
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


									Проект!




Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за
избиране на народни представители
 
 
 
§1. В чл.36 се създава нова ал.9:
“Ако избирателите са студенти или ученици с постоянен и настоящ адрес в различни населени места и те не са направили искане по ал.7 и 8, може да гласуват в избирателната секция по настоящ адрес след представяне на документ за самоличност, студентска или ученическа книжка и декларация, че няма да гласуват на друго място”.

§2. В чл.49 се създава нова ал.3:
“Коалиция, участвала в предишни избори, може да се регистрира в Централната избирателна комисия със същото наименование, само ако в нея участват всички партии или коалиции от коалициите за предишните избори или с писмено съгласие на неучастващите в коалицията за предстоящите избори партии или коалиции”.

§3.В чл.50, ал.4 се създава нова т.3:
“Декларация за съгласие за регистриране наименованието на коалиция, участвала в предишни избори, подписана от представляващите партиите, които не участват в коалицията за предстоящите избори”.

§4. В чл.60, ал.2 думите “встъпителни и заключителни обръщения, “ се заличават.

§5. В чл.62 думата “обръщенията,” се заличава.

§6. Чл.63 се отменя.

§7. В чл.97 се създава нова ал.3:
“Гласът по ал.2 е действителен и когато в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството”.

§8. Чл.103, ал.4 се изменя така:
	“Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете във всеки многомандатен избирателен район по чл.39, ал.1, последователно по азбучен ред на държавите, в които са образувани избирателни секции по чл.41, ал.8 и според методиката за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването по чл.23, ал.1 ,т.9”.




 Вносители:    Валентин Василев и група н.п.






МОТИВИ


 	Предложените изменения в Закона за избиране на народни представители целят увеличаване на избирателната активност, постигане на максимална представителност на определените резултати и запазване на възможността на избирателите от отделните избирателни райони да определят своите народни представители.	
§1 дава облекчена възможност на студенти и ученици да гласуват по настоящ адрес, при което се отчита по-голямата им натовареност по време на изпитните сесии, съвпадащи често с дните, в които се провеждат избори.
	§2 и 3 премахват възможността за объркване на избирателите, чрез некоректно използване на наименования на други политически формации.
	§4,5 и 6 предвиждат премахването на встъпителните и заключителните обръщения по националните медии, които отдавна не представляват интерес за избирателите.
	§7 премахва възможността за наличие на белези, които биха позволили установяването на избирателя, гласувал с
определена бюлетина.
§8 решава въпроса с некоректното отчитане на гласуването в други държави. 	 		
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