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ВХ. № 354-01-29/22.05.2003 г.                                                                                   Проект!



З  А  К  О  Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ


/Обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.1995 г., попр. бр. 68 от 01.081995 г.; Решение № 13 от 13.09.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 85  от 22.09.1995 г.; изм. и доп., бр. 33 от 19.04.2996 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 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 69 от 03.08.1999 г., в сила от 03.08.1000 г., изм., бр. 85 от 28.09.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2000 г., изм., бр. 24 от 13.03.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г./
	

         § 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
         В ал. 1 след израза "адресно  регистрирани" се добавя израза "съгласно Закона за гражданската  регистрация" и след думата  "община" се  поставя запетая и  се добавя  думата "район".
         В чл. 3, ал. 1, т. 2  след думата "община"се поставя  запетая и се  добавя думата "район". 
 	§ 2. В чл. 5 след думата "общината" се  поставя  запетая и се добавя израза "един глас за кмет на район".
       	§ 3. В чл. 10  се добавя  ново  второ  изречение : “ В Столична община и градовете  с районно деление, избирателните  списъци се  подписват от кмета и секретаря  на  съответния район”.
       	§ 4. Чл. 11, ал. 2 се изменя както  следва: “В избирателните  списъци се вписват по азбучен ред трите имена на  избирателя, ЕГН, постоянния  адрес или заявения от избирателя настоящ адрес, когато  не съвпада с постоянния адрес, видът и  номерът на  документа за самоличност и се обособява графа “забележки”.
       	§ 5. В чл. 21, ал. 3  след думата "община" се  добавя думата "район" и след думата "общината" се  добавя  думата "района".   
       	§ 6. В чл. 22, ал. 3 след думите "съответните  общински" се  добавят и  думите " районни".
       	§ 7. В чл. 23 се създава нова ал.2 на  мястото на отменената  през 1999 г. със следния  текст:
       “Чл. 23, ал. 2. Избирателните  секции  в градовете с районно  деление, задължително  се  съобразяват и с границите  на  съответните  райони".   
       	§ 8. Алинея /2/ на чл. 24 се отменя.
      	§ 9.  Създава се  нов чл. 24а със следния  тeкст:
       	“Чл. 24а, ал.1. Централната комисия за местни избори се назначава с Указ на президента на Републиката в срока по чл. 7, ал.1 след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Тя е в състав до 25 членове и включва председател, зам.-председатели и секретар.
           ал. 2.  Представителите на една партия, или коалиция не могат да имат мнозинство в Централната комисия за местни избори. Председателят и секретарят са от различни политически партии и коалиции.
	  ал. 3. Членовете на Централната комисия за местни избори са лица с висше образование и трябва в мнозинството си да  са юристи. За членове на Централната комисия за местни избори се назначават български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП.
	ал. 4. Член на Централната комисия за местни избори, докато заема длъжността си, не може да бъде съветник, кмет или кандидат за съветник или кмет, съдия във Върховния административен съд, или Върховният касационен съд, прокурор във Върховната касационна или Върховната административна прокуратура, военнослужащ във Въоръжените сили и служител на Министреството на вътрешните работи.
	§ 10. В чл. 24, ал.1 се  създава  нова т. 3  със следния текст: 
         т.3. “районна - за градовете с районно деление”.
	В чл. 24, ал. 2 се отменя.
Досегашните ал. 3, и ал. 4 стават съответно ал. 2 и ал. 3.		                              Досегашната ал. 3 става ал. 2 със следният текст: 
         “ал. 2. Централната комисия за местни избори, общинските и районните избирателни комисии за произвеждане на местни избори се назначават за целия срок на пълномощията на Общинския съвет.”
§ 11. В чл. 25, ал. 1, т. 9 се изменя  както следва:	
          “т. 9. Възлага  компютърното обобщаване на  резултатите от гласуването за кметове и  общински съветници в районните и  общинските  избирателни  комисии, чрез конкурс, на  колектив от експерти.”
	В т. 10 след думите “ нова община” се поставя запетая и се добавя думата “район”.
§ 12. В чл. 27,  ал.1 се правят следните изменения: 
	1. В т. 2 след думата “назначава” се добавят думите “районните и”.
          2. В т. 4 след думите ”върху дейността” се добавят думите “на районните и”.
          3. В т. 7 след думата “снабдяват” се добавят думите ”районните и”.
	4. В т. 8 след думите ”действията” се добавят думите “районните и”.
	5. В т. 9 след думите “в съответната община” се добавят думите “и провежда жребия по чл. 73, ал.2 и чл. 73а,  ал. 2 за определяне поредността и номера на кандидатите  и кандидатските  листи, които  се  регистрират пред нея, в съответните  бюлетини".
         6. Създава нова т. 10 със следния текст:
	“т.10. Осъществява контрол върху регистрацията в районните избирателни комисии на  коалициите и  инициативните  комитети и кандидатите  за   кметове на райони.".
	7. Точка 10 става т. 11, а точки 11, 12, 13, 14, 15 стават съответно: т. 12, 13, 14, 15, 16.
	8. Създава нова т. 17 със следния текст:
	“т. 17. Разглежда жалби срещу решенията и действията на районните избирателни комисии /в градовете с районно деление/. Произнася  се по  тях в срок от три  дни от постъпването им  с решение, което е окончателно и  обявява решението  си”.
	§ 13. Създава нов чл. 28 със следния текст: 
          “Чл. 28, ал. 1. Районните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии за градовете с районно деление, в които се избират кметове на райони, след консултации с местните ръководства на партиите и коалициите на територията на района, представени в Народното събрание, не по-късно от 40 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината. Тя е в състав от: председател, зам.-председател, секретар и четирима членове.
	ал.2. Районната избирателна комисия:
   	1. Следи за изпълнението на този закон на територията на района и упражнява контрол върху работата на секционните избирателни комисии при избора на районни съветници и районен кмет. 
   	2. Регистрира партии и коалиции за участие в изборите за  кмет на район.
   	3. Регистрира  кандидатите за кмет на район, предложени от партии и коалиции, регистрирани по реда на чл. 27, ал. 1, т. 8  съответно и от инициативни  комитетии ги обявява пред населението.
   	4. Регистрира застъпници на кандидатите за  районни  кметове и им издава удостоверения.
   	5. Разглежда жалби против решенията и действията на секционните избирателни комисии при избора на  кмет на район.
   	6. Установява и обявява в срок не по-късно от два  дни от получаване на  последния  протокол, резултатите от гласуването за  районен кмет и връчва удостоверенията на избрания  кандидат.
   	ал. 3. Решенията и действията на районната избирателна комисия могат да бъдат обжалвани пред общинската избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването им на достъпно място пред помещението на районната  избирателна комисия. Решението на общинската избирателна комисия не подлежи на обжалване и се обявява веднага.”
§ 14. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
	1. В  ал. 1 се  създава  нова т. 1  със следното съдържание:
“т.1. Следи за спазване на този закон в изборното помещение и в района на секцията”.
     	2. Точка  1 става  т. 2 и след края на изречението се добавя нов израз “както и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически увреждания”.
    	3. Точка 2 става точка 3; точка 3 става точка 4, т. 4 става  т. 5         
   	4.Създава се нова т. 6 със следното съдържание:
   	“т. 6. Предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4”.                                                
    	5. Създава  се нова т. 7 със следното съдържание: 
   	“т. 7. Обявява на достъпно  място, пред помещението на  секционната  избирателна  комисия, резултатите от гласуването  в секцията.”
    	6. В чл. 30, ал. 3 след думата “съответната” се добавят думите “районна или”.  
§ 15. В чл. 31, ал. 2, т. 1 пред думата ”секционните” се добавят  думите ”районните и”.
§ 16. В чл. 34, ал. 1 изразът “повече от половината” се заменя с “2/3”.
§ 17. В чл. 34 се въвежда нова ал. 3 със следното съдържание:
“Чл. 3. Членовете на избирателни комисии могат да подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, като изрично отбелязват дали гласуват “за” или “против” конкретното решение и в какво се изразява “особеното мнение”.
          § 18 . Чл. 35, ал .3, т. 1 се изменя както  следва:
          “т.1. За  общински  съветник :
а/ 250 избиратели от общината или района с население до 50 000 жители;
б/ 500 избиратели от общината или района  с население до 100 000 жители;
в/ 1 000 избиратели от общината или района  с население над 100 000 жители.”             
          В чл. 35, ал. 3, т.2 след думата “община” се  добавят думите “или район” и  след думата  “общината” се добавят думите “или   района”.
           §.19.  В чл. 36 след думата “общинската” се добавят думите “или районната”
 § 20. Създава се изцяло нов текст на чл. 39, а досегашният текст се  заличава. 
          “ал. 1. Всяка партия или коалиция, която е регистрирана по реда на чл .25, ал.1, т. 3 може да участва в изборите за кметове на общини, за кметове на кметства, за кметове на райони и за общински съветници в състава на различни за всеки отделен избор предизборни коалиции или самостоятелно.”                   
“ал. 2. Всяка партия и коалиция може да участва само в една предизборна коалиция или самостоятелно за всеки отделен вид избори.      Участващите в предизборни коалиции за определен вид избор партии, или коалиции не могат да регистрират свои листи или кандидати извън тези на предизборната коалиция за същия избор.”
        “ал. 3. Предизборните коалиции за кмет на район се регистрират в районната избирателна комисия.
        Предизборните коалиции за кмет на община; за общински съветници и кмет на кметство се регистрират в Общинската избирателна комисия.
         § 21. В чл. 41 се  създава  нова ал. 3  със следния  текст:
         “ал.З. Общинските избирателни комисии в София и  градовете  с районно  деление изпращат  на районните  избирателни  комисии списък на  регистрираните  пред тях партии и  коалиции по реда на  чл.27, ал.1, т.9 за участие  в изборите”.  
§ 22.   В чл. 42, ал. 1 се правят следните изменения :
         След думата”общинската” се поставя  запетая и се добавят думите “или съответната районна” и след думата “регистър” се добавят думите “за всеки отделен избор”.
  	§ 23. В чл. 43 се създава нова ал. 3 със следния текст: 
          “ал.3 Отказът по ал. 1 на районната избирателна комисия може да се обжалва пред общинската избирателна  комисия в тридневен срок от уведомлението. Тя се произнася в срок от три дни. Решението не подлежи на обжалване”.
§ 24. В чл. 69 в края се добавя нов израз “…а за София - не
 повече от 40 000 лв. и за градовете с районно деление не повече от 30 000 лв.
§ 25. В чл. 72 се създава нова  т. 5 със следния текст:
	“т.5. Бюлетина за кмет на район, ако се произвежда такъв
 избор”.
§ 26. В чл. 73, ал. 1,  т. 1 се  изменя както  следва:
“ал.1. Бюлетините  за избор на  общински  съветници съдържат:”
Създава се нова т. 4 със следното  съдържание:
         “т.4. Пред наименованието на партиите и коалициите регистрирали кандидатски листи и пред имената на независимите кандидати се изписва поредния номер, получен  при жребия по реда на ал.2.”  
§ 27. В чл. 73а се добавя нова т. 4 със следното съдържание:
          “т.4. Пред имената на кандидатите се изписва поредния номер, получен по реда на ал. 2”.
     	§ 28. В чл. 74 се  създава  нова  ал. 2 със следния текст:
         “ал.2. Забранява се предварителното раздаване на бюлетини и пликове.”                
§ 29. В чл. 77, ал. 5 точката в края се заличава и се добавя следния текст: ”и пликове. Те се съхраняват от секционната избирателна комисия”.
 	§ 30. В чл.79, ал. 1 думите ”само с паспорт за  страната”  се заменят с думите ”само с лична  карта или валиден зелен паспорт за страната  за гражданите, навършили 70 годишна  възраст към 29.12.2000г., а за срочно служещите - с военна книжка”.
В чл. 79, ал. 2 след думата “плик” се добавя и израза ”и бюлетините за  провежданите в общината избори”  думата “паспорт” се  заменя с думите “лична карта”.
§ 31. В чл. 80, ал. 1 преди думата “общината” след запетаята се добавят думите ”на района”, а думата “съветник” да се замени с думата “съветници”.
          В ал. 1, т. 1 се прави следното допълнение: след думите “квадратче пред” да се добавят думите “поредния номер, определен при жребия по чл. 73 ,ал. 2 и чл. 73а, ал.2”.
§ 32. В чл. 90, ал. 1 се създават нови т. 6  и т. 7 със следното съдържание:
         “т.6. Върху бюлетината има отбелязвания, които опорочават свободата или нарушават тайната на вота на избирателя.”
         “т.7. Заедно с бюлетината в плика са намерени  други писмени материали, знаци, подписи, вещи и други, които опорочават свободата или  нарушават тайната на вота на избирателя.”
         В чл. 90, ал. 2 в края на текста се поставя запетая и се добавя израза: ”освен ако дават възможност за индивидиуализиране вота на избирателя. В този случай бюлетината се счита за недействителна.”
§ 33 . В чл. 92, ал. 1 след думата “община” се  поставя запетая и  се добавя текста: ”за кмет на  район”.
§ 34. В чл. 93  се създава  нова  т. 5 със следния текст: 
          “т. 5. За избиране на кмет на район, ако се произвежда такъв избор.”
§ 35. В чл. 94, ал. 1, т. 1  след  точката и запетаята се добавя текста: ”в протоколите за избор на  кмет на  район се посочва и номерът на избирателния район;”
§ 36. “В чл. 95 се правят следните промени: 
          “чл. 95, ал.1 Протоколите на секционните комисии се съставят в три екземпляра, като:
   	1. първите екземпляри от протоколите за избор на кмет на район се изпращат в районната избирателна комисия;
   	2. първите екземпляри от протоколите за избор на кмет на община или  кметство и за избор на общински съветници се изпращат на общинската избирателна комисия”.
          Досегашния текст на ал.1 се отменя.
§ 37. Създава се  нов чл. 96 със следния текст:
         “ал. 1. Районните избирателни комисии  съставят протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избиране на кмет на район.
        ал. 2. В протоколите по ал.1, съставени на базата на протоколите на секционните избирателни комисии се посочва броя на:
   	1. секционните избирателни комисии;
   	2. секционните избирателни комисии, съставили протоколи за гласуване;
   	3. избирателите в съответните райони, според броя на избирателните списъци и вписаните допълнителни избиратели в изборния ден;
   	4. регистрираните кандидати;
   	5. гласувалите избиратели, според подписите в избирателния списък;
   	6. гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове;
  	7. действителните бюлетини за всеки кандидат;
  	8. недействителните бюлетини и празни пликове;
   	9. подадените възражения, заявления, жалби дорайонната избирателна комисия и решенията по тях;
         ал. 3. Данните по ал.2 се вписват с думи и числа.
         ал. 4. Всяка партия, коалиция, инициативен комитет и кандидат можгат да получат извлечение от протоколите, изготвени по реда на ал.1 и 2 съгласно установен образец.”
§ 38. Създава се  нов чл. 97 със следния текст:
          “Чл. 97, ал.1. На основата на получените данни, районната избирателна комисия определя изборните резултати, които се отразяват  в протокола.
          ал. 2. За избран за кмет се смята кандидата, получил повече от половината от подадените действителни гласове. Председателят на районната избирателна  комисия издава на  спечелилия кандидат удостоверение за избирането му за кмет на район.     
          ал. 3. Когато на първи тур никой от кандидатите не е избран, се провежда втори тур не по-късно от 7 дни от датата на произвеждане на първия тур, в неработен ден.
          ал. 4. На втори тур участват само първите двама кандидати, получили най-голям брой действителни гласове. Ако трима, или повече кандидати са получили най-голям и равен брой гласове, всичките се допускат до втори тур. Ако един кандидат е получил най-много гласове, а двама или трима след него са с равен брой гласове, до втори тур се допускат всички.
         ал. 5. За избран на втория тур се счита кандидатът, получил най-голям брой действителни гласове.
         ал. 6. Ако никой от кандидатите не е избран президента на Република България насрочва нов избор по  предложение на Централната  комисия за местни избори.”
§ 39. Създава се  нов чл. 98, както следва: 
“Протоколът на районната избирателна комисия се изготвя в два екземпляра, като първия се предава в общинската избирателна комисия, а втория се изпраща на Централната комисия за местни избори.”
§ 40.  В чл. 104 се правят следните промени:
В чл. 104, ал.1 след думите “решението на” се добавят думите “районната, съответно на”.
§ 41. В чл. 108, ал. 1, т. 7 след думата “назначава” се добавят думите “районните и”.



Преходни и заключителни разпоредби
  
 	§ 4 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за местни избори се отменя.
Създава се нов § 8 със следния текст:
“§ 8. В Закона за административно-териториалното деление на Република България /обн. ДВ, бр. 63/95 г./ се правят следните промени:
   	1. В чл. 16, ал.1 числото “500” се заменя с числото “100”.
   	2. В § 3. От допълнителните разпоредби след думата “общини” се добавя и думата “райони”.
   	3. В § 4, ал. 1 изречение 1 и 2 и ал. 2 след думата “общини” се поставя запетая и се добавя думата “райони”.
	 Създава се нов § 9 със следното съдържание:
	“§ 9. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се  правят следните промени:
         1.Чл. 2, ал .4 се изменя както  следва: “В  кметствата се избират кметове, а в районите – районни кметове.”
         2. В чл. 16, ал. 1 числото “500” се заменя  с числото “100”. 
         3. В чл. 21, ал. 1, т. 4 се заличава израза “а в Столичната община и в градовете с районно деление - и кметове на райони”.
         4. В чл. 23, ал. 5 се заличава израза “а в Столичната община и градовете с районно деление - и избор на районни кметове”.
          5. В чл. 38, ал. 2 пред думата “кметства” се вмъкват думите “кметове на райони и”.
          В чл. 38, ал. 4 след израза “кметове на общини” се поставя запетая и се добавя израза “кметове на райони”.
          6. Член 38а се отменя .
	7. Член 39а се  изменя  както  следва:    
          “ал. 1. По предложение на  кмета на общината общинския съвет може да изберае с тайно  гласуване, с мнозинство повече от половината от броя на общинските съветници, кметски наместници.”
          В ал. 2 израза “кметове на райони” се заличава.
          В ал. 4 навсякъде в текста израза “кметове на райони” се заменя с израза “кметски наместници”.
	8. Член 39б се отменя.
	9. В чл. 41, ал. 1 се добавя ново изречение първо :
          “За кмет и заместник кмет на общината могат да бъдат избрани лица, които имат най-малко средно образование”.
          Чл. 41, ал. 2 се изменя  както  следва:
           ”Кметовете на общини и райони  участват в заседанията на съответния общински или районен съвет с право на  съвещателен глас.”
	 10. В чл. 42, ал. 1 след думата “общини” се поставя запетая и се добавя думата “райони”; в т. 1  след думата “съвет” се  добавят думите “ съответно  пред районния  съвет”.
           В чл. 42, ал. 1, т. 6 след думата “общината” се поставя запетая и  се  добавя  думата “района”.
           В чл. 42 се създава нова ал. 3 със следния текст:
           “ал. 3. При  прекратяване на пълномощията на  кмет на район или на  кметство по решение на общинския  съвет се  назначава временно изпълняващ длъжността до произвеждане на избор.”
          11. В чл. 42а се правят следните промени:                               
 1. “Изразът “кметове на райони” се заменя с израза “кметски наместници” навсякъде в текста.
	 2.  Точка 2-ра от чл. 42а, ал. 1 отменя.
          12. Чл. 42б се отменя.
	13. Чл. 42в се изменя както следва: след запетаята след  думата “функции” се добавя израза “или заместник-кмет в случай, че няма избран такъв”; заличава се израза: “кмет на район или”.
     14. В чл. 45 думата “кмет” се заменя с думата “кметове”.
	Създава се нов § 10 със следния текст:
	“§ 10. В Закона за държавния печат и знаме на Република България /обн. ДВ, бр. 47/98г./
	Навсякъде в текста след думата “общини” се добавят думите “и райони”. Там, където са съществували до заличаването им със ЗИД на ЗМСМА обн.ДВ, бр.69/99 г.



М О Т И В И

към законопроекта за изменение и допълнение на
 Закона за местните избори

ЗМИ е приет през 1995 година и независимо, че е променян 10 пъти и два пъти КС се е произнасял за противоконституционност на негови текстове, по него са призвеждани вече два пъти местни избори. Фактът, че резултатите от тях не бяха оспорени от нито една политическа сила показва, че законът е годен да съдейства за формирането на стабилна и работеща местна власт.
Същевременно наближаващите местни избори налагат още веднъж да се прегледат неговите текстове и в сравнително спокойна обстановка, далеч преди предизборната кампания, да се направят нужните изменения и допълнения в три насоки:
-	Отстраняване на някои конюнктурно въведени текстове преди последните МИ’99 и които очевидно накърняват правото на българските граждани на пряка демокрация, поради което станаха обект на критики и от редица европейски институции;
-	Необходимите технически подобрения;
-	Синхронизирането на някои от текстовете с последващи промени на законодателството.
Основните изменения и допълнения са следните:
1.      Въвежда се изборност на кметове на населени места над 100 жители, както и на районни кметове – в градовете с районно деление.
1.	Ново регламентиране на начина на избор на ЦКМИ – с Указ на президента, след консултации с парламентарно представените политически сили.
2.	Предвижда се адресната регистрация да обхваща, както постоянния, така и настоящия адрес на лицата, съгласно чл. 93 и 94 от ЗГР.
3.	Въвеждат се районни избирателни комисии – за градовете с районно деление. 
4.	По-детайлно регламентиране на правата на секционните избирателни комисии.
5.	Прецизиране текстовете за вземане на решения от избирателните комисии (с мнозинство от 2/3 при кворум от 2/3 от членовете) и правното значение на изразените и отбелязани особени мнения.
6.	Промяна на документа за самоличност и въвеждането на постоянния адрес, който е отразен в личните карти на гражданите.
7.	Промяна в бюлетините и начинът на отчитането им като недействителни, породени от практически проблеми и практиката на ЦКМИ.
8.	Промени на възможностите за създаване и регистриране на местни коалиции – различни за кандидати за кметове и за общински съветници.
9.	Усъвършенстване на финансирането на предизборната кампания, съобразно големината на населените места.
Предлаганите изменения и допълнения ще допринесат за едно по-демократично и честно произвеждане на предстоящите местни избори.
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