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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ВХ.№ 354-01-42 / 6.06.2003 г.						    Проект!



ЗАКОН
за изменение и допълнение на 
Закона за местните избори

Обнародван, ДВ бр. 66 от 25 юли 1995 г., попр., бр. 68 от 1 август 1995 г., бр. 85 от 22 септември 1995 г. Решение № 15 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 33 от 19 април 1996 г., бр. 22 от 14 март 1997 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г., изм., бр. 11 от 29 януари 1998 г., бр. 59 от 26 май 1998 г, бр. 69 от З август 1999 г., в сила от 3 август 1999 г., бр. 85 от 28 септември 1999 г. (*), бр. 29 от 7 април  2000 г., бр. 24 от 13 март 2001 г., бр. 45 от 30 април 2002 г.

§ 1. В чл. З се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “са адресно регистрирани” се заменят с “имат постоянен адрес”.
2. В ал. 2 думите “адресната си регистрация” се заменят с “постоянния си адрес”, а думите “предишната си адресна регистрация” се заменят с “предишния си постоянен адрес”.
3. В ал. 4 и 5 думите “адресната им регистрация” се заменят с “постоянния им адрес”.
§ 2. В чл.3 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
“(6) Учащите с право на глас се освобождават от учебни занятия в дните преди и след изборния ден.”
§ 3. В чл. 4 думите “адресна регистрация” се заменят с “постоянен адрес”.
§ 4. Чл. 10 се изменя така:
“Чл. 10. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации в общините и кметствата, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета и секретаря на общината, съответно от кмета и секретаря на кметството, ако има назначен такъв.
(2) Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.
(3) Избирателните списъци се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и  благоустройството.”
§ 5 Чл. 11, ал. 2 се изменя така:
“(2) В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя, единният граждански номер, постоянният адрес, видът и номерът на документа за самоличност и се обособява графа “Забележки”.”
§ 6. В чл. 12, т. 1 текстът “са адресно регистрирани” се заменя с текста “имат постоянен адрес”.
§ 7. Чл. 16 се изменя така:
“Чл.16. Избирателните списъци се обявяват от кмета на общината и кметството най-малко 30 дни преди деня на изборите на видно място в района на съответната избирателна секция. В тях не се отбелязват единните граждански номера и номерата на документите за самоличност на избирателите.”
§.8. Чл. 23, се изменя така:
“Чл. 23. (1) В общините за избор на съветници и кметове една избирателна секция включва до 800 избирателя. В населени места с повече от 800 избиратели се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 800 се съдържа в техния брой. При остатък, по-голям или равен на 400 избиратели, се образува отделна секция, а при остатък под 400 избиратели те се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на общинската избирателна комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели.
(2) В болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други социални заведения се образуват избирателни секции само ако в тях има не по-малко от 30 избиратели с постоянен адрес в общината, на територията на която е съответното заведение.
(3) Избирателните секции се образуват най-късно 45 дни преди изборния ден.”
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се добавя нова т. 11 със следното съдържание:
“11. определя реда и условията на проверката за двойно гласуване и възлага на колектив от експерти извършването й.”
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото “45” се заменя с “50”.
2. В ал. 2 числото “40” се заменя с “45”.
§ 11. В чл. 42, ал. 2 след думите “данните от” се добавя “личната карта или”, след думата “паспорт” се добавя “за страната”, а преди думата “адрес” се добавя “постоянен”.
§ 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пред “паспорт” се добавя “лична карта или”.
2. В ал. 2 след “данните от” се добавя “личната карта или от”.
3. В ал. З преди “паспорта” се добавя “личната карта или”.
4. В ал. 4 думите “адресна регистрация” се заменят с “постоянен адрес”.
§ 13. В чл. 80, ал.2 след думите “избирателят е гласувал” се поставя точка, а останалата част от текста се заличава.
§ 14. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 8 със следното съдържание:
“§ 8. Право да гласуват с личен паспорт имат само лицата по §9а. от Закона за българските документи за самоличност. Те гласуват по заявен постоянен адрес, а ако нямат такъв по последната адресна регистрация.”






М О Т И В И

към проекта за изменение и допълнение
на Закона за местните избори



През последните години настъпиха редица промени в Законодателството по отношение  на гражданската регистрация и документите за самоличност, поради което е необходимо да се уточнят изискванията в Закона за местните избори по отношение на адресната регистрация на избирателите и кандидатите за съветници и кметове – в бъдеще се предлага да се проверява постоянния адрес. Допуска се гласуване както с лична карта, така и със старите (зелени) паспорти за възрастни, които нямат лични карти. Проверката на личните данни се извършва ще извършва чрез сверка с личната карта.
Предлага се също така последваща проверка на изборните протоколи за евентуарно гласуване от един избирател повече от един път. Това се прави с оглед отпадане на съмнения за манипулиране на изборните резултати и поради отпадане на отметката за гласуване в старите паспорти.

Предвижда се да се отменят учебните занятия в просветните заведения от всички нива, в които се обучават в редовна форма лица с избирателни права в дните петък, събота и понеделник (преди и след деня на изборите) с оглед създаване на възможност на студенти и други обучаващи се извън населеното място, в което е постоянния им адрес при желание да се завърнат в деня на изборите и да упражнят своя вот.


6.06.2003 г.                  Вносители: Екатерина Михайлова и група н.п. (ПС на ОДС)

                                                      




