а трябва да се доверят на лице-
то, които ги придружава, да гласува от 
тяхно име.

Няколко страни от ЕС позволяват гла-
суване чрез пълномощник, при което 
лицето с увреждане упълномощава 
друго лице да гласува от негово име. 
По дефиниция обаче гласуването 
чрез пълномощник не позволява на 
хората с увреждания да упражняват 
правото си на глас самостоятелно.  
С оглед на това то не е подходяща ал-
тернатива.

Липсата на достъпна информация 
също възпрепятства гласуването. 
Така например хората с увреждания 
може да се поколебаят да гласуват, 

ако не са запознати със специфични-
те правила, които трябва да следват 
в избирателната секция, или с евен-
туалните физически препятствия,  
с които може да се сблъскат.

Докладът на ЕИСК стига до заключе-
нието, че ако се приложат най-добри-
те практики от всички държави, все-
ки гражданин на ЕС с увреждания ще 
има пълната възможност да гласува 
по най-удобния начин, който е избрал 
за упражняването на демократично-
то си право.

ЕИСК предлага действащото законо-
дателство на ЕС за изборите за Евро-
пейски парламент да бъде изменено, 
за да се включат гаранции за възмож-
ностите за гласуване на хората с ув-
реждания.

Пълният доклад е достъпен на уеб-
сайта на ЕИСК. В него се представя 
пълна картина на ситуацията, показ-
ваща, че правото на глас на хората  
с увреждания е само частично защи-
тено в Европа. Настоящата брошура 
обобщава констатациите в доклада.
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АВСТРИЯ 
В Австрия във всяка община и район на Виена трябва да има поне 
една избирателна секция, достъпна за хора с увреждания.

БЕЛГИЯ
Белгийските гласоподаватели с увреждания могат да използват 
специално адаптирана кабина за гласуване, намираща се на 
достъпно място. Тя може да бъде разположена дори извън 
помещението на избирателната секция.

БЪЛГАРИЯ
Българската Централна избирателна комисия изготвя и качва на 
уебсайта си филм, в който се описват процедурите за гласуване на 
хората с увреждания. Филмът е с жестомимичен превод.

ГЕРМАНИЯ  
Незрящите лица в Германия могат да поръчат образец на 
бюлетината, придружен от компактдиск с инструкции за неговото 
използване и официална информация за изборите в брайлов 
формат.

Всички страни от ЕС са постигнали напредък в усилията за разширяване  
на възможностите за гласуване на хората с увреждания.

НЯКОИ НАЙ-ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
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ГЪРЦИЯ  
В Гърция гласуването е задължително за всички граждани. Тъй като 
обаче задължителното гласуване често е стресиращо за хората 
с увреждания, гръцките власти прилагат това правило много 
гъвкаво.

ДАНИЯ 
В Дания се предлагат множество възможности за ранно гласуване, 
позволяващи на всички гласоподаватели да гласуват от два дни 
до три седмици по-рано в определените за целта избирателни 
секции. Възможността за ранно гласуване е особено полезна за 
хората с увреждания, за които често е наложително да направят 
предварителни приготовления за гласуването си.

ЕСТОНИЯ   
В Естония всички граждани могат да гласуват по електронен път.

ИРЛАНДИЯ  
Гласоподавателите, настанени в заведения за дългосрочни грижи 
в Ирландия, могат да кандидатстват за включване в специален 
избирателен списък. Ако кандидатурата бъде приета, специални 
изборни длъжностни лица посещават кандидатствалите, за да 
регистрират гласа им.

ИСПАНИЯ  
В Испания лице с увреждания, което не може да отиде до пощата, 
за да изпрати заявление за гласуване по пощата, може да се обърне 
към нотариус. Нотариусът му издава безплатно пълномощно, с 
което лице, определено от гласоподавателя с увреждания, може да 
направи необходимите постъпки за гласуване по пощата.

Премахване на пречките 7Премахване на пречките 7



ИТАЛИЯ  
В Италия местните власти осигуряват на лицата с ограничена 
подвижност превоз до съобразени с нуждите им избирателни 
секции.

КИПЪР   
В Кипър максималният размер на бюлетината е 16x70 см, за да се 
улесни попълването ѝ.

ЛАТВИЯ  
Гласоподавателите в Латвия – както и в още десет страни от ЕС – не 
могат да бъдат лишени от право на глас при никакви обстоятелства.

ЛИТВА   
В Литва Централната избирателна комисия предоставя онлайн 
карта, на която са посочени избирателните секции, които са най-
подходящи за гласоподавателите с намалена подвижност.

ЛЮКСЕМБУРГ  
В Люксембург гласоподавателят може дори да избере за асистент 
член на избирателната комисия.

МАЛТА  
В Малта всяка избирателна секция трябва да е оборудвана с ауди-
оплеъри и брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите, 
фигуриращи в бюлетината.
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НИДЕРЛАНДИЯ  
Гласоподавателите в Нидерландия могат да използват лупа, 
предоставена за целта във всяка избирателна секция.

ПОЛША   
В Полша в болниците и заведенията за дългосрочни грижи, в които 
са настанени поне 15 души, се организират избирателни секции „от 
затворен тип“.

ПОРТУГАЛИЯ 
В Португалия гласът се признава, ако ясно показва волята на 
избирателя, дори ако знакът, който е поставил върху бюлетината, 
излиза извън квадратчето.

РУМЪНИЯ  
В Румъния гласоподавателите имат право да означат името на 
кандидата с печат, осигурен от избирателната комисия.

СЛОВАКИЯ   
В Словакия лицата, грижещи се постоянно за избиратели с 
увреждания, могат да гласуват едновременно с тях в същата 
избирателна урна.

СЛОВЕНИЯ   
Преди избори компетентните министерства в Словения изпращат 
уведомление до болниците и институциите за дългосрочни грижи, 
в което се посочва колко настанени в тях лица или пациенти могат 
да упражнят избирателните си права.

УНГАРИЯ   
В Унгария лице с увреждания може да сигнализира, че се нуждае от 
достъпна избирателна секция до два дни преди изборите.
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ФИНЛАНДИЯ   
Министерството на правосъдието във Финландия плаща за 
публикуването на брошурата с информация за изборите в брайлов 
формат.

ФРАНЦИЯ  
Франция е една от няколкото държави, които позволяват на 
неучастващи в изборите лица, като например деца, да помагат на 
пълнолетни лица с увреждания да гласуват.

ХЪРВАТИЯ   
Гласоподавателите в Хърватия могат да получат удостоверение, 
позволяващо им да гласуват във всяка една избирателна секция. 
Това дава възможност на хората с увреждания да установят кои са 
избирателните секции, в които може да им се окаже съдействие.

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА  
В Чешката република се изготвя брошура с обща информация в 
различни формати, съобразени с нуждите на хората с различни 
видове увреждания.

ШВЕЦИЯ  
В Швеция гласоподавател, който е получил бюлетина за гласуване 
по пощата, може да промени мнението си и лично да занесе 
бюлетината в своята избирателна секция в изборния ден.

Въпреки този напредък в страните от ЕС, има още много какво да се направи,  
за да се гарантира, че на всички граждани на ЕС, включително хората с увреждания,  
се предлагат съобразени с нуждите им възможности за гласуване.
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За да защитят интересите на граждани-
те с умствени увреждания или пробле-
ми с психичното здраве, страните от ЕС 
позволяват различни видове настой-
ничество в зависимост от способности-
те на лицата под опека.

Така например настойниците вземат 
почти всички решения от името на 
лицето под опека, докато попечителите 
вземат някои решения в зависимост от 
конкретния случай.

В девет страни от ЕС правната система 
автоматично отнема избирателните 
права на някои лица под пълно попе-
чителство, а в седем – лице може да 
бъде лишено от право на глас по пре-
ценка на съда. В 11 страни от ЕС лице не 
може да бъде лишено от право на глас 
при никакви обстоятелства.  Броят на 
хората с увреждания, които не могат да 
гласуват, варира значително в различ-
ните държави.

В Португалия около 100 лица с увреж-
дания не могат да упражняват право-
то си на глас, докато в други държави 
броят им може да достигне около  
300 000 души.

През последните години тенденцията 
в страните от ЕС е към отдалечаване от 
автоматичното отнемане на избирател-
ни права. Вместо това националните 
правни системи обикновено ограни-
чават тези права в малък брой случаи, 
като всеки случай се решава от съда. 
Някои държави са премахнали всякак-
ви ограничения.

В доклада се предлага Европейският 
парламент и останалите институции 
на ЕС да съдействат за ускоряването 
на тази промяна в правните системи на 
държавите членки, с цел да бъдат пре-
махнати всички правни ограничения 
на правото на глас на хората с увреж-
дания.

ПРАВНИ  
И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕЧКИ 

ПРЕД ГЛАСУВАНЕТО
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Публичните органи имат отговор-
ността да предоставят информация 
за изборите на хората с увреждания 
във формат, съобразен с техните нуж-
ди. Често обаче националното зако-
нодателство не съдържа изрично из-
искване за предоставянето на такава 
информация.

Изборната информация включва 
дата на изборите, основни правила, 
формат на гласуването и подробни 
сведения за специалните процедури, 
които се прилагат за хората с увреж-
дания. Властите трябва да гарантират 
също, че информацията взема пред-
вид различните видове увреждания, 
като нуждите на незрящите, хората  
с увредено зрение и с увреден слух.

В доклада се посочва, че властите 
трябва да си сътрудничат с предста-
вителните организации на хората  
с увреждания, за да гарантират, че ин-
формацията се предава по най-ефек-
тивния възможен начин. Така на-
пример, трябва лесно да се намира 
информация за това кои избирателни 
секции са специално оборудвани за 
хора с увреждания.

Освен това обществените медии и ин-
тернет не трябва да са единствените 
средства за предоставяне на изборна 
информация на хората с увреждания. 
Вместо това докладът препоръчва 
властите да разпространяват тази 
информация по начини, които да са 
съобразени с различните видове ув-
реждания. Изображенията често са 
ефективен метод за информиране на 
хората с умствени увреждания, който 
обаче се използва рядко в страните 
от ЕС.

Технически пречки пред правото на глас
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Основната форма на изборно участие 
е гласуването в избирателна секция. 
По-голямата част от избирателните 
секции в ЕС обаче не са напълно 
съобразени с нуждите на хората  
с различни видове увреждания.

В 11 страни от ЕС е постановено, че 
всички избирателни секции трябва 
да са адаптирани за хора с увреж-
дания, но по-задълбоченият анализ 
показва, че „достъпността“ често се 
определя като липса на физически 
пречки за инвалидни колички. Тако-
ва тясно тълкуване не отчита редица 
въпроси, като например нуждите на 
незрящите лица.

Тъй като избирателните секции не 
могат да се адаптират бързо към 
нуждите на хората с увреждания, 
най-добрият вариант е да се позволи 
на гласоподавателите с увреждания 
да сменят избирателната секция, 

ако тя им е била разпределена по 
местоживеене. В доклада се посочва, 
че административната процедура за 
такава смяна трябва да бъде проста 
и бърза.

Освен това всеки избирател с увреж-
дания трябва да може да избере ли-
цето, което да му оказва съдействие 
в избирателната секция. Много дър-
жави поставят условия пред избора 
на такива асистенти, които не из-
глеждат основателни.

Други ефективни мерки могат да бъ-
дат: окачване на официални обявле-
ния и копия на бюлетините в подхо-
дящ размер и на височина, която да 
позволява лесното им прочитане; 
предоставяне на информацията  
в брайлов формат; и допускане на 
възможността да се ползват услугите 
на жестомимичен преводач онлайн.

В избирателната секция

ДОСТЪПНОСТ

Премахване на пречките 13



Процедурата за подаване на глас 
често е определяща за това дали 
хората с увреждания ще имат въз-
можност да гласуват самостоятелно. 
Често оформлението на бюлетината 
и форматът на гласуване са затруд-
нения, които хората с увреждания 
не могат да преодолеят. Вместо това 
гласоподавателят трябва да разкрие 
вота си на друго лице, което да го по-
даде вместо него – практика, която е 
в разрез с тайната на гласуването.

Освен това изписването на името 
или регистрационния номер на кан-
дидата или ограждането на направе-
ния избор създава сериозни пречки 
за гласоподавателите с ограничена 
функционалност на ръцете.

Най-удобното решение е да се поз-
воли на гласоподавателите да обо-
значават избора си с поставяне на  
 
 
 

знак „x“ или подобен в достатъчно 
голямо квадратче. За незрящите, 
хората с увредено зрение и хората, 
които се затрудняват да пишат чет-
ливо с писалка, често най-доброто 
решение са специалните шаблони, 
които се поставят върху бюлетина-
та, стига да съдържат информация в 
брайлов формат или лесен за четене 
текст.

Ако избирателят с увреждания тряб-
ва да избира картонче с името на по-
литическа партия измежду няколко 
картончета, шрифтът трябва да бъде 
достатъчно голям, а всички картон-
чета да бъдат отпечатани в брайлов 
формат.

При гласоподавателите с умствени 
увреждания най-добрият подход за 
предоставяне на информация е да 
се използват прости изречения или 
илюстрирани инструкции.

Бюлетина

ГЛАСУВАНЕ
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Десет страни от ЕС предлагат на поне 
някои групи гласоподаватели въз-
можност да гласуват предварително 
в определена за целта избирателна 
секция. Тези избирателни секции са 
разположени в помещения, съобра-
зени с нуждите на хората с ограни-
чени възможности за самостоятелно 
придвижване.

В повечето държави за ранно гласу-
ване не се изискват никакви адми-
нистративни постъпки: достатъчно 
е само гласоподавателят да се яви  
в избирателната секция в рамките на 
работното ѝ време. В някои страни 
обаче, за да се гласува по-рано, е не-
обходима предварителна регистра-
ция.

Ранното гласуване е ефективен начин 
да се улесни участието на хората с ув-
реждания в изборите. То осигурява на 
местните власти достатъчно време да 
уредят превоз на хората с уврежда-
ния до избирателната секция.

В заведенията за дългосрочни грижи 
ранното гласуване улеснява избор-
ния процес в работните дни. Тогава 
обикновено са на работа повече слу-
жители отколкото в неделя, която  
е традиционният ден за избори в по-
вечето държави.

Ранно гласуване

Някои държави от ЕС дават възмож-
ност на гласуващите в страната да 
получат бюлетината предварително, 
да я попълнят лично и да я изпратят 
по пощата на избирателната коми-
сия.

Гласуването по пощата улеснява 
значително изборната процедура 
за много хора с увреждания. Но 
доколко лесно е да се гласува зависи 
– наред с други фактори – от това 
доколко опростена е процедурата за 
регистрация и дали се плаща такса.

Гласоподавателите с увреждания, 
които се регистрират за гласуване по 
пощата, трябва да получават не само 
бюлетината, но и инструкции в съо-
бразен с конкретното им увреждане 
формат. Така например на незрящи-
те и хората с увредено зрение тряб-
ва да се пращат специални шаблони  
в брайлов формат или компактди-
скове с инструкции.

Гласуване по пощата

Премахване на пречките 15



Мобилната урна е ефективно реше-
ние, даващо възможност на хората 
с увреждания да гласуват. В седем-
надесет страни от ЕС е възможно до 
дома на гласоподавателя да бъде 
доставена урна или специален из-
борен плик.

Гласоподавателите могат да се въз-
ползват от този вид гласуване, ако 
увреждането или здравословното 
им състояние не им позволяват да 
се придвижат до избирателната сек-
ция. Този вид гласуване е полезен  
и за настанените в болница или за-
ведения за дългосрочни грижи.

Времето за доставяне на урната 
трябва да е кратко, тъй като за хо-
рата със заболяване или тежко ув-
реждане може да е обременително 
да чакат няколко часа за нейното 
доставяне.

Освен това, докато не се подобри 
достъпността на избирателните 
секции, избирателните органи тряб-
ва да обмислят възможността за 
поставяне на малка урна пред или 
на входа на избирателната секция 
за гласоподавателите с ограниче-
ни възможности за самостоятелно 
придвижване.

Гласуване  
в мобилна урна

16



Широко известно като делегиране на 
избирателни права, гласуването чрез 
пълномощник се прилага в случаите,  
в които гласоподавател упълномо-
щава друго лице да гласува от негово 
име в избирателна секция. Тази въз-
можност се допуска само в четири 
страни от ЕС.

Гласуването чрез пълномощник може 
да е само допълнителен вариант 
за хората с увреждания, за които е 
трудно да подадат гласа си, но не 
трябва да се използва като претекст 
да не се дава възможност на всички 
гласоподаватели да участват реално  
и пряко в изборите.

За да предотвратят нередности в 
изборния процес, властите трябва да 
обърнат специално внимание на това 
как точно се извършва делегирането 
на избирателни права. В доклада се 
посочва, че възможно решение на 
този проблем е да се ограничи броят 
на хората, на които дадено лице може 
да бъде пълномощник.

Гласуване чрез пълномощник

Премахване на пречките 17



Всички граждани в Естония могат да 
гласуват електронно, което е най-
удобното решение за много естонци 
с увреждания. Тази система обаче е 
част от цялостна рамка за електронна 
комуникация между гражданите 
и националните органи на дадена 
държава.

В останалите страни няма никакъв 
смисъл да се въвежда такава систе-
ма само за целите на изборите. На-
ред с проблемите от гледна точка на 
сигурността, властите в останалите 
държави от ЕС ще трябва да направят 
значителни инвестиции, за да инфор-
мират избирателите за този метод на 
гласуване и да предоставят на хората 
с различни увреждания подходяща и 
съобразена с нуждите им информа-
ция.

Електронно гласуване
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В три страни от ЕС гласуването е за-
дължително. Ако хората с уврежда-
ния в тези страни не са в състояние да 
гласуват поради липса на подходящи 
условия, това може да им причини се-
риозен стрес поради страха да бъдат 
санкционирани от държавата за това, 
че не са гласували.

Тези държави трябва да гарантират 
прилагането на решения, позволява-
щи на всички хора с увреждания да 
участват в изборите.

Задължение за гласуване
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Всички граждани на ЕС, живеещи  
в държава членка, различна от дър-
жавата им на произход, имат право 
да гласуват на изборите за Европей-
ски парламент. Те обаче трябва да се 
регистрират, за да могат да гласуват.

За много хора с увреждания лич-
ното регистриране в офис може да 
е невъзможно или изключително 
трудно. Затова трябва да се осигурят  
и други възможности за регистрира-
не, които да са съобразени с нуждите 
на хората с различни видове увреж-
дания, и тези възможности посте-
пенно да се разширяват.

Регистрирането на гласоподавателя 
трябва да е еднократно, без да е не-
обходимо да се повтаря при следва-
щи избори. Освен това крайните сро-
кове за регистриране трябва да се 
хармонизират в целия ЕС: понастоя-
щем те варират от 90 до 5 дена преди 
изборите.

Гласуване в друга 
страна от ЕС
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Демографските промени в застаря-
ващите общества водят до трайно 
нарастване на броя на хората, наста-
нени в заведения за постоянни грижи 
или на дългосрочно лечение в болни-
ца. В почти една трета от държавите 
членки обаче хората, настанени в 
такива заведения, нямат възможност 
да участват в избори.

В останалите страни от ЕС, макар и да 
е възможно на теория, на практика 
гласуването в такива заведения изис-
ква семейството на гласоподавателя 
да му окаже значително съдействие. 
В едва седем държави от ЕС се орга-
низират специални избирателни сек-
ции за тези гласоподаватели.

Националните органи трябва да 
обърнат специално внимание на този 
въпрос, за да гарантират, че тези хора 

имат възможност да гласуват. Ако в 
заведението са настанени поне 50 до 
100 души, най-доброто решение е да 
се организира избирателна секция 
„от затворен тип“. Ако настанените 
са по-малко, мобилна избирателна 
комисия може да достави мобилна 
урна. В доклада се посочва, че при 
всички случаи хората на легло трябва 
да имат достъп до мобилна урна за 
гласуване.

Пациентите често развиват висока 
степен на зависимост от персонала, 
което поражда риск решенията на 
избирателя да не бъдат вземани са-
мостоятелно. Избирателните коми-
сии трябва да съсредоточат усилията 
си върху това да гарантират незави-
симостта на вота на избирателите.

Гласуване в заведения за дългосрочни 
грижи и болници

БОЛНИЦА
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Обобщеният в настоящата брошура доклад на ЕИСК няма за цел да критикува 
отделни държави от ЕС. Целта му по-скоро е да насърчи националните власти 
да помислят заедно как да гарантират пълните политически права на някои 
от най-уязвимите си граждани, отбелязва докладчикът на ЕИСК Кшищоф 
Патер.

Докладът освен това не предлага пълен набор от решения, които да бъдат 
приети от държавите членки. В него по-скоро се представя пълна картина 
на проблема и се предлагат множество възможни решения, които могат 
да бъдат избрани или разработени и приложени от държавите членки в 
съответствие с националните им изборни традиции.

Хората с увреждания трябва не само да имат пълно право на глас, но и да 
могат да гласуват по възможно най-удобния за тях начин. Европейският 
парламент трябва да оглави усилията за изготвяне на законодателство, което 
да превърне това право в реалност.

Пълният доклад на ЕИСК „Права на практика на хората с увреждания да 
гласуват в изборите за Европейски парламент“ е достъпен на следния линк 
на всички 24 официални езика на ЕС: www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-
persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections

ПЪЛНО ПРАВО  
НА ГЛАС ЗА ВСИЧКИ
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