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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., бр. 80 от 18.09.2001 г., в сила от 18.09.2001 г.)
§ 1. Чл. 10л, ал. 2 се изменя както следва:
"(2) Лицата, включени в състава на избирателните комисии се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работа в съответните комисии. За това време те могат да ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или полагащия им се платен годишен отпуск. Месечното възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия се определя от Народното събрание, а възнаграждението на другите избирателни комисии- от Централната избирателна комисия."
§ 2. В чл. 10л, ал. З, изречение първо думите "регистрирали листи за президент и вицепрезидент" се заличават.
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М О Т И В И
към ЗИД на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Предлаганите изменения и допълнения са необходими с цел по-ясното уреждане статуса на членовете на избирателните комисии и са в съответствие с досегашната практика при провеждане на избори. Членовете на избирателните комисии, не са в трудовоправни отношение с органите, които ги назначават. На тях се възлага изпълнение на една публична функция - организиране и провеждане на изборите. Правилата от Кодекса на труда за работно време, извънреден труд, дежурства, заплащане на класове, детски и други надбавки, отпуски и т. н. - не могат да бъдат механично и пряко приложени по отношение на работата на членовете на избирателните комисии, поради естеството на изпълняваните от тях задължения. Ето защо нормите на Кодекса на труда не би следвало да се използват като уредба, която да се прилага в този конкретен случай.
Освен това, предвидената законова уредба относно процедурата за формиране състава на районните избирателни комисии не би могла да се изпълни, предвид на разминаване' в сроковете за назначаване на районните избирателни комисии и регистрацията на кандидатите. Ето защо необходимо е текстът на закона да се измени като се отчете кои лица могат да участват в процеса на формиране състава на районните комисии към момента на изтичане на срока за назначаване на районните избирателни комисии.
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