

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
									
ВХ.№354-01-97/10.10.2003 г.                                                                       ПРОЕКТ




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 22.09.1995 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 26.05.1998 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., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003 г.)
	
	§ 1. В чл. 24, ал. 10, изречение второ се отменя.
	§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения:
	Създава се нова  ал. 2:

“(2) Възнагражденията на членовете на всички избирателни комисии, както и възнагражденията по чл. 24, ал. 10 не се облагат с данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица и върху тях не се дължат осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
	Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.


				ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
	

	§ 3. Законът влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори (ДВ, бр. 69/2003 г.). 

	












МОТИВИ: Предлаганото изменение и допълнение на Закона за местните избори е предизвикано от създадените практически проблеми при набирането на членове в избирателните комисии, с оглед тяхната финансова мотивировка за участие. Определените им възнаграждения са недостатъчно високи, дължими са за твърде кратък период от време, а след обявяване на изборните резултати те биха били твърде спорадични и еднократни. Освобождаването на тези възнаграждения от данъци и осигурителни вноски би стимулирало лицата да изпълняват добросъвестно задълженията си, а поради ниските суми би засегнало незначително приходните части на съответните бюджети.
	Законопроектът е съгласуван с Министерство на финансите. 
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