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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

за политическите партии

Глава първа

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Политическите партии са доброволни организации на индивидуално и
свободно членуващи в тях български граждани, имащи за цел колективно да формират и
изразяват политическата им воля чрез избори и по други демократични начини.

(2) Политическите партии използват демократични средства и методи за
организационното си устройство и за постигане на политическите си и властови цели.

(3) Организации и движения, които не са политически партии могат да изразяват
становища и да поставят искания с политически характер, но нямат право да участват в
избори за президент на РБългария, в парламентарни избори и в избори за местни органи
на самоуправление.

Чл.2. Политическите партии осъществяват дейността си в рамките на
Конституцията и законите на страната и в съответствие с техните устави.

Чл.З. Членуването или нечленуването, както и прекъсването на членството в
политическа партия, не създава предимство или ограничения в упражняването на
конституционните права и свободи на гражданите.

Чл.4. Политическите партии не могат да използват в своите символи герба и

знамето на Република България, на чужда държава или религиозни знаци и

изображения.

Чл.5. Не се допуска образуването и съществуването на политически партии,

които:

1. имат дейност насочена против суверенитета и териториалната цялост на
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държавата или целят насилственото изменение на установения от Конституцията

държавен и обществен строй;

2. имат за цел премахване на установените от Конституцията права и свободи на

гражданите или нарушават други конституционни забрани;

3. проповядват расова, национална, етническа или религиозна вражда;

4. стремят се да постигат целите си чрез насилие или други недопустими от

закона средства.

Чл.6.  Политическите партии осъществяват дейността си в страната на

официалния държавен език.

Глава втора

ОБРАЗУВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл.7. Образуването и дейността на политическите партии са публични.

Чл.8. (1) Политическа партия могат да образуват български граждани, които имат

избирателни права.

(2) Гражданите, които участват в учредяването на политическа партия, не могат

да членуват в друга такава.

(3) Лицата с двойно гражданство могат да участват в образуването и да членуват

в политическа партия.

Чл.9. (1) Създаването на политическа партия става по инициатива най-малко на

50 български граждани, които подписват учредителна декларация. Подписите на

инициаторите за създаване на нова партия се заверяват нотариално.

(2) В учредителната декларация инициативният комитет излага основните

принципи и цели, които ще отстоява партията, както и датата и мястото на провеждането

на учредителното събрание.

(3) Инициативният комитет публикува проект учредителна декларация и обявява

публично откриването на подписка за набиране на членове-учредители в "Държавен
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вестник". В съобщението се определя датата и мястото на провеждането на

учредителното събрание.

(4) Срокът за набиране на членове-учредители и за провеждане на учредителното

събрание не може да бъде по-кратък от един месец и по-продължителен от три месеца от

датата на обявата съгласно горната алинея.

Чл.10. Всеки гражданин с избирателни права може да се присъедини към

подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално

членство по образец утвърден от Инициативния комитет и отговарящ на общите

изисквания на Софийски градски съд за регистрация на политическа партия. В същата

декларация гражданинът изразява личната си воля да членува в политическата партия и

заявява, че приема учредителната декларация и не членува в друга политическа партия.

Чл.11. Учредителното събрание на политическата партия е редовно, ако

присъстват най-малко 500 граждани подписали декларации за членство по процедурата

на чл.9 и чл. 10.

Чл.12. Учредителното събрание приема устав и програма на политическата

партия, като те се считат за приети, като за тях е гласувано с обикновено мнозинство от

минималния брой участници, посочени в предходния член.

Чл.13.  Учредителното събрание избира ръководни и контролни органи съгласно

изискванията на приетия устав.

Чл.14. (1) В устава на политическата партия се определят:
1. наименованието й, като не може да повтаря или наподобява наименованието на

други регистрирани български партии и не се допуска буквалното повтаряне на

наименованието или абревиатурата на други партии с прибавяне на думи, числа и знаци;

2. програмните й цели и задачи;

3. редът за встъпване в партията и за прекратяване на членството;

4. правата и задълженията на членовете;
5. ръководните и контролни органи, редът за свикването, избирането и

освобождаването им, тяхната компетентност, права и задължения;

6. принципите за организационно изграждане на структурите на партията и

техните права и задължения;
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7. символите й;
8. размерът на членския внос, финансирането на партията и редът за

разпореждане с партийното имущество и финанси;

9. седалището й;

10. лицата (лицето), които я представляват;

11. редът и условията за прекратяване на дейността й;
(2)  В устава могат да се съдържат и други разпоредби.

Чл.15. (1) Политическите партии могат да придобият статут на юридическо лице

след решение на Софийски градски съд като за целта  учредителите депозират

предварително в съда:

1. молба   за   регистрацията   на   партията   подписана   от представляващия

(представляващите я) съгласно нейния устав;

2. учредителен протокол от учредителното събрание;
3. устав на партията;
4. списък на учредителите съгласно чл.11 с трите имена, ЕГН, адресите и личен

подпис ;

5. списък с трите имена, ЕГН и адресите на членовете на ръководния й орган,

който съгласно устава й я представлява;

6. медицински удостоверения за психическото здраве на лицата, представляващи

партията и свидетелства за съдимост на същите;

7. списък с персоналните данни (трите имена, ЕГН, адрес и подпис) на не по-

малко от 4 500 членове, освен посочените по т.4 и съгласно чл. 11 поне 500 учридители;

8. документи, удостоверяващи съществуването на изградени съгласно устава

партийни структури в не по-малко от 2/3 от общините в страната.

9. нотариално   заверена   декларация   от   ръководството   на политическата

партия за истинността на документите по т. 1,2,3,4,5,6,7,8.

(2) Крайният срок за подаване на документите за съдебна регистрация на

партията съгласно чл.15, ал.1, е до изтичане на 6 месеца от датата на провеждане на

учредителното събрание.

(3) Ако в указания по предходната алинея срок не бъдат изпълнени условията за

получаване от партията на статут на юридическо лице посочени в същата алинея, то
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учредителното събрание се счита за недействително и процедурата за регистриране на

политическата партия следва да се повтори изцяло по смисъла на членове 9, 10, 11, 12,

13, 14 и 15, алинеи 1 и 2, но не по-рано от 6 месеца след изтичане на срока по

предходната алинея.

Чл.16. (1) Молбата за съдебна регистрация на политическата партия се разглежда

в открито заседание на Софийския градски съд с участието на прокурор, което се

насрочва не по-късно от един месец от постъпването й.

(2) Съдът проверява дали са налице изискванията на закона и достоверността на
представените документи съгласно чл.15, ал.1 и ал.2 и се произнася с решение в 14-
дневен срок от заседанието.

(3) При установяване на допуснати нарушения, съдът дава едномесечен срок за
тяхното отстраняване.

(4) Отказът на съда да регистрира партията подлежи на обжалване пред
Върховния касационен съд, по реда на Гражданския процесуален кодекс в 7-дневен срок
от узнаване на съдебното решение.

Чл.17. Върховният касационен съд разглежда жалбата в седемдневен срок и се
произнася окончателно.

Чл.18. (1) Съдебното решение се вписва в 7-дневен срок в отделен регистър за
политическите партии към Софийския градски съд.

(2) В регистъра се вписват наименованието и устава на партията, седалището й,
имената на членовете на ръководните органи и лицето (лицата), които я представляват.

(3) Всички последващи промени в регистъра се правят на основание решение на
органа, който съгласно устава е компетентен да ги извърши.

(5) Делата по регистриране на партии се пазят безсрочно.
Чл.19. (1) Регистрирането на партията и промените в регистрацията се обнародват

в "Държавен вестник", в 7-дневен срок от представянето на съдебното решение.
(2) От момента на обнародването на съдебното решение в "Държавен вестник"

партията придобива статут на юридическо лице.
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Глава трета

 ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл.20. (1) Политическите партии осъществяват дейността си на територията на цялата

страна в съответствие с Конституцията и законите на страната и устава на партията.

(2) Всички политически партии имат равни права за участие в политическия
живот на страната.

(3) Политическите партии осъществяват своята дейност чрез ръководните си
органи, поделенията си и техните ръководства.

Чл.21. (1) Политическите партии могат да създават свои клубове, обединения по
професии и интереси и организации на териториален принцип и по местоживеене.

(2) Политическите партии могат да създават свои младежки и женски
организации.

(3) Политическите партии не могат да създават свои организации по месторабота
в стопански дружества, държавни или общински учреждения, както и да се намесват в
управлението и дейността им.

(4) Политическите партии не могат да създават детско-юношески организации,
обединяващи лица под 16-годишна възраст и военизирани структури.

Чл.22. (1) Военнослужещите във Въоръжените сили, служителите на
Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на външните работи
(МВнР), Националната служба за охрана (НСО), Националната разузнавателна служба
(НРС), съдиите, прокурорите и следователите, служителите в канцеларията на
Президента на Република България, както и държавните служители , не могат да
членуват в политически партии.

(2) При постъпване на работа в посочените ведомства лицата представят
декларация, че не членуват в политически партии.

(3) Членството в политически партии на лица постъпващи на редовна военна
служба се прекратява за срока на службата им.

Чл.23. Държавните служители не могат да използват служебното си положение
за осъществяване на дейност в полза или във вреда на политическите партии.

Чл.24. (1) Обществена организация, която не е регистрирана като политическа
партия, не може да осъществява дейност на политическа партия.

(2) Организации, нямащи регистрация по Закона "за политическите партии, не
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могат да издигат и регистрират свои кандидати в местни и парламентарни избори, както
и по време на самите избори не могат да осъществяват организирана политическа
дейност и агитация в полза или във вреда на определени политически партии, както и на
кандидати за избори.

(3) Ако обществена организация по смисъла на ал.1 очевидно осъществява
политическа дейност по смисъла на ал.2 от настоящия член, окръжният прокурор й
предлага да я прекрати незабавно. Ако тази дейност не се прекрати, по искане на
прокурора тя се разпуска по съответния ред.

Чл.25. (1) Участието на политическите партии в избори и референдуми се
определя с отделни закони.

(2)   Политическите партии могат да се регистрират за участие в избори и да
издигат и регистрират кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, народни
представители, кметове на общини и населени места и общински съветници, само ако са
регистрирани в регистъра на политическите партии, съгласно условията на чл.15, ал.1,
чл.18, алинеи 1,2 и З и чл. 19 на настоящия закон.

(3)   Политическите партии могат да участват в парламентарни избори
самостоятелно или в коалиция.

(4)   Политически партии, които на два пъти последователно на редовни
парламентарни избора не преминат 4% граница за самостоятелно участие или 8%
граница за коалицията, в която участват, следва да се пререгистрират отново в
съответствие с всички изисквания на този закон, посочени в чл.9, чл. 11, чл. 15 и чл. 19.

(5)   Политическите партии, които попадат в нормите на горната алинея следва да
извършат своята пререгистрация в шестмесечен срок след датата на съответните избори.
В противен случай те се заличават от регистъра на политическите партии.

Глава четвърта

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл.26. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и
от държавна субсидия.

Чл.27. (1) Източници на средства на политическите партии могат да бъдат:

1. членски внос;

2. дарения и завещания;
3. приходи от печалбата на едноличните търговски дружества на партията;

4. приходи от собствени недвижими имоти;

5. лихви от вложени собствени средства в банките;
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6. субсидии от държавния бюджет;
7. приходи от продажба на печатни, аудио- и видеоматериали с партийно-

пропагандно съдържание и друга издателска дейност, авторски права и ползване на
интелектуална собственост.

 (2) Политическите партии не могат да получават помощи и дарения от чужди
държави и организации, от чуждестранни търговски дружества, както и от анонимни
източници. Даренията и завещанията от чуждестранни юридически лица с идеална цел и
от чуждестранни физически лица не могат да надхвърлят 10 000 лева, като едно и също
физическо или юридическо лице не може да прави повече от едно дарение годишно.

(3) Политическите партии могат да получават дарения и завещания от български
физически или юридически лица, като размерът не може да надхвърля 30 хиляди лева от
едно лице годишно.

(4) Търговски дружества с държавно или общинско участие или такива, които
изпълняват по договор държавна или обществена поръчка не могат да даряват суми на
политически партии както и да изработват, публикуват или заплащат рекламни
продукти в полза на едни или във вреда на други политически партии.

(6)   Политическите партии са длъжни да оповестяват публично направените им
дарения за всяка календарна година и по време на избори.

(7)   Получените суми и имущества в нарушение на алинеи 2,3 и 4 се отнемат в
полза на държавата.

Чл.28. (1) Политическите партии могат да развиват стопанска дейност само чрез
създадени от нея еднолични търговски дружества, при условията и реда на Търговския
закон и при следния предмет на дейност:

1. издателска дейност;

2. транспортни услуги;

3. софтуерна дейност;

4. организация на пътувания, конгреси, почивки;

5. ресторантьорство и кафетерии;

6. производство и търговия със сувенири и агитационни материали;

7. експертно-консултантски услуги.
 (2) Издаването и разпространението на еднократни или периодични печатни

материали, аудио- и видеоматериали, свързани непосредствено с политическата дейност
на партията, може да се извършва директно от ръководството на партията, като такива
издания не се облагат с ДДС.

(3) Едноличните търговски дружества на партиите не могат:
1. да сключват договори с търговски дружества с държавно или общинско

участие, освен за закупуване на суровини за производствената им дейност;
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2. да участват в приватизацията на обекти - държавна или общинска собственост;

3. да получават концесии от държавата или общините;
4. да извършват посреднически услуги по точки 1,2 и 3.
Чл.29. (1) Приходите на политическите партии по смисъла на чл.27, ал.1, т.

1,2,3,5,6,7 не подлежат на данъчно облагане.
(2) Едноличните търговски дружества на партиите се облагат с данъци по общия

ред.
(3) Приходите от печалбата на едноличните търговски дружества, които са

източници за средства на партията, не могат да се разпределят между членовете й.
Чл.30. (1) Държавата отпуска ежегодно от държавния бюджет субсидия за

финансиране дейността на парламентарно представените партии и коалиции.
(2)  Общата сума предвидена в  бюджета се разпределя пропорционално на

получените гласове в последните парламентарни избори.
(3) За коалициите представени в парламента общата сума, изчислена съгласно

предходната алинея, се разпределя между съставящите я партии пропорционално на
броя на депутатите на всяка от тях.

(4)  Държавна субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са
представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от 2 на сто от всички
действителни гласове на последните парламентарни избори.

(5)   Всяка политическа партия получава своята част от държавната субсидия на
четири транша, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20
декември на съответната година.

(6)   Получената държавна субсидия не може да се използва за представителни
нужди, за стопанска дейност по смисъла на чл.28, както и да служи за предоставяне на
банкови гаранции.

(7)   Не получават държавни субсидии партиите непредставили редовни годишни
финансови отчети по смисъла на чл.38 и чл.39.

Чл.31. (1) Държавна субсидия може да се предоставя еднократно и на
политическите партии при провеждане на парламентарни и местни избори, в т.ч. и
непарламентарни, но регистрирани по смисъла на чл.15 и чл.19.

(2) Редът за получаване на тази субсидия от различните политически партии и
съответния й размер се определя от Избирателните закони.

(3) Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и
коалиции, се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България
в зависимост от броя на получените действителни гласове на последните парламентарни
избори.

Чл.32. Политическите партии и техните търговски дружества не могат да
закупуват недвижими имоти от държавата и общините.
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Чл.33. (1) Държавата и общините представят на политическите партии получили
на последните парламентарни избори над 2 на сто от действителните гласове и на
партиите от коалициите, получили над 8 на сто от действителните гласове, подходящи
помещения за осъществяване на тяхната дейност.

(2) Министерският съвет задължително предоставя помещения за офиси на

централните ръководства на политическите партии представени в Народното събрание.

(3) Задължения за предоставяне на помещения имат и областните управители за

регионалните ръководства на парламентарно представени партии и партиите, събрали

над 2 на сто от действителните гласове.

(4) На останалите политически партии помещения за нуждите на централните им

ръководства се предоставят според възможностите.

(5) Кметовете на общини и населени места (или на райони в градовете с районно

деление) задължително предоставят помещения на политическите партии и коалиции,

представени в местния съвет и на парламентарно представените партии.

(6)   Областните управители и кметовете на общини предоставят помещения на

политическите партии съгласно Закона за държавната собственост и Закона за

общинската собственост.

(7)   Отказът да се предостави помещение по ал.2 и ал.З подлежи на обжалване

пред ВАС в 14-дневен срок, а по ал.5 - пред съответния окръжен съд. Смята се, че има

мълчалив отказ, когато в тримесечен срок от искането не е предоставено помещение.

(8)   Наемът за предоставяните помещения е в размер на амортизационните

отчисления. При наличието на различни тарифи за заплащане на експлоатационните

разходи, политическата партия заплаща по-ниската.

Чл.34. Предоставените помещения могат да бъдат пренаемани, но само за

дейност, обслужваща дейността на политическата партия.

Глава пета

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл.35. Политическите партии водят счетоводство за приходите и разходи
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съгласно Закона за счетоводството.

Чл.36. Финансовият контрол върху дейността на политическата партия се

осъществява върху приходите на партията, разходите на партията и партийното

имущество.

Чл.37. Цялостният финансов контрол на политическите партии се осъществява

от Сметната палата.

Чл.38. (1) Политическите партии представят ежегодно до 31 март пред Сметната

палата заверен от експерт-счетоводител отчет за приходите и разходите си, който

съдържа:

1.    извлечение от книга за приходите, в която са заверени приходите по чл.27, 28,

30 и 31.

2.    извлечение от книга за разходите, в която са отразени разходите

за персонал, за наеми за помещения, за административни разходи и разходи за присъщи

дейности.

(2) Едноличните търговски дружества създадени по силата на чл.28 от настоящия

закон и извършващи стопанска дейност в полза на партиите се контролират по реда и

условията на Търговския закон като техните заверени годишни баланси се прилагат към

годишния отчет на партиите пред Сметната палата.

Чл.39. В шестмесечен срок след получаване на отчета. Сметната палата се

произнася за редовността на финансовата документация на политическите партии в

съответствие с нормите на този закон.

Глава шест
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл. 40. Дейността на политическите партии се прекратява доброволно, в
съответствие с устава, или принудително - за нарушение на Конституцията и законите.

Чл.41. (1) Доброволно дейността на политическа партия се прекратява при:

1. саморазпускане;

2. сливане с или вливане в друга партия;

3. разделяне на две или повече партии.
(2) За прекратяване на дейността в горните случаи се взема решение от
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върховния орган на партията. Това право не може да бъде делегирано на ръководителя
или на изпълнителния орган на партията.

(3) Препис от решението на органа по предходната алинея се представя на съда,
заедно с протокола от общото събрание на върховния орган (конференция или конгрес)
на партията. Съдът задължително проверява законността на процедурата за вземане на
решението.

Чл.42. (1) Дейността на политическа партия може да бъде прекратена по искане
на прокурор при неспазване на Конституцията и законните изисквания за дейността на
партиите.

(2) Дейността на политическа партия може да бъде прекратена и по искане на
Сметната палата при съществени нарушения на изискванията на финансиране и
отчетност. Искането се предявява пред съда от Председателя на Сметната палата.

(3) Дейността на политическа партия се прекратява по искане на прокурор, ако са
изминали повече от пет години от последната й регистрация за участие в избори -
парламентарни, президентски или местни.

Чл.43. Решенията за прекратяване на политическата партия по предходните

членове  подлежат  на  обжалване  пред  Върховния административен съд.

Чл.44. Влезлите в сила решения по чл.41 и чл.42 се вписват в регистъра на

Софийски градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародват в "Държавен

вестник".

Чл.45. (1) В случаите на чл.41, т.2 и т.З, органът взел решение за прекратяване

дейността на партията, определя начина за разпределение и разпореждане с

имуществото.

(2) В случаите на чл.41, т.1 и чл.42 имуществото става държавна собственост.

Държавата отговаря за задълженията до размера на полученото имущество.

Глава седма

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. (1) Ръководители на политически партии, които нарушават или допускат

нарушаване на изискванията за финансиране и за финансова отчетност, се. наказват с

глоба от 1 000 до 10 000 лева.
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(2) Наказателните постановления се издават от Председателя на Сметната палата.

(3) Съставянето на актове, издаването на наказателни постановления и тяхното

обжалване се извършват по реда на Закона за административните нарушения и

наказания.

Чл.47. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лева общински кмет или областен

управител, който не предостави помещение на политическа партия в едномесечен срок,

след като отказът му е бил отменен от съда.

Чл.48. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лева ръководители на организации,
регистрирани по Закона за лицата и семейството, в т.ч. синдикални, ако извършват
дейност в нарушение на чл.24, ал.1 и ал.2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички политически партии, регистрирани по Закона за политическите
партии (ДВ бр.30 от 2001 г.,) се пререгистрират в 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон, съгласно изискванията на чл.15, ал.1, чл.18 и чл.19. След този срок
непререгистрираните партии се заличават от съдебния регистър за политическите
партии.

§ 2. Шест месеца след влизане в сила на настоящия закон областните управители
и кметовете на общини отнемат в полза на държавата или на общините предоставената
клубна база на вече несъществуващи партии.

§  3. Този закон отменя Закона за политическите партии (обн.,ДВ, бр.30 от 2001
г.)

§   4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

мотиви

към проекта на Закон за политическите партии

Приетият от 38 Народно събрание през м.март 2001 г. Закон за политическите

партии почти с нищо не промени остарялата правна уредба за дейността на партиите,

регламентирана в предишния Закон за политическите партии от 1990 г.
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С него се целеше и се постигна единствено да се осигури държавна субсидия за

парламентарно представените политически партии.

Преди 12 години стимулирането на политическия плурализъм беше от

съществено значение за прехода от еднопартийна тоталитарна система към

многопартийно демократично общество. За тези години обаче принципът на

политическия плурализъм беше абсолютизиран. Към м.януари 2000 г. в страната имаше

съдебно регистрирани по закона от 1990 г. 238 политически партии.

След приемането на Закона за политическите партии от 2001 г. отношенията

между партиите, които са част от обществото и гражданското общество като цяло не

само че не се моделираха поновому, но това противоречие се задълбочава.

Общественото доверие в партиите непрекъснато спада, а те от своя страна постоянно се

умножават при не винаги обществено оправдани мотиви. Към днешна дата партиите са

около 270 на брой. Огромното мнозинство от тях нямат реален политически живот,

нямат реални членове, нямат реално присъствие в българското общество.

При вече утвърдения политически плурализъм в страната, досегашният твърде

либерален режим на създаване, легитимиране и дейност на политическите партии, както

и техният огромен за страната брой вече не съдействат за демократизацията на

българския политически живот. Напротив, в по-голяма степен това обърква и подвежда

българския гражданин; не подпомагат развитието и функционирането на българската

политическа система, а предимно задоволява вождистки амбиции на отделни личности;

не ни приближава, а ни отдалечава от традиционните демократични ценности на

европейския политически живот.

Предложеният законопроект има за цел въз основа на натрупания през

последните 12 години опит и достигната степен на развитие на обществените отношения

да очертае правната рамка за осъществяване на съвременна политическа дейност в

Република България.

Законопроектът е структуриран в седем глави.
В глава първа "Общи положения" се регламентират общите принципи на

партийна дейност, произтичащи от Конституцията и законите
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 на страната.

В глава втора се предлага друг, различен от досегашния подход за образуването и

регистрацията на политическите партии. Предвидена е нова за българската практика

няколко степенна процедура за иницииране, учредяване и последваща съдебна

регистрация на политическите партии като пълноправни политически и юридически

субекти при условие, че постигнат определени характеристики. Тази, различна от

досегашната практика, нормативна база, от една страна гарантира реален плурализъм в

политическите отношения, гарантира демократизма за инициирането и при

изграждането на политическите партии. От друга - новите законови норми създават

условия за живот само на политически партии, които разчитат на реално присъствие в

политическото пространство, които изразяват реални обществени интереси и които

формират обществено значима политическа воля. Създават се условия за нормално

структуриране на политическото пространство по подобие на държави с дълбоки

демократични и плуралистични традиции.

В трета глава на закона са очертани единните параметри, по които следва да се

развива дейността на политическите партии. В сегашния Закон такива общи

характеристики за дейността на политическите партии отсъстват, което затруднява

гражданският и обществен контрол върху тяхната дейност.

В четвърта глава са уредени въпросите за финансирането и имуществото на

политическите партии. Уточняват се и се променят функциите на партиите и на

държавата при финансовите им взаимоотношения. Определят се по прецизно

източниците на финансиране, като целта е да се пресекат пътищата за "сенчести"

парични потоци от и към политическите партии.

Отчитайки, че корупцията във всяко едно общество започва и завършва с

политическите партии, в четвърта и пета глави са прецизирани законовите норми за

тяхното финансиране и за финансовия им контрол. Различното от досегашната практика

в тази част на законопроекта е, че се премахват изцяло анонимните дарения, отстранява

се възможността партиите да получават под различна форма финансова подкрепа от

предприятия и фирми, в които има каквото и да е държавно и общинско участие и

други.
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Ново по същество е предложението партиите да имат ограничена, но разрешена и

контролируема стопанска дейност. Основният мотив за това предложение е, че

досегашната пълна забрана на стопанска дейност от партиите практически се заобикаля

и предизвиква сенчести стопански дейности на партийните централи, които не се

контролират.

Новите идеи заложени в глава четвърта имат за цел партиите да имат максимално

ясни източници на финансиране те да получат правото да заработват контролируемо

необходимите им средства и да са защитени максимално от финансовия натиск на

групировките.

Финансовият контрол на политическите партии предвижда максимална

прозрачност, точен ред и единни критерии за всяка една партия.

В глава шеста е посочен редът за прекратяване на партиите.
В глава седма са регламентирани санкциите за нарушаване разпоредбите на

закона. Такива, в отличие от досегашния закон, са предвидени както към лидерите на

политическите партии, така и към длъжностни лица.

В преходните и заключителните разпоредби се задължават всички съществуващи

партии да се пререгистрират съгласно разпоредбите на новия закон, в достатъчно

разумен за целта срок.

София, 22 май 2002 г.

                                                     ВНОСИТЕЛИ: Бойко Радоев, Николай Камов
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