
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ




1.	В чл.7, ал.3 думата „неработен” се заменя с думата „работен”.

2.	В чл.86, ал.1 числото „19” се заменя с числото „20”.

3.	В чл.86, ал.2 числото „19” се заменя с числото „20”.

4.	В чл.101, ал.3 думата „неработен” се заменя с думата „работен”.
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М О Т И В И




На проведените избори за избиране на български представители в европейския парламент бе регистрирана рекордно ниска избирателна активност – 28,6 %. Неведнъж е поставяна на обществена дискусия една от основните причини за ниската избирателна активност – пребивавнето през почивните дни на избирателите далеч от избирателните урни, където имат право да гласуват. Следва да се вземе предвид, че това е най-активната част от българското население.

Предложените промени предвиждат гласуването да се провежда в работен ден, което ще улесни гласоподавателите да упражнят правото си на глас и ще отпадне  колизията между упражняване на граждански права и личната, професионална и обществена активност през почивните дни на избирателите далеч от избирателните урни. По този начин, чрез увеличаване на избирателната активност съществено ще се намали въздържането от гласуване и ще се обезмислят или сериозно ще се редуцират редица порочни изборни практики като „купуване на гласове”, „изборен туризъм”, гласуване по настоящ адрес на избиратели, нямащи активно отношение към проблемите на дадено населено място и др. В тази връзка е и предложението за удължаване на изборния ден с 1 час – той да приключва в 20.00 ч. По този начин, извън рамките на 8-часовия работен ден избирателите ще имат достатъчно време – 6 часа, в рамките на които ще могат да упражнят правото си на глас.

Гласуването в работен ден е позната европейска и световна практика в страни като Великобритания, Ирландия, Холандия, САЩ. В някои от тях законодателно е фиксиран и денят от работната седмицата, в който се гласува. 
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