
1

Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ЗИНП)

Глава първа

Чл. 4 (1) (Изменена) Всеки избирател има право на два гласа: един глас за
кандидат за народен представител по мажоритарна система в едномандатен
избирателен район (ЕИР), наричан условно първи глас и един глас за партия или
коалиция по пропорционална система на национално ниво, наричан условно втори
глас.

(2) (Изменена) Гласовете на всеки избирател са равни на гласовете
на всеки друг избирател.

Чл.6 (1) (Изменена) Изборите се провеждат по пропорционална система
със засилен мажоритарен елемент, като половината народни представители се
избират мажоритарно (с относително мнозинство в едномандатни избирателни
райони), а другата половина  от национални листи на партии и коалиции.

(2) (Изменена) За разпределението на гласовете между партиите и
коалициите според гласовете на избирателите, подадени по пропорционалната
система, се използува методът на най-големия остатък на национално ниво.

(3) (Изменена) В разпределението на мандатите по предходната
алинея участват партиите и коалициите, които са получили не по-малко от четири
процента от действителните гласове по пропорционалната система на национално
ниво, или имат най-малко двама мажоритарно избрани народни представители.

(4) (Нова) Една партия или коалиция получава за националната си
листа в даден едномандатен избирателен район само тогава, когато е издигнала и
мажоритарен кандидат в този ЕИР.

Глава втора

Чл. 8 т. 2 (Изменена) районни - по една за всеки едномандатен избирателен
район, в това число една за избирателите от чужбина.

Чл.13 (Изменен) Районната избирателна комисия се състои от 7 членове, в това число
председател, до двама заместник-председатели, секретар.

Чл. 14 (Изменен)
т. 1. "до 7 се заменя с "5"
т. 2. "до 9" се заменя със "7"

Чл.23. (Изменен )
Ал. (1) т. 6. (Изменена) Думите "изборните им бюлетини" се заместват с

"определя чрез жребий последователността на изписването им в изборните бюлетини".
т. 9. (Изменена) Думите "броя на мандатите в избирателните райони

и на" се заличават.
                 т. 10. (Отменя се)
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                 т. 15. (Изменена) Думите "по пропорционалната система" се заличават.

Чл.24 (Изменен)
Ал. (1) т. 1. Думата "многомандатния" се заменя с "едномандатния".
                    т. 6. Думата "кандидатски листи" се замена с "кандидати".
                    т. 14. (Изменена) обявява избрания кандидат и му издам удостоверение. В
случай на равенство в броя на гласовете на кандидатите,
спечелили относително най-много гласове в съответния едномандатен избирателен
район, определя чрез жребий избрания народния представител в присъствието на
кандидатите и техните застъпници, представители на партии и коалиции,
наблюдатели и журналисти.

Глава четвърта

Чл.39. (Изменен)
(1) За провеждане на изборите на 120 народни представители по

мажоритарната система територията на страната се разделя на 120 едномандатни
избирателни райони, в това число един за избирателите в чужбина.

(2) Наименованията, границите и номерацията на избирателните
райони се определят от президента на републиката по предложение на Централната
избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Избирателните
райони в страната се определят така, че да имат приблизително еднакво население
(въз основа на данните на Националния статистически институт). Допуска се
отклонение в населението на даден район спрямо средното за страната от не повече
от 15 процента в двете посоки. Последното ограничение не се отнася за
избирателния район за чужбина".

(3) Отменя се.
(4) (Нова) За провеждане на изборите на 120 народни представители

по пропорционалната система с национални партийни листи, цялата страна е един
многомандатен избирателен район.

Глава пета

Чл. 43 (1) (Изменена) Кандидати за участие в изборите на 120 народни
представители по мажоритарната система се издигат от партии, коалиции или от
инициативни комитети за издигане па независими народни представители.

(2) (Изменена) Кандидатите за избор на 120 народни представители
по пропорционаланата система се издигат от партии и коалиции и се подреждат в
национални кандидатски листи.

(4)  (Изменена)   Коалициите   участвуват   в   изборите   по
пропорционалната система с обща кандидатска листа. Участвуващите в тях партии
не могат да участвуват със самостоятелна листа или в друга коалиция.
                      (5) (Отменя се)

Чл.44. (1) (Изменена) Кандидат за народен представител може да бъде
предложен за регистриране в национална листа по пропорционалната система само
от една партия или коалиция.

(3) (Изменена) Кандидат, предложен за народен представител в
национална листа на партия или коалиция може да бъде мажоритарен кандидат
само от същата партия или коалиция.
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(4) (Изменена) Всеки мажоритарен кандидат може да бъде предлаган,
за регистриране само в един ЕИР и то само от една партия или коалиция, или от
един инициативен комитет.

(5) (Изменена) Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в
повече от един ЕИР или от повече партии, коалиции или инициативни комитети,
действителна е първата по време регистрация.

(7) (Изменена) Думите "ал. 2, 3 и 5" се заменят с думите "ал. ал. 1, З и4”.

Чл.46 (1) (Изменена) Независим кандидат за народен представител може да
се регистрира само в един едномандатен избирателен район, когато кандидатурата
му е подкрепена от най-малко 100 избиратели с постоянен адрес на територията на
района.

Глава седма

Чл. 74 (1) (Изменена) Гласуването се извършва с две бели интегрални
бюлетини - първа бюлетина за първия глас на избирателя и втора бюлетина за
неговия втори глас. Допуска се използване на цветен символ (лого) срещу
наименованието на партия или коалиция и в двете бюлетини.
                           (2) (Изменена)

1. На бюлетините отгоре се отбелязва номерът на избирателния район.
2. В пирвата бюлетина са изписани с последователно номериране трите

имена на кандидатите на партиите и коалициите, както и
наименованията на издигналите ги партии и коалиции. Имената ха
независимите кандидати са след имената на кандидатите на партиите и
коалициите.

3. Пред имената на кандидатите по предходната точка има оставено празно
квадратче. Избирателят упражнява своя първи глас като поставя знак Х за
избрания от него кандидат в съответното квадратче на първата
бюлетина.

4. Последователността на имената на кандидатите на партии и коалиции е
както последователността на съответните партии и коалиции,
определена с жребий от ЦИК за цялата страна.

5. Последователността на имената на независимите кандидати се определя
чрез жребий от районната избирателна комисия.

6. Във втората бюлетина са изписани с последователно номериране
наименованията на партиите и коалициите.

7. Пред наименованията на партиите и коалициите има оставено празно
квадратче. Избирателят упражнява своя втори глас като поспим знак Х
за избраната от него партия или коалиция в съответното квадратче ма
втората бюлетина.

8. Вторите гласове за партия или коалиция в избирателния район се
отчитат на национално ниво само когато партията или коалицията има
издигнат кандидат в този район.

(3)-(6) Отменят се.                                    

 Чл. 75. Отменя се.

Чл. 77. (1) (Изменена) При гласуването избирателят поставя двете бюлетини в
непрозрачен плик.

         (2) Отменя се.
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Чл. 80. (1), т. 2. След думата "пликове" се добавя "под брой".
         т. З. (Нова) "Печат с уникален номер".

Чл. 81. (1) (Изменена) т. 1. След думата "гласуване" се добавя "в
избирателния район".

        т. 2. Думата "кабини" става "паравани". Второто изречение се заличава.

Чл. 84. (2) Отменя се.

Чл. 87. (1) (Изменена) След думата "комисия" се добавят думите
"две бюлетини за гласуване, подпечатани с печата на секционната
избирателна комисия и подписани от председателя или упълномощен от
него член, както и". Думите "в кабината" (два пъти) се заменят със "зад
паравана".

(2), т. 1. (Изменена) подава своя първи глас като отбелязва в
първата бюлетина със знак "Х" избрания от него кандидат в определеното за
целта квадратче. Подава своя втори глас като отбелязва със знак "Х" във
втората бюлетина избраната от него партия или коалиция в съответното
квадратче.

т. 2. (Изменена) поставя двете бюлетини в плика и го
пуска в избирателната кутия.

Чл. 88 (5) (Изменена) Думите "кабините за гласуване, когато в" се заместват с
"параваните, когато зад".

Глава осма

Чл. 91. (2) (Изменена) След думата "пликове" се добавя "се преброяват и".

Чл. 94. (Изменен) В първото изречение след думата "екземпляра" се добавя "на
две страници".

Чл. 97. (1), т. 1. (Изменена) един плик съответства на един първи
глас за кандидат в избирателния район и на един втори глас за партия или
коалиция на национално ниво. Всеки глас може да е действителен или
недействителен.

т. 4. (Нова) "броят на първите гласове е равен на броя
на вторите гласове и е равен на числото по предходната точка".

Чл. 97. (2) (Изменена)
1. Първият глас е действителен когато в плика е намерена една първа

бюлетина по образец, подпечатана с печата на секционната избирателна
комисия и подписана от председателя или упълномощен от него член, в
която избирателят е отбелязал със знак Х или с друг ясен знак точно
един от кандидатите в избирателния район.

2. Вторият глас е действителен когато в плика е намерена една втора
бюлетина по образец, подпечатана с печата на секционната избирателна
комисия и подписана от председателя или упълномощен от него член, в
която избирателят е отбелязал със знак Х или с друг ясен знак точно
една от партиите или коалициите.

Чл. 97 (4) (Изменена) Първият глас е недействителен когато:
1. в плика не е намерена първа бюлетина по образец;
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2. в плика са намерени две или повече първи бюлетини по образец
независимо от съдържанието на тези бюлетини;

3. намерена е една първа бюлетина, която обаче не е подпечатана с печата на
секционната избирателна комисия или пък не е подписана от председателя или
упълномощен от него член, независимо от съдържанието на тази бюлетина;

4. намерена е една първа бюлетина, в която няма отбелязан кандидат чрез
знак Х или друг ясен знак а съответното квадратче;

5. намерена е една първа бюлетина, в която има отбелязани двама или
повече кандидати чрез знак Х или друг ясен знак в съответните
квадратчета.

6. бюлетините по т. 2 - 5 се унищожават с надпис “унищожена” и се опаковат отделно.

Чл. 97 (5) (Изменена) Вторият глас е недействителен когато:
1. в плика не е намерена втора бюлетина по образец;
2. в плика са намерени две или повече втори бюлетини (ю образец

независимо от съдържанието на тези бюлетини;
3. намерена е една втора бюлетина, която обаче не е подпечатана е печата на

секционната избирателна комисия или пък не е подписана от председателя или
упълномощен от него член, независимо от съдържанието на тази бюлетина;

4. намерена е една втора бюлетина, в която няма отбелязана партия или коалиция чрез
знак Х или друг ясен знак в съответното квадратче;

5. намерена е една втора бюлетина, в която има отбелязани две или повече партии или
коалиции чрез знак Х или друг ясен знак в съответните квадратчета.

6. бюлетините по т. 2 - 5 се унищожават с надпис "унищожена" и се опаковат отделно.

Чл. 98 (6) (Изменена) Думите "Пликовете и" се заличават.

Чл. 98 (6) (Изменена)
1. купчинки от първи бюлетини за кандидатите в избирателния район;
2. купчинки от втори бюлетини за партиите и коалициите.
т. З и 4. Отменят се.

Чл. 99 (2) (Изменена) Броят на гласовете за всеки кандидат е равен на броя на
бюлетините по чл. 98, (6), т. 1.

Чл. 99 (3) (Изменена) Броят на гласовете за всяка партия или коалиция е равен на
броя на бюлетините по чл. 98, (6), т. 2.

Чл. 100  т. 2. (Изменена) първите гласове, подадени за всеки кандидат;
                           т. 3. (Изменена) общият брой на действителните първи гласове;

                       т. 4. (Изменена) вторите гласове, подадени за всяка партия или
коалиция;

                т. 5. (Изменена) общият брой на действителните втори гласове.

Чл. 100, т. 2 - 5. Отменят се.

Чл.  103. (1) (Изменена) Думата "многомандатния" става "едномандатния".

Чл. 103. (4) Отменя се.

Чл. 107 (Изменен) Думата "Д’Ондт" се заменя с "на най-големия остатък”.
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                  Чл. 108 (1) (Изменена) Добавя се "или имат не по-малко от двама
мажоритарно избрани народни представители. Партия или коалиция получава гласове в
даден едномандатен район само когато има издигнат в този район мажоритарен
кандидат".

(3). (Нова) Когато партия или коалиция има мажоритарно
избрани народни представители, чиито брой е по-малък от броя на полагащите й се
по ал. 2 мандати, тя допълва недостигащите й мандати последователно от
национална партийна листа.

(4). (Нова) Когато партия или коалиция има мажоритарно
избрани народни представители, чиито брой е равен на броя на полагащите
й се по ал. 2 мандати, тя остава с този брой народни представители.

(5). (Нова) Когато партия или коалиция има мажоритарно
избрани народни представители, чиито брой е по-голям от броя на
полагащите й се по ал. 2 мандати, тя остава остава с всички спечелени от нея
мажоритарни мандати.

(6) (Нова) В условията на ал. 5 спечелените от партията или
коалицията мажоритарни мандати се изваждат от броя на всички народни
представители, намален с броя на избраните независими кандидати и с броя
на мандатите, спечелени от партиите или коалициите по ал. 4 (ако има
такива). Останалите мандати се разпределят между партиите и коалициите
по ал. 3.

           Чл. 109 (Изменен) Думите "по кандидатски листи на партиите и
коалициите в многомандатните избирателни райони" се заличават.

Чл. 110. Отменя се.

Чл. 115. (1) (Изменена) При предсрочно прекратяване на
пълномощията на народен представител на партия или коалиция
Централната избирателна комисия обявява за народен представител първия
неизбран в съответната национална листа кандидат.

(2) (Изменена) Народен представител на партия или
коалиция, избран за министър, заместник министър, председател или
заместник председател на държавна агенция, се замества от първия неизбран
в съответната национална листа кандидат.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1, т. 1.6) (Изменена) личен (зелен)паспорт - само за лица над 70 годишна възраст.
§ 1, т. 6 Отменя се
§2          Отменя се

§ 4 (Изменен) Думите "за предвидените в него срокове" се заличават.
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МОТИВИ
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

ЗАКОНА ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

През последните дванадесет години от Парламента бяха приети няколко
различни избирателни закони. Всички те бяха многократно изменяни и допълвани,
най-често преди избори. Конкретната политическа конюнктура влияеше съществено
върху съответните промени. Очевидна е необходимостта да се подреди,
систематизира и стабилизира правната уредба на отделните избори
(парламентарни, президентски, местни), референдуми и други форми на пряката
демокрация). Добре е това да стане достатъчно време преди провеждането на
съответните избори. Предложените промени в Закона за избор на народни
представители (ЗИНП) са стъпка в насока усъвършенствуване и оптимизиране на
изборното ни законодателство, регламентиращо избора на народни представители.

Промените целят засилваме ма мажоритарния елемент и възможността
за личностен избор (което отговаря на обществените нагласи и настроения) при
запазване ма пропорционалната система. Новата избирателна система в никакъв
случай не е повторение на ЗИВНС от 1990 г., където бе налице формално делене
наполовина (50% по пропорционалната и 50% по мажоритарната система) със
запазване на съществуващите слабости и недостатъци на всяка от двете
избирателни системи поотделно.

Предлага се вариант ма немската избирателна система, съответно
съобразен е българската констмтуционно-правна м политическа реалност към
настоящия момент. При този проект се запазва конституционно определения брой
(240) на народните представители.
Всеки избирател ще разполага с правна възможност да гласува с два гласа:

♦ един за мажоритарния кандидат в съответния едномандатен избирателен
район и

♦ един за партия или коалиция в национален мащаб.
В предлагания проект разпределението на депутатските места в
Парламента става по пропорционална система със засилен мажоритарен
елемент. Подадените гласове за националните листи на партиите или коалициите в
страната и в чужбина определят процента на партиите и коалициите по
пропорционалната система, според който се определя полагащият им се брой
народни представители.

Кои точно кандидати обаче да станат народни представители, се определя
преди всичко според резултатите от мажоритарния вот - 120 от депутатите се
избират мажоритарно в 120 едномандатни избирателни района (ЕИР), от които един е за
българските граждани, живеещи в чужбина. Във всеки едномандатен
избирателен район се избира един народен представител в един тур с обикновено
мнозинство (повече от подадените гласове от всеки един от останалите кандидати
поотделно).
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В разпределението на мандатите по пропорционалната система участвуват
партиите или коалициите, които са получили повече от 4 % от гласовете или
имат поне двама мажоритарно избрани кандидати (в последния случай
партиите получават брой мандати, съответствуващ на получения от тях процент,
дори и той да е по-малък от 4). За да се зачитат за пропорционалната система
гласовете на дадена партия в даден ЕИР, тя трябва да има издигнат мажоритарен
кандидат в този ЕИР. Това ограничение се въвежда, за да се премахне
възможността някои партии да издигат свои кандидати, маскирани като
независими.                            .

Всяка партия или коалиция получава брой депутати, съответно
пропорционален на броя на получените гласове на национално ниво.

Ако има мажоритарно избрани независими кандидати за народни
представители, техният брой се изважда от числото 240 н партиите и
коалициите си разпределят оставащите мандати съобразно получения
процент по пропорционалната система на национално ниво.

Когато партия или коалиция има мажоритарно .избрани народни
представители, чийто брой е по-малък от полагащите й се мандати по
пропорционалната система (най-чссто срещания случай), тя допълва останалите
мандати според подредбата от националната си партийна листа.          .:

Когато партия или коалиция има мажоритарно избрани народни
представители, чийто брой е равен на броя на полагащите й се мандати,
съответно получен като процент по пропорционалната система (изключително
малко вероятен случай в практически аспект), тя остава с този брой народни
представители.

Ако дадена партия или коалиция има повече избрани мажоритарни
кандидати, отколкото и се полагат според достигнатия процент по
пропорционалната система (също изключително малко вероятен случай в
практически аспект), тя запазва този брой народни представители (засилен
мажоритарен елемент).

В този случай се постъпва при условията на чл.108, ал.6 от предлагания
законопроект. От числото 240 последователно се изваждат:

о броя на мажоритарно избраните независими кандидати и
о броя на мажоритарно избраните народни представители на
онези партии или коалиции, който е равен на броя на
полагащите им се мандати по пропорционалната система, ако
има такива (чл. 108, ал. 4 от законопроекта) и
о броя на мажоритарно избраните кандидати на онези партии
или коалиции, който е по-голям от броя мандати, полагащи
им се по пропорционалната система, ако има такива (чл. 108,
ал.5);

Тоест с избраните мажоритарни народни представители от партии или
коалиции, чийто брой е по-голям или равен на полагащия им се но
пропорционалната система, се процедира като с независимите.

След като се определи остатъка, се пристъпва към определяне броя на
народните представители, полагащи се на останалите партии и коалиции,
пропорционално на получените гласове за техните национални партийни
листи.

Основни предимства на предлаганата избирателна система:
♦ местата в парламента се разпределят справедливо, без

изкривяванията, дължащи се на мажоритарната система
♦ избирателите имат възможност да гласуват за националната

листа на предпочитаната от тях партия или коалиция – т.е.,
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макар н непряко, да гласуват за желаните от тях премиер и
правителство - най-важният въпрос, който трябва да реши
новият Парламент

♦ в същото време, те могат да избират пряко й народен
представител от своя избирателен район, когото познават и на
когото се доверяват (който може н да не бъде от
предпочитаната от тях политическа сила).

24.9.2002 г.
Вносители:

Диляна Грозданова
Иван Козовски
Мариана Костадинова
Тодор Костурски
Нидялко Калъчев
Константин Пенчев
Станимир Илчев
Емил Кошлуков
Юлияна Дончева
Алеко Кюркчиев


