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Закон за изменение и допълнение на 
Закона за местните избори


Обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.1995 г, попр. бр. 68 от 1.08.1995 г., Решение № 15 от 13.09.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 85 от 2209.1995 г; изм. и доп., бр. 33 от 19.04.1996 г.; Решение № 4 от 11.02.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 22 от 14.03.1997 г., изм., бр. 11 от 29.01.1998 г.., бр. 59 от 26705.1998 г., изм. и доп. бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм., бр. 85 от 28.09.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г, изм. бр. 24 от 13.03.2001 г, бр. 45 от 30.04.2002 г.



	1.§1. В чл. З се правят следните изменения:	
	В ал. 1, думите "които са адресно регистрирани", се заменят с думите "имат постоянен адрес".
	В ал. 2 думите "адресната си регистрация" се заменят с думите "постоянен адрес".
	В ал.4 и 5 думите "адресна регистрация" се заменят с думите "постоянен адрес".

	2. §2 В чл. 5, след думата "общината" се добавят думите "един
глас за кмет на район".
	
	3. § 3. Чл. 10 се изменя така:
	"Чл. 10. Избирателните списъци се съставят по постоянния адрес от общинската администрация и се подписват от кмета на общината, секретаря на общината, съответно от кмета на кметството или кметските наместници. В Столичната община и градовете с районно деление, избирателните списъци се подписват от кметовете и секретаря на района."

	4. § 4. В 12, т. 1 думите "са адресно регистрирани" се заменят с думите "имат постоянен адрес".
	
	5. §5. Чл. 24, ал 2 се изменя така : "Централната избирателна
комисия се назначава от Президента на Републиката. Тя се състои от
председател, двама зам.-председатели, секретар и 15 членове. Нейните
членове трябва да бъдат политически неутрални и да не членуват в
политически партии"

	6.§ 6. В чл. 35, ал. З, т. З, думите "повече от 500" - да отпаднат.
	
	7. § 7. В чл. 72, ал. 2, т.З, след думата "община", се добавят думите "или район".
	
	8. § 8 Чл. 73 се изменя така:
	"Чл. 73. (1). Бюлетините съдържат:
	

1. името на общината, номера на избирателния район и
номера на бюлетината.
	
	2. наименованието на политическата партия, коалиция или
инициативен комитет.
	
	3. името на кандидата за кмет или имената на кандидатите
от партийните листи и независими кандидати за съветници.

	(2)  Номерът на бюлетина се определя  от Общинската избирателна комисия чрез жребий.

9. § 9. Чл. 73а - се отменя.
 
	
	10. § 10. Ал. 4 на чл. 79 - да отпадне.

	11. § 11. В чл. 80, ал. 2, думите "...и отбелязва в паспорта му,
гласувал на местните избори, на ......... дата и подпис" - да отпаднат.
	
	12. § 12 Предлагаме § 4 от Преходните и заключителни разпоредби, да отпадне.




ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн. ДВ бр. 63/95 г., изм. бр. 27, 33 и 154/98 г.; бр. 10 и 69/99 г. и бр 57/ 2000 г.) в чл. 16, т. 1, числото "500" се заменя с числото "100".


МОТИВИ
към Законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за местните избори


	ЗМИ е приет през 1995 год. многократно променян. КС на два пъти се е произнесъл по този закон. (ДВ, бр. 85/95 г.; ДВ, бр 22/9/ г). Този закон изтърпя "изпитанието на времето" при десетки общи и частични местни избори. На този етап, от наше гледище не се налагат фундаментални промени в правилата на изборите за местни органи. Другото ще бъде поредния експеримент. Държавата, включително и местното самоуправление, изисква стабилност.
	В законопроекта се предлагат нови правила, които са подсказани
от практиката.	
	Те са в следните насоки:
	Предлага се развитие на демократичния принцип за пряко избиране на органите на местното самоуправление. В тази насока се предвижда кметовете на районите в градовете с райониране (София, Пловдив, Варна) да бъдат пряко избирани от избирателите.
	Също така се предвижда гражданите да имат право пряко да избират своите кметове на населени места над 100 жители, а не както беше досега - над 500 жители.
	От наше гледище трябва да се назначи от президента на Републиката нова Централни избирателна комисия (ЦИК), която да бъде неутрална и политически необвързана.
	Предлагаме избирателните списъци и оттук гласуването да стане по постоянни адрес на гражданите, имащи право на глас За да бъдат улеснени избирателите, предвиждаме отделни бюлетини за всеки един кандидат за кмет и за листите при избора на общински съветници.
	Предложенията, които правим, не водят до финансови тежести при провеждането на местните избори.
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