РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА  ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Обн., ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г.; Решение № 8 от 3.05.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 44 от 8.05.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.
§ 1. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 6 запетаята и думите "определя изборните им бюлетини" се
заличават.
2.	Създава се нова т. 7:
"7. утвърждава образеца на изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините;"
3.	Досегашните точки 7-14 стават съответно т. 8-15.
4.	Създава се нова т. 16:
„16. приема и обнародва в „Държавен вестник" образец на декларацията по чл. 36, ал. 9 не по-късно от 20 дни преди изборния ден;"
5.	Досегашните точки 15-21 стават съответно т. 17-23.

§ 2. В чл. 36 се създават нови ал. 9 и 10:
„(9) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, след представяне на документ за самоличност, надлежно заверена ученическа или студентска книжка и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
(10) За декларациите по предходната алинея се прилагат съответно ал. 4 и
5."
§ 3. Създава се нов чл. 49а:
"Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българска народна банка.
(2)	Депозитът по ал. 1 е в размер на 40 000 лв. за партиите, 50 000 лв. за
коалициите и в размер на 10 000 лв. за инициативните комитети.
(3)	След обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на
Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на политическите
партии   и   коалиции,   които   са   получили   не   по-малко  от   1   на  сто   от
действителните  гласове  на  национално  ниво,  както  и  на  инициативните
комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота."
§ 4. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 2 думите "предпочитан основен и резервен цвят на бюлетината,
както и" отпадат.
2.	В ал. 3 се създават т. 3 и 4:
"3. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а; 
4. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 5000 членове и копия на заявленията им за членство."
4.	В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
4.1.	В т. 1 думите "ал. 3" се заменят с думите "ал. 3, т. 1,2 и 4";
4.2.	Създава се т. 3:
"3. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а."
5.	Създава се нова ал. 6:
"(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на списъците по ал. З и 4 и при установяване на нередовности отказва да регистрира съответната партия или коалиция."
6.	Досегашната ал. 6 става съответно ал. 7.
§ 5. Създава се нов чл. 50а:
„Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
(2) Забраната по ал. 1 не важи, когато наименованието и/или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието и/или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
(2) Централната избирателна комисия отказва да регистрира коалиция, когато не е спазено условието по ал. 1."
§ 6. В чл. 60, ал. 5 думите "като се отчита парламентарното им представителство" се заличават.
§ 7. Чл. 65, ал. 2 се изменя така:
"(2) Времето по ал. 1 се предоставя по равно на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции."
§ 8. Чл. 74 се изменя така:
"Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели общи бюлетини по образец.
(2)	Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън изброените в
закона.
(3)	Бюлетините съдържат:
1.	номера на избирателния район;
2.	поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати;
3.	пълните или  съкратени  наименования на партиите и  коалициите,
издигнали кандидати в съответния избирателен район, както и имената на
независимите кандидати с означението "независим";
4.	имената на кандидатите, заемащи първо място в кандидатските листи
на партиите и коалициите;
5.	квадратчета    за    отразяване    на    волята    на    избирателя    срещу
наименованията  на  партиите   и   коалициите,  съответно  срещу   имената  на
независимите кандидати.
1.	(4) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден."
§ 9. Създава се чл. 74а:
"Чл. 74а. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да гласуват и по електронен начин по ред, определен в закон."
§ 10. Чл. 75 се отменя.
§ 11. Чл. 77, ал. 2 се отменя.
§ 12. В чл. 81, ал. 1 думите "се поставят образци от бюлетините" се заменят с думите "се поставя образец на бюлетината"
§ 13. Чл. 84, ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 след думата "комисия" се добавят думите "бюлетина, подписана
от председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията и".
2.	Създава се нова ал. 2:
"(2) Бюлетината се подписва непосредствено преди предоставянето й на избирателя."
3.	Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се правят следните изменения:
3.1.	Създава се нова т. 1:
"1. поставя в квадратчето срещу наименованието на партията или коалицията или името на независимия кандидат, който е избрал, знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;"
3.2.	Досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
"2. поставя бюлетината в плика и го затваря;"
3.3.	Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. З и 4.
4.	Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 15. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Ал. 2 се отменя.
2.	В ал. З думите "по ал, 2" се заличават.
3.	Ал. 4 се изменя така:
"(4) Гласът е недействителен, когато:
1.	пликът не съдържа бюлетина по установения образец;
2.	бюлетината отразява избор за повече от един кандидат;
3.	в бюлетината не е отразен избор;
4.	бюлетината не съдържа необходимия брой подписи."
§ 16. В чл. 98, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Точка 2 се изменя така:
"2. купчинка от пликовете, съдържащи бюлетина по чл. 97, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожени" и се поставят обратно в плика;"
2.	Точка 3 се изменя така:
"3. купчинки от бюлетините, съдържащи действителен глас за партия, коалиция или независим кандидат;"
3.	В т. 4 думите "чл. 97, ал. 2" се заменят с думите "т. З"
§ 17. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1.	Заглавието става "Допълнителни разпоредби"
2.	Създава се § 2:
"§ 2. Невъзстановените суми от депозити по чл. 49а постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването."
§ 18. § 2 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 19. Централна избирателна комисия за произвеждане на изборите за XL Народно събрание е Централната избирателна комисия за местни избори.
 М О Т И В И
Предложеният законопроект има за цел да усъвършенства нормативната уредба на изборния процес за конституиране на Народно събрание и да предложи възможно решение на някои от основните проблеми, констатирани през последните години при произвеждането на избори - ниска избирателна активност, особено сред младите хора и българските граждани, живеещи в чужбина; голям брой на участващите политически партии, някои от които с изключително ниско обществено доверие, което води до неоползотворяване на гласовете на избирателите, които са ги подкрепили, а и до изразходване на голям финансов ресурс.
Основните промени са в следните насоки:
1.	Въвеждане на бели интегрални бюлетини. Предлага се въвеждането на
една обща бюлетина с бял цвят, на която са изписани всички партии, коалиции
и независими кандидати. В изборното помещение няма бюлетини. Целта е от
една страна да се рационализира вота на избирателя, а от друга - да се
преодолее порочната практика за предварително раздаване на бюлетини и по
този начин манипулиране на изборния  вот.
2.	Въвеждане на изискване за внасяне на изборен депозит като условие за
участие в изборите. Всички желаещи да участват в изборите партии, коалиции и
инициативни комитети следва да внесат определена сума по сметка в БНБ като
своеобразна гаранция,  че  няма да ангажират неоправдано вниманието на
избирателя. Депозитът се връща само на партии, коалиции и инициативни
комитети,    които    са    получили    определен    минимален    брой    гласове.
Невъзстановените суми ще се използват за благотворителност. Целта е да се
намали броят на партиите с оглед участие в изборите само на тези, които се
ползват с определено обществено доверие, като по този начин ще се постигне и
икономия на финансови средства.
3.	Въвеждане на забрана за регистрация на коалиции, чието наименование
и/или    абревиатура    повтаря    наименованието    и/или    абревиатурата    на
регистрирана партия. Целта е да се предотврати възможността за въвеждане на
избирателя в заблуждение. Изключение се допуска в случаите, когато в състава
на коалицията участва партията със съответното наименование/абревиатура.
1.	4.	Предвиждане на изискване за представяне в ЦИК на списък с поне 5 000
членове като условие за регистрация за участие в изборите на всяка партия.
Изискването важи за всяка партия, включително и когато тя участва в състава
на коалиция. Целта отново е до участие в изборите да се допуснат само партии с
по-голяма тежест в обществото.
5.	Уреждане на възможност за електронно гласуване за българските
граждани, живеещи в чужбина. Процедурата за гласуване по електронен начин е
предмет на уредба в отделен закон. Целта е да се създадат облекчения за
гласуването на тези български граждани, като в същото време се постави
началото на системата за електронно гласуване.
6.	Въвеждане на облекчения при гласуването на ученици и студенти.
Учениците и студентите с избирателни права могат да гласуват в избрана от тях
избирателна секция в населеното място, където се обучават, като за това е
необходимо   представяне   само   на   документ   за  самоличност   и   заверена
ученическа/студентска книжка. Тези избиратели попълват декларация, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място и се вписват в допълнителен
избирателен списък. Целта е максимално улесняване на гласуването на тези
млади хора и по този начин тяхното стимулиране да участват в изборите.
7.	Предвиждане   на   равно  радио-  и  телевизионно   време  за  всички
допуснати до участие в изборите партии и коалиции, независимо от тяхното
парламентарно представителство. По този начин партиите ще имат равна
възможност да въздействат върху избирателя.
Предложените промени, макар и да не засягат самата избирателна система, могат да станат добра основа за създаване на една по-демократична и модерна процедура за произвеждане на изборите за народни представители.
				Вносител: Владимир Дончев и група н.п.

