РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Четиридесето НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект





ЗАКОН
за изменение и допълнение
на ЗАКОН за избиране на
президент и вицепрезидент на републиката

Обн., ДВ, бр. 82 от 4.10.1991 г., изм. и доп., бр. 98 от 28.11.1991 г., в сила от 28.11.1991 г., 
бр. 44 от 21.05.1996 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 24 от 13.03.2001 г., 
бр. 80 от 18.09.2001 г., в сила от 18.09.2001 г., изм., бр. 90 от 19.10.2001 г., в сила от 19.10.2001 г. 
и има действие от 18.09.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г.
кн. 11/91 г., стр. 7; кн. 12/91 г., стр. 157; кн. 6/96 г., стр. 117; кн. 10/2001 г., стр. 9;
 кн. 11/2001 г., стр. 7; кн. 5/2005 г., стр. 70 том I/91 г., стр. 83 т. 1, р. 2, № 130




§1. В чл.3 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
“(4) Партиите, коалициите и инициативните комитети, издигащи кандидатури за президент и вицепрезидент уведомяват Държавната комисия по сигурността на информацията за проверка по чл.4а. на кандидатите, едновременно с внасяне и регистрация на кандидатурите в ЦИК.

§2. Създава се нов член 4а със следното съдържание:
“Член 4а. (1)Държавната комисия по сигурността на информацията проверява включените в листи на партии и коалиции кандидати и независимите кандидати за президент и вицепрезидент за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателните служби на БНА и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 г.
(2) В тридневен срок ДКСИ предоставя информацията по ал.1 на съответните ръководства на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, издигнали кандидатури и оповестява резултатите от проверката в медиите.

§3. В чл.6 се правят следните изменения:
1. в ал.3 след “инициативни комитети” се поставя точка и текста до края се заличава.
2. Алинея 4 отпада.

§4. В чл.6а се правят следните изменения:
1. В ал.1 края на текста думата “размер” се променя в множествено число (“размери”), поставя се запетая и се добавя текста “ както следва”:
1.	за партии и инициативни комитети – 20000 лв.;
2.	за коалиции – 40000 лв.
2. В ал.2 “1 на сто” се заменя с “4 на сто.”

§5. Член 9 се изменя така:
Член 9 (1). Гласуването се извършва с бяла обща бюлетина и прозрачни избирателни кутии по образци, утвърдени от Централната избирателна комисия.
(2) В бюлетината се вписват:
1. номера на избирателния район;
2. квадратче за отразяване волята на избирателя;
3. поредния номер на двойката кандидати за президент и вицепрезидент;
4. трите имена на кандидатите за президент и вицепрезидент;
5. пълното наименование на партията или коалицията, издигнала кандидатурата на съответната двойка или текста “независими”, когато кандидатите са издигнати от инициативен комитет.
(3) Номерът на избирателния район се изписва най-отгоре на бюлетината, а реквизитите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
(4) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
(5) Поредните номера на двойките кандидати се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
(6) По време на гласуването избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един избирател.
(7) Избирателят гласува, като:
1. поставя в квадратчето срещу наименованието на избраната от него кандидат президентска двойка знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране на избраната кандидат президентска двойка;
3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска бюлетината в избирателната кутия;
5. полага подпис в избирателния списък.
(8) При гласуване в чужбина член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис в паспорта на избирателя.
(9) След гласуване избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.

§6. Създава се нов член 10 със следното съдържание:
Член 10. (1) Право да избират президент и вицепрезидент имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, постоянно пребиваващи в страната към датата на насрочване на изборния ден и с постоянен адрес в страната, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода. 
(2) Право да избират президент и вицепрезидент имат и българските граждани постоянно живеещи в чужбина към датата на насрочване на изборния ден и навършили 18 години към изборния ден включително. 

§7. В член 10б се правят следните изменения:
1. създава се нова алинея 2 със следното съдържание:
“(2) Изборите в чужбина се извършват само в дипломатическите и консулските представителства.”
2. Алинеи 2 и 3 стават съответно 3 и 4.

§8. Създава се нов член 10к. със следното съдържание:
Чл. 10к.  (1) Избирателния ден започва в 7.00 часа и приключва в 19.00 часа.
(2) Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, установяването на техния брой, самоличността им и поредността на гласуване се извършва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия. Тези избиратели им предават документите си за самоличност до гласуването. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 21.00 часа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната избирателна комисия. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) При необходимост от възстановяване на реда и по решение на секционната избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.
(5) Не се допускат в изборното помещение лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
(6) Въоръжени лица не се допускат в изборното помещение освен в случаите по ал. 4.

§9. В чл.10н се правят следните изменения:
1. Точка 8 на алинея 1 се изменя така:
“8. определя номерата на двойките кандидати за президент и вицепрезидент в общата бюлетина чрез жребий;”.
2. Точка 4 на ал.3 се изменя така:
“4.  организират събирането и предават на Централната избирателна комисия протоколите на секционните избирателни комисии в съответния избирателен район”.

§10. В член 11а, ал.4 след “разпределя по” се добавя думата “равно”, а след “Народното събрание” се поставя точка и текста до края на изречението се заличава. В изречение второ след “комитети” се поставя точка и текста да края се заличава.

§11. В края на ал.1 на чл.18в се добавя “и административната реформа”.

§12. Създава се нов член 20 със следното съдържание:
Член 20 (1) За нарушение на задължението по този закон за предоставяне на актуална информация за съставяне на избирателните списъци длъжностните лица се наказват с глоба от 10 000 до 30 000 лева.
(2) Актовете за констатираните нарушения по ал.1 се съставят от определени от ЦИК членове, а наказателните постановления се издават  от председателя на ЦИК.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създават се два нови параграфа със следното съдържание:
§13. “Постоянно пребиваващи в страната” по смисъла на този закон са българските граждани, които са живели на територията на страната не по-малко от 183 дни през последната една година (последните 365 дни) към датата на насрочване на изборния ден. Информацията се осигурява от органите на МВР служебно.
§14. “Постоянно живеещи в чужбина” по смисъла на този закон са българските граждани, които повече от 6 месеца (183 дни) към датата на насрочване на изборния ден не са се завръщали в страната. Информацията се осигурява от органите на МВР служебно.


Преходни и заключителни разпоредби

§14. В закона за избиране на народни представители се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.3 се правят следните изменения:
а.) в ал.1 след “включително” се добавя текста “постоянно пребиваващи и с постоянен адрес в страната”.
б.) Създава се нова ал.2 със следното съдържание:
“(2) Право да избират народни представители имат и българските граждани постоянно живеещи в чужбина, навършили 18 години към изборния ден включително. В този случай изборите се провеждат в официалните представителства на страната.
в.) Алинеи 2 и 3 става съответно 3 и 4.

2. В чл.27 се правят следните изменения:
а.) в ал.1 се добавя ново изречение със следния текст: В списъците се заличават лицата, които не отговарят на условието за постоянно пребиваване в страната по данни на МВР.
б.) в ал.3 текста “или заявеният от него настоящ адрес, когато той не съвпада с постоянния адрес” се заличава.

3. В член 28 се правят следните изменения:
а.) в ал.5 след “ал.1 до” се добавя текста “7 дни преди”, а след “избирателя” се поставя точка и текста до края се заличава;
б.) ал.6 отпада;
в.) ал.9 отпада.

4. Член 30 се изменя така:
Чл.30 Наборните военнослужещи във въоръжените сили се вписват в избирателните списъци  по постоянния си адрес. За деня на изборите и дните преди и след него им се осигурява служебен отпуск и безплатен билет за пътуване до и от населеното място по постоянния им адрес.

5. Член 31 отпада.

6. Член 35 отпада.

7. В чл.36 се правят следните изменения:
а.) ал.1 се изменя така:
“(1) Удостоверения за гласуване на друго място не се издават.”
б.) алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 се заличават.
в.) алинея 9 отпада.

8. В член 37 се правят следните изменения:
а.) в ал.1 след “най-късно до” се добавя “7 дни”.
б.) ал.2 се изменя така:
“(2) Избирател, които не е включен в избирателния списък в срока по ал.1 не се дописва в списъка от секционната избирателна комисия

§15. В “Допълнителни разпоредби се създавате два нови параграфа със следното съдържание:
§... “Постоянно пребиваващи в страната” по смисъла на този закон са българските граждани, които са живели на територията на страната не по-малко от 183 дни през последната една година (последните 365 дни) към датата на насрочване на изборния ден. Информацията се осигурява от органите на МВР служебно.
§... “Постоянно живеещи в чужбина” по смисъла на този закон са българските граждани, които повече от 6 месеца (183 дни) към датата на насрочване на изборния ден не са се завръщали в страната. Информацията се осигурява от органите на МВР служебно.



                   ВНОСИТЕЛИ: Иван Костов и група народни представители










М О Т И В И
към проект за закон за изменение и допълнение
на Закона за избиране на президент и вицепрезидент


С настоящия законопроект се прави опит да се решат редица проблеми, породили се при провеждане на последните избори в страната и възприемани негативно от обществото.
На първо място това се отнася до така наречения “изборен туризъм”. В тази връзка се предлагат редица ограничения – гласуване само по постоянен адрес, премахване на възможността за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, коригиране на избирателните списъци само до определен момент преди изборния ден, премахване на възможността за дописване на избирателните списъци от секционните избирателни комисии и т.н.
За облекчаване на процедурата на провеждане на изборите и намаляване на разходите се предлага въвеждането на обща бюлетина, като се определят и състава на реквизитите , които са в съответствие с тези в бюлетините за избиране на народни представители.
Създава се възможност за актуализация на избирателните списъци като от тях се заличат имената на българските граждани постоянно пребиваващи в чужбина и съответно се дава определение на понятието “постоянно пребиваващи в чужбина”. По този начин в значителна степен ще бъдат отстранени “мъртвите души” в избирателните списъци и разбира се по реално ще се отчита активността по време на изборите.
Прави се предложение за регламентиране на провеждане на изборите в чужбина. Практиката показва, че не е удачно да се провеждат на много места в определена страна, особено в такива с големи географски разстояния. В много случаи се откриваха избирателни секции с минимален брой регистрирани заявили своето желание да гласуват избиратели. Не е редно също така изборите в чужбина да се провеждат на места, които не са българска територия. В законопроекта се предлага изборите да се провеждат само на територията на официалните български представителства. Запазва се правото за предварително заявяване на желанието да се гласува и съответно това е основа за съставяне на избирателните списъци. Предвижда се в чужбина да гласуват само българските граждани “постоянно живеещи в чужбина”, като е дадено съответното определение.
В проектозакона се предлага да се променят размерите на безлихвените депозити за участие в изборите.Досегашните размери не съответстваха на променените доходи в страната. Прави се също така предложение за вдигане на прага, при който депозита се възстановява от “1 на сто” на “4 на сто”. Това ще намали броя на кандидатите, участващи само по “олимпийския принцип”.
Поради липса на регламентация в действащия закон на времето за провеждане на избора с настоящите предложение се отстранява този пропуск.
Предлагат се текстове, регламентиращи реда на гласуване, с оглед избягване на препращане към  Закона за избиране на народни представители.
С преходните и заключителни разпоредби се правят съответно необходимите промени и в Закона за избиране на народни представители.





               ВНОСИТЕЛИ: Иван Костов и група народни представители






