РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ


Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители


§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1). Право да гласуват за народни представители на територията на Република България имат българските граждани, които са навършили 16 години към изборния ден включително, през предходните три месеца постоянно са пребивавали в страната и писмено декларират, че нямат друго гражданство, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.”

2. Създава се нова ал.2:
“(2). Право да гласуват за народни представители в дипломатическите и консулските мисии на Република България имат българските граждани, които са навършили 16 години към изборния ден включително,  могат да удостоверят, че през последната една година се пребивавали в Република България не по-малко от девет месеца, поне една седмица предварително са направили заявка за гласуване до ръководителя на мисията и собственоръчно са съставили декларация на български език, че нямат друго гражданство. “

3. Създава се нова ал.3:
“(3) Членовете на екипажи на кораби, плаващи под български флаг, лицата, намиращи се продължително на държавна служба в чужбина и работещите зад граница по трудово правоотношение за българско търговско дружество могат да гласуват за народни представители и без да са пребивавали в страната в сроковете по предходните две алинеи, стига да отговарят на останалите условия и след удостоверяване на посочените тук обстоятелства пред секционните избирателни комисии, пред капитана на кораба или пред ръководителя на мисията.”

4. Ал.2 става ал. 4 и се изменя по следния начин:
“(4) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, нямат друго гражданство и през последните две години са пребивавали на територията на Република България не по-малко от 18 месеца, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.”


§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя и допълва по следния начин:
“(1) Изборите се произвеждат по смесена мажоритарно-пропорционална система с изборни листи на партии и коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони, както и по един кандидат от партия или коалиция, издигнат в съответния едномандатен район.”

2. Създава се нова ал.4:
“(4) Едномандатните и многомандатните избирателни райони съвпадат по територия.”

3. Създава се нова ал.5:
“(5) Независимите кандидати се издигат в едномандатните райони.”

4. Създава се нова ал.6:
“(6) Гласовете на избирателите в чужбина се събират в отделен многомандатен избирателен район, в който партиите и коалициите не издигат кандидати, а получените гласове се разпределят за тях по метода Д'Ондт на национално ниво.”


§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии и политическите партии.”

2. Създава се нова ал.2:
“(2) За всяка двойка едномандатен и многомандатен избирателни райони има една районна избирателна комисия “


§ 4. Чл. 9 придобива следната редакция:
“Чл. 9. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката в срока по чл. 5, ал. 2 след консултации с политическите партии и коалиции, които на предишните избори (парламентарни, президентски или местни) са получили не по-малко от 1% от действителните гласове за страната. Тя е в състав до 25 членове и включва председател, заместник-председатели и секретар.”


§ 5. Чл. 10 се изменя така:
“Чл. 10. Членовете на Централната избирателна комисия са лица с висше образование и трябва в мнозинството си да са юристи. За членове на Централната избирателна комисия се назначават български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4.”


§ 6. Чл. 12 се изменя така:
“Чл. 12. Не по-късно от 45 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия назначава районните избирателни комисии по предложение на областните управители, направено след консултации с политическите партии и коалиции, които на предишните избори (парламентарни, президентски или местни) са получили не по-малко от 1% от действителните гласове за страната. Право да разполагат със свои представители във всяка една районна избирателна комисия имат парламентарно представените политически сили, които разполагат със самостоятелна парламентарна група.”


§ 7. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“Районните избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кметовете на общини след консултации с политическите партии и коалиции, които на предишните избори (парламентарни, президентски или местни) са получили не по-малко от 1% от действителните гласове за страната. Право да разполагат със свои представители във всяка една секционна избирателна комисия имат парламентарно представените политически сили, които разполагат със самостоятелна парламентарна група.”

2. Ал.4 се изменя така:
“(4) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районна или секционна избирателна комисия. Във всяка избирателна комисия трябва да има представители на най-малко три политически партии или коалиции. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.”


§ 8. В чл. 22 се изменя така:
“Чл. 22. На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват застъпници. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола. Не се допуска присъствието на застъпници, когато те са само от една политическа партия или коалиция.


§ 9. В чл. 24, ал. 1, т. 1 се изменя така:
“1. Следи за изпълнението на този закон на територията на многомандатния избирателен район и съвпадащия с него едномандатен избирателен район.”


§ 10. В чл.26, ал. 1 се изменя така:
“(1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, със съдействието на регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.”


§ 11. В чл. 27, ал. 3 се изменя така:
“(3) В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя, единният граждански номер, постоянният адрес или заявеният от него настоящ адрес, когато той не съвпада с постоянния адрес, видът и номерът на документа за самоличност и се обособяват графа "Забележки" и графа "Декларация за липса на друго  гражданство".”

§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал.2:
“(2) Заличават се имената на гражданите, които три месеца преди датата на изборите не са се намирали в страната, както и тези, които са я напуснали в последствие, макар и до изборния ден да са се завърнали. Тези граждани могат да гласуват в страната или в чужбина само ако отговарят на условията по чл.3, ал.3.”

2. Ал. 4 се изменя така:
“(4) В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, както и тези, които отговарят на условията по чл. 3 ал. 3, когато изрично са поискали това.”

3. Ал.5 се изменя така:
“(5) Дописването се извършва от органите по чл. 26, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя или в изборния ден - от секционната избирателна комисия по искане на избирателя и след представяне на документ за самоличност и на документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл.3 ал.3.”


§ 13. В чл. 29 се създава нова ал. 2:
“(2) Избирателните списъци се актуализират съобразно данните от Министерството на вътрешните работи за задграничните пътувания на българските граждани не по-рано от 5 дни преди изборния ден.”


§ 14. Чл. 35 се отменя.


§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:
“(1) Удостоверения за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 26, ал. 1 в един екземпляр на избиратели, които предварително писмено заявят, че ще гласуват в секцията по настоящия си адрес и след представяне на адресна карта.”

2. Ал.3 се изменя така:
“(3) Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък по постоянен адрес.”

3. Ал.5 се изменя така:
“(5) Избирателите с удостоверения за гласуване по настоящ адрес се вписват от секционната избирателна комисия по настоящия адрес в деня на изборите в допълнителен избирателен списък, който се подписва от председателя и секретаря. Към този списък се прилагат удостоверенията за гласуване по настоящ адрес.”




4. Ал.6 се изменя така:
“(6) Избирател, получил удостоверение за гласуване по настоящия адрес , може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Комисията го вписва в допълнителния списък, към който прилага и удостоверението по ал. 1.”

5. Ал.7 се отменя.

6. Ал.8 се отменя.


§ 16. В чл. 37 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на чл. 37 става ал. 1 и придобива следната редакция:
“(1) Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите представителства въз основа на заявено лично желание за участие най-късно една седмица преди изборите.”

2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Не се допуска дописване на избирателните списъци за гласуване в чужбина в деня на изборите.”


§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

	Ал.1 се изменя така:

“(1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 32 многомандатни избирателни райони, в това число три в област София-град, два в област Пловдив и един за гласуващите в чужбина. Образуват се и 31 едномандатни избирателни района, които съвпадат с многомандатните, като на многомандатния район за гласуващите в чужбина не съответства едномандатен. Останалите избирателни райони, освен изрично упоменатите, съвпадат с границите на областите.”

2. Ал.8 се изменя и допълва по следния начин:
“(8) Ръководителите на български дипломатически и консулски представителства в чужбина образуват избирателни секции единствено на територията на представителството и при наличие на не по-малко от 20 избиратели, които поне една седмица предварително са заявили лично желанието си да гласуват.”


§ 18. В чл.43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.2 се изменя така:
“(2) Кандидатите за народни представители, издигнати от партии и коалиции, се подреждат в кандидатски листи по многомандатни избирателни райони. Независимите кандидати се регистрират в едномандатните райони, заедно с по един кандидат от партия и коалиция.”

2. Ал.3 се изменя така:
“(3) Кандидатските листи на партиите и коалициите и кандидатите им за едномандатните избирателни райони се подреждат и предлагат за регистриране от техните централни ръководства.”

3. Ал.4 се изменя така:
“(4) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен избирателен район и общи кандидати за едномандатните избирателни райони. Участващите в тях партии не могат да регистрират самостоятелни листи или кандидати.”


§ 19. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два избирателни района, от които единият може да бъде едномандатен. Не се допуска регистрация в два едномандатни избирателни района, както и водачът на листата в многомандатен район да бъде кандидат и в съответстващия му едномандатен район.”

2. Ал. 4 се изменя по следния начин:
“(4) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район.”


§ 20. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Регистрирането на кандидатските листи за многомандатния избирателен район и кандидатите за едномандатния избирателен район се извършва от районните избирателни комисии в отделни регистри след представяне на следните документи:”

2. Ал.2 се изменя така:
“(2) Регистрирането на кандидатите в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 30 дни преди изборния ден.”


§ 21. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя по следния начин:
“(1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един едномандатен избирателен район, когато кандидатурата му е подкрепена от не по-малко от 1 500 избиратели с постоянен адрес на територията на района.”

2. Ал.3 се изменя по следния начин:
“ (3) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрация на кандидат от листа или кандидат за едномандатен избирателен район на партия или коалиция, последната може не по-късно от 10 дни от деня на отказа или обявяване на недействителността, но не по-късно от седем дни преди изборния ден да предложи за регистриране нов кандидат.”

3. Ал.4 се изменя така:
“(4) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа или кандидат за едномандатен избирателен район на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи нов кандидат по реда на ал. 3.”


§ 22. В чл. 55, ал. 2 се изменя така:
“(2) Предизборната агитация се води само на български език.”


§ 23. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя по следния начин:
“(1) Българска национална телевизия и Българско национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и коалициите телевизионно и радиовреме за по три диспута с времетраене до 180 минути, при условията на равнопоставеност.”

2. Ал.2 се отменя.


§ 24. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя по следния начин:
“(1) Гласуването за партиите и коалициите се извършва с бели и еднакви по размер бюлетини за всички кандидати.”

2. Ал.2 се изменя по следния начин:
“(2) На бюлетината се отбелязват номерът и вида на избирателния район, наименованието на партията или коалицията, както и имената на лицата от кандидатската листа или името на кандидата за едномандатен избирателен район или независимия кандидат. Имената в листата са подредени едно под друго с последователно номериране.”

3. Ал.3 се отменя.

4. Ал.4 се отменя.

5. Ал.5 се отменя.

6. Ал.6 се отменя.


§ 25. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:

	Ал.1 се изменя така:

“(1) На бюлетината за независим кандидат се отбелязват номерът на едномандатния избирателен район, наименованието "независим кандидат" и имената на кандидата.”


2. Ал.2 се изменя по следния начин:
“(2) Когато в едномандатен избирателен район са регистрирани двама или повече кандидати с еднакви имена, наименованието на бюлетината е "кандидат № ...". Номерът се определя от районната избирателна комисия чрез жребий в присъствие на независимите кандидати или техни застъпници.”


§ 26. В чл. 75 ал. 2 се отменя.


§ 27. В чл. 80, ал. 1 се изменя така
“(1) Двадесет и четири часа преди началото на изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия:”


§ 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя по следния начин:
“(1) Председателят или упълномощен член на комисията сверява данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и го допуска до гласуване, след като удостовери с подпис, че няма друго гражданство.”

2. Ал.3 се изменя по следния начин:
“(3) Избирателите с удостоверения за гласуване по настоящ адрес ги предават на комисията, която проверява данните в тях и ги прилага към допълнителния избирателен списък. Тези удостоверения са неразделна част от списъка.”

3. Създава се нова ал.4:
“(4) Преди да получи плик и бюлетини избирателят удостоверява с подпис в съответната графа на избирателния списък, че няма друго гражданство, освен българско.”

4. Създава се нова ал.5:
“(5) За невярна декларация по предходния член виновните носят наказателна отговорност. “


§ 29. В чл. 87, ал. 2, т. 1 се изменя така:
“1. Поставя в плика една бюлетина за избрана от него кандидатска листа по пропорционалния избор и една бюлетина за кандидат по мажоритарния избор и го затваря;”


§ 30. В чл. 91 ал. 1 се изменя така:
“(1) След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило, освен ако пред секцията не чакат още гласоподаватели.”


§ 31. Чл. 92 се изменя така:
“Чл. 92. Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването и ги отразява в секционен протокол по многомандатен и едномандатен избор.”

§ 32. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.2 се изменя по следния начин:
“(2) Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди и след обявяване на резултата, но само по отношение на очевидни фактически грешки и с подписите на всички членове на секционната комисия, в противен случай поправката е недействителна. Поправка на поправка не се допуска.”

2. Ал.5 се изменя по следния начин:
“(5) Неподписването на протокола от членове на комисията не го прави недействителен, освен когато не са се подписали повече от половината от тях.”

3. Ал.6 се изменя така:
“(6) Извлечение от протокола се поставя на видно място пред секцията веднага след попълването му и преди да бъде изпратен в районната избирателна комисия.”


§ 33. В чл. 96 т. 6 се изменя така:
“6. Броят на удостоверенията за гласуване по настоящ адрес.”


§ 34. В чл.97 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1, т.1 се изменя по следния начин:
“1. Един плик съответства на по един глас за многомандатния и едномандатния избирателен район, които може да са действителни или недействителни.”

2. Ал.2 се изменя по следния начин:
“(2) Плик, съдържащ една или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа за пропорционален избор и/или кандидат за мажоритарен избор, съответства на един действителен глас за съответния избор.”

3. Ал.3, т.1 се изменя по следния начин:
“1. Заедно с бюлетините по образец в плика са намерени и други вещи или самите бюлетини са механично увредени, зацапани или надраскани, стига това да не пречи за тяхното безспорно установяване.”

4. Ал.3, т.2 се изменя по следния начин:
“2. В бюлетините има отклонения от образеца, очевидно и безспорно дължащи се на дефекти и грешки при производството.”

5. Създава се нова ал. 4:
“(4) Глас или гласове по ал. 2 са недействителни, когато: 
1. е намерен празен плик;
2. в плика са намерени бюлетини за различни кандидатски листи и/или различни кандидати;
3. върху бюлетините има допълнително написани на ръка имена, номера или цифри;
4. цветът и размерът на намерените бюлетини явно и безспорно не отговаря на установения образец.”

§ 35. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.2 се изменя така:
“(2) Само един член по решение на комисията борави с пликовете и бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове.”

2. Ал.3 се изменя така:
“(3) Избирателната кутия се отваря, пликовете се изваждат един по един, а съдържанието им се поставя на масата.”

3. Създава се нова ал.5:
“(5) Недействителни са бюлетините за различни кандидатски листи или кандидати, когато са намерени в един плик. Тези бюлетини се описват и се слагат отделно. В един и същи плик може да се намират недействителни бюлетини за мажоритарен избор и действителен за пропорционален и обратното.”

4. Ал.6 се изменя така:
“(6) Бюлетините се подреждат на купчинки, за всеки един отделен кандидат и кандидатска листа.”


§ 36. В чл.99 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове за пропорционален и мажоритарен избор.”

2. Ал.2 се изменя така:
“(2) Броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на подадените действителни бюлетини за нея.”

3. Създава се нова ал.3:
“(3) Броят на гласовете за всеки кандидат в едномандатен избирателен район е равен на броя на подадените действителни бюлетини за него.”

4. Ал.4 се отменя.


§ 37. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. Т.2 се изменя така:
“2. Гласовете, подадени за всяка кандидатска листа и кандидат.”

2. Т.3 се изменя така:
“3. Общият брой на действителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор.”

3. Т.4 се изменя така:
“4. Броят на недействителните гласове за мажоритарен и пропорционален избор.”

§ 38. Чл. 101 се изменя така:
“Чл. 101. Екземплярите от протокола за районната и Централната избирателна комисия се предават незабавно от председателя или заместник-председателя на секционната комисия, задължително придружени от нейния секретар и още един член, на районната избирателна комисия. Останалите книжа и материали се предават на общинската администрация.”


§ 39. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Въз основа на данните от секционните протоколи районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния и едномандатния избирателен район и съставя районен протокол.)

2. Ал.4 се изменя по следния начин:
“(4) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите, събрани в отделния многомандатен избирателен район, се разпределят на национално ниво по методиката Д,Ондт.”


§ 40. Чл. 104 се изменя така:
“Чл. 104. След подписването председателят обявява избраните мажоритарни кандидати и съобщава резултатите от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции. Когато никой от мажоритарните кандидати не е спечелил на първи тур, председателят насрочва втори тур една седмица след датата на първия.”


§ 41. Чл. 107 се изменя така:
“Чл. 41. Общият брой мандати за всяка партия и коалиция по пропорционалния избор се определя от Централната избирателна комисия пропорционално на подадените за тях действителни гласове в цялата страна и в чужбина по метода Д'Ондт.”


§ 42. В чл.108 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя по следния начин:
“(1) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в цялата страна и в чужбина. Това правило не се отнася до спечелилите мажоритарен избор кандидати, когато издигналата ги партия или коалиция е под 4%.”

2. Ал.2 се изменя по следния начин:
“(2) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 1, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на  мажоритарните мандати.”


§ 43. В чл. 110 ал. 1 се изменя така:
“(1) Когато кандидатът за народен представител, издигнат от партия или коалиция, е избран в два многомандатни избирателни района, или в един многомандатен и един едномандатен, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в кой район желае да се счита избран.”


§ 44. В чл. 111 т. 2 се изменя така:
“2. Имената на избраните народни представители - не по-късно от седем дни след изборния ден, с изключение за едномандатните избирателни райони, където предстои да се проведе втори тур.”


§ 45. В чл. 113 ал. 4 се изменя така:
“(4) Когато разликите или грешките по ал. 2 са от естество да променят резултата при избиране на мажоритарен кандидат за народен представител, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересуваните кандидати, партии и коалиции.”






МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители

Проект на Избирателния кодекс, приет на първо четене от Народното събрание, практически е спрян. Същевременно времето за редовните парламентарни избори за 40-то обикновено Народно събрание се скъсява. Практиката показва, че промените в изборното законодателство, приети в последния момент, внасят объркване и предизвикват многобройни правни и съдебни спорове. Един от начините, за да се избегне това, е да се внесат своевременно корекциите в сега действащия закон за избиране на народни представители.
Гражданското общество и избирателите реагират с особена чувствителност на възможностите за мажоритарно участие в парламентарни избори. Има реален шанс да се отговори на този обществен натиск още на следващите избори, като се въведе мажоритарен елемент в системата за номиниране и гласуване.
Заедно с това е необходима ясна регламентация на правата на българските граждани, които живеят в чужбина, да участват в парламентарни избори. Сегашната практика допуска манипулации и подмяна на вота чрез гласуване на неподходящи места или ограничаване на свободното волеизявление на всеки гражданин. 
Освен това е редно България да възприеме добрата практика на някои европейски страни за гласуване на граждани, навършили 16-годишна възраст. Това би имало положителен ефект и с оглед на променящата се демографска структура и застаряване на населението в България.
Предложенията, включени в настоящия проект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, са съобразени с тези изисквания. По-конкретно:
1.	Предвижда се в избора на народни представители да имат право да участват всички граждани, навършили 16 години.
2.	Въвежда се мажоритарен елемент, като във всеки избирателен район се създава едномандатен избирателен район, в който могат да участват независими кандидати или по един кандидат, посочен от дадена партия или коалиция, регистрирана за участие в изборите.
3.	Лицата с двойно гражданство, притежаващи български паспорт, могат да гласуват в чужбина, ако удостоверят, че преди това са пребивавали 9 месеца в страната. За същата категория граждани, гласуващи в България, се изисква тримесечно постоянно пребиваване в страната преди изборите.
4.	Създава се нов, 32-ри многомандатен избирателен район, за депутати, избирани с гласовете на лица с двойно гражданство.
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