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Проект

Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

Обн., ДВ, бр. 82 от 4.10.1991 г., изм. и доп., бр. 98 от 28.11.1991 г., в сила от 28.11.1991 г., бр. 44 от 21.05.1996 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 24 от 13.03.2001 г.


Пар.1  В чл.3 се правят следните изменения:
  В ал.2 думите  “и на изискванията на Закона за избиране на народни представители,общински съветници и кметове” се заличават.
	В ал.3 думите от “5 до 7” се заменят с думите от “21 до 27”

Пар.2  Разпоредбата на чл.5 се изменя както следва:
	“Чл. 5. /1/ Народното събрание в срок от 50 дни преди датата на изборите за президент и вицепрезидент избира Централна избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент.
/2/ Централната избирателна комисия е в състав от 21 членове и включва председател, заместник-председатели и секретар. Председателят и секретарят са от различни политически партии и коалиции.
/3/  При определяне на състава и ръководството на Централната избирателна комисия се запазва основното съотношение между представените в Народното събрание политически партии и коалиции. 
(4)  Членовете на Централната избирателна комисия са български граждани с висше образование и трябва в мнозинството си да са юристи.
/5/  Член на Централната избирателна комисия докато заема длъжността си не може да бъде народен представител, кандидат за президент и вицепрезидент, съдия във Върховния административен съд, военнослужещ във въоръжените сили и служител на Министерство на вътрешните работи.”
Пар.3.Чл.6 се изменя както следва:	
/1/Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
	“3) Централната избирателна комисия утвърждава единна бюлетина, в която кандидатите за президент и вицепрезидент се вписват по поредността на регистрацията им.”
/2/Досегашната алинея 3 и алинея 4 на чл.6 се отменят.
/3/Досегашната алинея 5 на чл.6 става алинея 4.
Пар.4.В чл.6а, ал.1 цифрата “ 250 лв.” се изменят на “1000 лв.”.		Пар.5.Разпоредбата на чл.7 се отменя.
Пар.6. В чл.8, ал.1 думите “листите с кандидатите, като ”се заменят с думите “списъка с регистрираните кандидати , в който”	
Пар.7. Разпоредбата на чл.9 се изменя както следва:
“Чл. 9. /1/Бюлетината за избор на президент и вицепрезидент съдържа имената на кандидатите, и наименованието на политическата партия, партийната коалиция или означението “инициативен комитет”, които са ги регистрирали.
	/2/ Имената  на кандидатиралите се двойки за президент и вицепрезидент се разграничават с разделителна линия, като пред всяка двойка се поставя квадратче.
/3/  Подреждането на кандидатиралите се двойки за президент и вицепрезидент съответства на поредността на регистрацията им в ЦИК.
Пар.8.Разпоредбата на чл.10 се отменя.	 
Пар.9.В чл.10б  се правят следните изменения:
	/1/.Алинея 1 се изменя както следва:
	“ (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации в общините и в кметствата, в които се води регистър на населението, отпечатват се въз основа на централизирано създадените информационни масиви и се подписват от кмета или кметския наместник, и секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района, съответно от кмета, а ако има назначен секретар - и от него.”
	/2/В алинея 4 се създава ново изречение трето:
“ Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в допълнителен списък от секционната избирателна комисия срещу представени паспорт и декларация по чл.10г, ал.4.”
	Пар.10. В чл.10г  се правят следните изменения: 
/1/Изречение първо на алинея 1 се изменя както следва:
                “ Всеки избирател има право да иска от общинската администрация или кметството, където е вписан в избирателния списък, удостоверение за гласуване на друго място.”
/2/В алинея 2  думите “личен паспорт за страната” се заменят с думите “документ за самоличност”
/3/ Алинея 3 се изменя както следва:
	“(3)  Удостоверение за гласуване на друго място се издава не по-късно от десет дни преди  деня на изборите.”
	/4/ В ал.4 след думите “специален регистър” се добавят думите “копие от който се представя в съответната районна избирателна комисия не по-късно от седем дни преди изборния ден.”
	/5/Създава се нова алинея 5:
	“/5/  Избирател получил удостоверение за гласуване на друго място може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Комисията го вписва в допълнителния списък към който прилага и удостоверението за гласуване на друго място.”
Пар.11.В чл.10и , алинея 4 цифрата “30”се заменя с “10”	
Пар.12.В чл.10л  се правят следните изменения: 
	/1/Алинея 1 се изменя по следния начин
“ (1) За произвеждане на изборите се образуват:
	1.  Централна избирателна комисия – за цялата страна. Тази комисия се назначава до края на пълномощията на президента;
	2.  районни избирателни комисии – за всеки избирателен район;
3.секционни избирателни комисии – за всяка избирателна секция ;
/2/В ал.5 след “безпартийни”се добавя “и представители на инициативните комитети по чл.3,ал.3.
	Пар.13.В чл.10 н се правят следните изменения:
/1/В алинея 1 се създава нова т.1:
	“/1/ регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент;”
/2/Точки 1,2,3,4,5 и 6 стават съответно точки 2,3,4,5,6 и 7.
/3/Досегашната т.7 се отменя.	
/4/В алинея 1,т.2 и алинея 3,т.3 думите “3-дневен срок”се заменят с думите “в срок до 24 часа”.
/5/ В алинея 3 се създава нова т.6 със следното съдържание:
“6.Изпраща на Централната избирателна комисия документите по чл.10г,ал.4 не по-късно от три дни преди изборния ден.”
/5/Алинея 4 се отменя.
/6/ В алинея 5 се създава нова т.1 със следния текст:
“1. следи за спазване на този закон в изборното помещение и в района на секциите.”
/7/Досегашната т.1 става т.2 и след думите “избирателната секция”се добавят думите “осигуряват достъп до гласуване на лица с физически увреждания.”
/8/ Досегашната точка 2 става т.3,като думата “ бюлетините”се заменя с “гласовете”,а след думата “гласуването” се добавят думите  “след което в същия срок предава останалите книжа и материали на общинската администрация”
	/9/Създава се нова т.4 със следното съдържание:
“4. обявява на публично място резултатите от гласуването.”
	Пар.14. Създава се нов чл.10о със следното съдържание: “Предизборната кампания се открива от деня на обнародването на имената на кандидатите в "Държавен вестник" и приключва 24 часа преди изборния ден.”
Пар.15.В чл.11а се правят следните изменения:
/1/В ал.3 изречение 2 и 3 се отменят;
/2/В ал.6 думите “застъпниците на листите” се заменят с думите “упълномощени представители на”;
/3/В ал.8 думите “частните телевизионни и радиостанции”се отменят,а думите “информационните си емисии”се заменят с думите “предизборните си хроники”.
Пар.16.Чл.11б, ал.2 се изменя,както следва:
	“(2) Редът за провеждане на диспутите и участието на кандидатите се определя по реда на чл. 11а.”
	Пар.17.В чл.11в, ал.2 изречение първо цифрата “90”се заменя с цифрата”60” и изречение второ се изменя както следва:
	“Редът за неговото провеждане се определя по реда на чл. 11а.”
	Пар.18.Алинея 4 на чл.11г се отменя.
	Пар.19./1/ в чл.11д, ал.1 думите “ по Българската национална телевизия и Българското национално радио”се заменят с думите “от оператор с лицензия с национален обхват”.	
	/2/В алинея 2 думите “в регионалните телевизионни центрове,радиостанции, общинските и местни радиовъзли “се заменят с думите “от оператор с лицензия с регионален или местен обхват”;
	/3/Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
	“/3/ Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия като уведомява жалбоподателя.”
	/4/Досегашната алинея 3 става алинея 4 и се изменя както следва:
	“ / 4/   Избирателните комисии по ал. 1 и 2 се произнасят в срок до 24 часа с решения, които са окончателни и задължителни  за средствата за масово осведомяване.”
	Пар.20./1/В чл.12, ал.1 цифрата “2000”се заменя с цифрата”2вн 000 000”;
	/2/Текстът на алинея 2 ,изречение 1 се изменя,както следва”
“Кандидатите за президент и вицепрезидент могат да получават дарения за финансиране на предизборната си кампания, като сумата на едно дарение не може да надвишава 10000 лева от физическо лице и 30000 лева от юридическо лице. “
/3/Алинея 3 се отменя.	
	Пар.21.Разпоредбата на чл.14 се отменя.
	Пар.22.В чл.17,ал.2 думите “по листи”се зяменят с израза “по поредността на регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент”
	Пар.23./1/В чл.18а,се създава алинея 1 със следното съдържание
”/1/Който наруши разпоредбите на този закон се наказва с глоба от 500 до 30000 лева.”
	/2/Алинея 2 се отменя.
	Пар.24.Чл.18б се изменя както следва:
		“Чл. 18б. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от председателите на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване сигнала  или жалбата за нарушението.”
		Пар.25./1/Чл.18в,ал.1 се изменя,както следва:
	“1) Наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. В случаите ,в които актът е срещу областният управител, наказателното постановление се издава от министъра на държавната администрация.”
	(2) Алинея 2 се отменя.	
	/3/Досегашната алинея 3 става алинея 2.
	Пар.26.В допълнителните разпоредби се създава се нов параграф 1а със следното съдържание:
		“§1а Наблюдатели по смисъла на този закон са:
“1.Представители на чуждестранни парламенти, на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции участващи в изборите,както и поканени чрез Министерството на външните работи.
2.Упълномощени членове на българските неправителствени организации.”
	Пар.27.В пар.2 от Заключителните разпоредби думите “ общински съветници и кметове”се заличават.
	Пар.28.Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.	
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МОТИВИ

	Сега действащия Закон за избор на президент и вицепрезидент не отговаря на съвременните политически и обществени нагласи и изисквания, както и на бързо променящата се електорална практика в световен мащаб.
	Законът е в сила от 1991 година и към момента е многократно изменян и допълван и  голяма  част от неговите разпоредби противоречат на приетите впоследствие избирателни закони .
	Липсва единна система за обжалване на актовете на Централната избирателна комисия, което налага необходимостта от уеднаквяване на процедурата по обжалване решенията на този орган.
	Разпоредбите, които регламентират предизборната кампания в частта относно медийното представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент, не са съобразени със сега действащата нормативна уредба на електронните медии.
	Очевидна е необходимостта от осъвременяване на размера на средствата за финансиране на предизборната кампания, както размера на санкциите , предвидени при нарушения на закона.
	Настоящият проект за Закон за изменение и допълнения на Закона за избиране на президент и вицепрезидент е съобразен с разпоредбите на сега действащото избирателно законодателство, както и с изискванията и тенденциите на европейското избирателно право.
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