
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№354-01-93/3.10.2003 Г.						ПРОЕКТ!




ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
Обн. ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 28.03.2001 г.


Параграф единствен. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Ал. 1 се изменя така:
“(1) Държавната субсидия се отпуска ежегодно от държавния бюджет за финансиране на парламентарно представените партии и коалиции.”
2.	Създава се нова ал. 2:
“(2) Парламентарно представени партии и коалиции са тези, които притежават законна регистрация и имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава.”
3.	Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на броя на народните представители от всяка парламентарно представена партия или коалиция.”
4.	Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5.	Създава се нова ал. 5:
“(5) Когато парламентарно представена партия участва и в състава на парламентарно представена коалиция, тя получава държавна субсидия само като член на коалицията в съотношението по ал. 4.”










МОТИВИ

Приетият  през 2001 г. Закон за политическите партии /ЗПП/ е опит да се даде една съвременна и рационална уредба на статута, дейността и финансирането на политическите партии като основни субекти на политическия живот.
	Ключов въпрос, свързан с дейността на политическите партии, е този за тяхното финансиране. Основните принципи, на които трябва да почива правната уредба на финансирането на политическите партии, са прозрачност и яснота в критериите за разпределение на средствата. От тази гледна точка особено значение имат източниците на финансиране. Заслуга за сега действащия ЗПП е ограничаване на възможността за получаване на анонимни дарения, което е една от гаранциите за независимост и прозрачност в дейността на политическите партии. Важна гаранция  в тази насока е и въвеждането на задължителна държавна субсидия, която се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет.
	Едновременно с безспорните положителни моменти  в уредбата на държавната субсидия, могат да се изведат и някои проблеми. Преди всичко, ЗПП не създава необходимата яснота относно понятието “партии и коалиции, представени в Народното събрание”, което води до възможност за противоречиво тълкуване и колизии с други нормативни актове. От друга страна, критериите за разпределение на държавната субсидия между отделните партии и коалиции не отразяват реалната политическа тежест на всеки един от тези политически субекти в обществото. Именно в тези насоки са предлаганите изменения:
-	въвежда се легална дефиниция на понятието “парламентарно представени партии и коалиции”. Така, от една страна, се постига терминологично единство, доколкото досегашното понятие “партии и коалиции, представени в Народното събрание” се заменя с използваното в избирателните закони понятие “парламентарно представени партии и коалиции”. Наред с това законопроектът предлага едно адекватно определение на това понятие и създава необходимата яснота и систематичност;
-	като критерий за разпределение на държавната субсидия се възприема броят на народните представители, който има всяка партия, съответно коалиция. Държавната субсидия се отпуска преди всичко, за да се обезпечи възможността партиите и коалициите, които са представени в Народното събрание, да участват активно в политическия процес. Доколкото представените в Народното събрание партии и коалиции се персонифицират именно чрез народните представители, логично е това да е критерият за разпределение на субсидията;
-	уреден е и въпросът за получаване на държавна субсидия в случаите, когато една партия е парламентарно представена с оглед възприетата в закона дефиниция и едновременно с това е участник в парламентарно представена коалиция, като е изключена възможността за получаване на субсидия на две основания. В тези случаи партията участва в разпределението на субсидията само като член на коалицията.
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