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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!


ЗАКОН
за изменение и допълнение 
на Закона за избиране на Велико народно събрание

 (Обн. ДВ. бр. 28 от 6 април 1990 г., попр. ДВ. бр. 29 от 10 април 1990 г.,
 доп. ДВ. бр. 24 от 13 март 2001 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 април 2002 г.)



§ 1. В чл. 1 след думата “събрание” се добавя “(ВНС)”, думите “както и“ се заличават, а накрая се добавя текстът “, както и условията и реда за попълване на предсрочно овакантени мандати при прекратяване на пълномощията им.”

§ 2. Член 3 придобива следния вид:
“Чл. 3. (1) Право да избират народни представители за ВНС имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода. 
(2) Право да бъдат избирани за народни представители за ВНС имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително и нямат друго гражданство, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.
(3) Държавната комисия по сигурността на информацията проверява кандидатите за народни представители за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 г., и предоставя информацията на съответните ръководства на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, издигнали кандидатури за независими народни представители.”

§ 3. В чл. 4 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
“(4) Гласът на всеки избирател е равен на гласа на всеки друг избирател.”

§ 4. В чл. 5 думата „партийна” се заличава, а след думата „листа” се добавят думите „на партия или коалиция”.

§ 5. В В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал.1.
2.	Създават се нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание:
“(2) Изборите се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди датата на произвеждането им.
(3) Президентът на републиката утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 55 дни преди изборния ден.”

§ 6. Създава се нов чл. 7а със следното съдържание:
“Чл. 7а. (1) Изборите по чл. 4, ал.3 се произвеждат по пропорционална система с изборни листи на партии, коалиции и независими кандидати, регистрирани в многомандатни избирателни райони. 
(2) За разпределение на мандатите между партии и коалиции се използва методът Д’Ондт на национално ниво.
(3) В разпределението на мандатите участват партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове на национално ниво.”

§ 7. Член 8 придобива следния вид:
“Чл. 8. (1) Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии. 
(2) Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър.
(3) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет по утвърдена план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия за ВНС.
(4) Всички заявления, жалби, удостоверения и други книжа по този закон се освобождават от държавни такси.”

§ 8. Членове от 9 до 16 включително се заличават.

§ 9. В Глава втора се създава нов чл. 8а със следното съдържание:
“Чл. 8а. За условията и реда на съставяне, обявяване и обжалване на избирателните списъци, за вписване, дописване и заличаване на избиратели от избирателните списъци, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за включване в избирателните списъци и за гласуване на военослужащи, на български граждани, живеещи в чужбина, на задържани под стража лица, за които няма влязла в сила присъда, на лица, пребиваващи в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива и на плавателни съдове под български флаг, се прилагат разпоредбите на Глава трета от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП).”

§ 10. В заглавието на Глава трета текстът “за народни представители” се заличава.

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал.1 думата „равни” след числото „200” се заличава.
2.	Създават се нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
“(3) Наименованията, границите и номерацията на избирателните райони се определят от президента на републиката не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(4) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки избирателен район по пропорционалния принцип въз основа на единна норма на представителство за страната според броя на населението не по-късно от 50 дни преди изборния ден, като използва и метода на най-големия остатък, по данните за преброяване на населението на Република България от 2001 г.
(5) На територията на един многомандатен избирателен район се образуват толкова едномандатни района, колкото е броят в него на мандатите по пропорционалните листи.”

§ 12. Член 18 се заличава.

§ 13. Членове от 19 до 24 включително се заличават.

§ 14. В Глава четвърта се създава нов чл. 18а със следното съдържание:
“Чл.18а. За функциите на избирателните секции и за условията и реда на образуването им се прилагат разпоредбите на членове 40, 41 и 42 от Закона за избиране на народни представители.”

§ 15. В заглавието на Глава пета думите “за народни представители” се заличават.

§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 
1.	Досегашният текст става ал.1.
2.	В ал.1 думите “народни представители” се заменят с думите “Велико народно събрание”.
3.	В т.2 на ал.1 думите “едномандатен и” се заличават.
4.	Създава се нова ал.2 със следното съдържание:
“(2) Районната избирателна комисия на многомандатния район изпълнява функциите на районна избирателна комисия за всички едномандатни райони на неговата територия.”

§ 17. Членове от 26 до 34 включително се заличават.

§ 18. Създава се нов чл. 25а със следното съдържание:
“Чл. 25а. За реда на образуване, състава, правомощията, функциите и реда на работата на избирателните комисии се прилагат разпоредбите на Глава втора от Закона за избиране на народни представители.”

§ 19. Членове 35 и 36 се заличават.

§ 20. Член 37 придобива следния вид:
“Чл. 37. (1) Кандидати за участие в изборите се посочват и предлагат за регистриране от централните ръководства на партии и коалиции или от инициативни комитети за издигане на независими кандидати. 
(2) В едномандатните избирателни райони партиите и коалициите регистрират отделни кандидати, а в многомандатните – кандидатски листи.
(3) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в един едномандатен и два многомандатни избирателни района.
(4) Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия или коалиция, действителна е първата по време регистрация.
(5) Когато кандидат по ал.1 бъде регистриран в повече от един едномандатен или в повече от два многомандатни избирателни района, действителни са първите по време регистрации.
(6) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район.
(7) Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен избирателен район, действителна е първата по време регистрация.
(8) Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да регистрира само по един кандидат във всеки едномандатен избирателен район.
(9) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния избирателен район.”

§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал.1, като след думата “посочват” се добавя думата “независим”, думите “от съответния” се заменят с текста “с постоянен адрес на територията на съответния едномандатен”, а изречение второ се заличава.
2.	Създават се нови алинеи 2, 3, 4 и 5 със следното съдържание:
“(2) Независим кандидат не може да бъде включван в листите на партии и коалиции.
(3) За издигане на независим кандидат се образува инициативен комитет от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район. Инициативният комитет се регистрира в районната избирателна комисия и представя в Сметната палата в срок 5 дни след регистрацията си банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
(4) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет в подписка, където посочва трите си имена, единния граждански номер и постоянния си адрес.
(5) Член на инициативния комитет по ал.4 носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността на положените пред него подписи.”

§ 22. Член 39 се заличава.

§ 23. Член 40 придобива следния вид: 
 “Чл. 40. (1) Партиите могат да участват в изборите за ВНС самостоятелно или в коалиция с други партии и коалиции. 
(2) Всяка партия и коалиция може да участва в изборите само в една коалиция във всичките избирателни райони.
(3) Коалициите участват в изборите с общ кандидат във всеки отделен едномандатен избирателен район и с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен избирателен район. 
(4) Участващите в коалициите партии и коалиции не могат да участват със самостоятелни листи.”

§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В текста на ал.1 думите “ръководствата на” се заличават, след думата “партиите” се добавят думите “коалициите и инициативните комитети” и думите “избирателни партийни” се заменят с думата “кандидатски”. 
2.	Ал.2 се заличава.

§ 25. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал.1 след думата “извършва” се добавят думите “от районните избирателни комисии”.
2.	Текстът на ал.1, т.1 придобива вида “предложение на централното ръководство на партията, коалицията или инициативния комитет;”
3.	В ал. 1, т.2 текстът след думата “партии,” се заменя с текста “коалиции или инициативни комитети”.
4.	В ал.1 се създава се нова т.3 със следното съдържание:
“3. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 3, ал. 2, в които посочват своя постоянен адрес и единен граждански номер.”
5.	В ал.1 се създава се нова т.4 със следното съдържание:
“4. В случаите на чл.38 – и подписката.”
6.	Създават се нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание:
“(3) В срок не по-късно от 24 дни преди изборния ден районната избирателна комисия установява резултата от подписките по чл. 46 и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.
(4) Когато районната или Централната избирателна комисия установят, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се анулира с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия.”

§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал.1 думите “избирателите по чл. 48” се заменят с думите “коалицията или инициативния комитет.”
2.	В ал.2 накрая се добавят думите “в тридневен срок от съобщаването му.”
3.	Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
“(4) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа 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.”

§ 27. Създава се нов чл. 43а със следното съдържание:
“Чл. 43а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка. 
(2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
1. 30 000 лв. - за партиите;
2. 50 000 лв. - за коалициите;
3. 10 000 лв. - за инициативните комитети.
(3) В 7-дневен срок от 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 действителните гласове в едномандатния избирателен район.”

§ 28. Създава се нов чл. 43б със следното съдържание:
“Чл. 43б. До участие в изборите за ВНС се допускат партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, като се прилагат разпоредбите на чл. 50 и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители.”

§ 29. В чл. 44 текстът “до 10” се заличава. 

§ 30. Създава се нов чл. 44а със следното съдържание:
“Чл. 44а. (1) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и получават по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително. 
(2) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(3) Когато регистрацията е анулирана, отпускът по ал.1 се прекъсва от деня на анулирането. Когато анулирането е отменено, се счита, че отпускът не е прекъсван.
(4) Избраните кандидати, работещи в държавни или общински учреждения, предприятия, търговски дружества с държавно или общинско участие повече от 50 на сто или организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго държавно или общинско учреждение, предприятие, търговско дружество с държавно или общинско участие повече от 50 на сто или организация.
(5) Когато предишната длъжност на избрания кандидат е заета от друго лице, трудовото правоотношение с това лице се прекратява без предизвестие.
(6) Разпоредбите на ал.1 не се отнасят до министрите и министър-председателя. Техните правомощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.”

§ 31. В чл. 45 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
“(3) Когато регистрацията на кандидат за народен представител е анулирана, правата и задълженията му по алинеи 1 и 2 се прекратяват от деня на анулирането. Прекратяването е в сила и за неговите застъпници.”

§ 32. Членове от 46 до 53 включително се заличават.

§ 33. В Глава седма се създава нов чл. 45а със следното съдържание:
“Чл. 45а. За условията и реда на провеждане на предизборната кампания се прилагат разпоредбите на Глава шеста от Закона за избиране на народни представители.”

§ 34. Членове от 54 до 60 включително се заличават.

§ 35. В Глава осма се създава нов чл. 53а със следното съдържание:
“Чл. 53а. (1) Гласуването се извършва с две бели общи бюлетини по образец – една за мажоритарния и една за пропорционалния избор.
(2) Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън изброените в закона.
(3) Всяка от бюлетините съдържа:
1.	надпис “мажоритарен избор” – за бюлетината за мажоритарен избор; 
2.	надпис “пропорционален избор” – за бюлетината за пропорционален избор; 
3.	номера на едномандатния избирателния район – за бюлетината за мажоритарен избор; 
4.	номера на многомандатния избирателния район – за бюлетината за пропорционален избор; 
5.	квадратче за отразяване на волята на избирателя;
6.	поредния номер на партията или коалицията;
7.	пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията;
8.	имената на кандидатите – за бюлетината за мажоритарен избор.
9.	имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията – за бюлетината за пропорционален избор.
(4) Надписът по ал.3, т.1 или 2 се изписва най-отгоре на бюлетината. Номерът по ал.3, т.3 или т.4 се изписва вдясно от него. Реквизитите по ал. 3, т.т. 5, 6, 7, 8 и 9 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
(5) На хоризонтален ред, определен за независим кандидат, след квадратчето по ал.3, т. 5 се изписват пореден номер, трите имена на кандидата и означението "независим".
(6) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
(7) Поредните номера на партиите и коалициите се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
(8) Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответния избирателен район, тя не се включва в бюлетината.
(9) Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
(10) Бюлетината за гласуване в чужбина не съдържа реквизитите по ал.3, т.9 и по ал.5.”

§ 36. Създава се нов чл. 53б със следното съдържание:
“Чл. 53б. (1) За условията и реда на гласуването се прилагат разпоредбите на Глава шеста от Закона за избиране на народни представители при следните допълнителни условия:
1.	В чл. 81, ал.1 от ЗИНП текстът “се поставя образец от бюлетината” да се чете “се поставят образци от бюлетините”.
2.	В чл. 87, ал.1 от ЗИНП думата “бюлетина” да се чете “по една от двата вида бюлетини”.
3.	В чл. 87, ал.2 от ЗИНП думата “бюлетина/та” и съгласуваните с нея части на изречението да се четат в множествено число.
(2) Допълнителните условия по предходната алинея се прилагат само при избор на Велико народно събрание.”

§ 37. Членове от 61 до 71 включително се заличават.

§ 38. В Глава девета се създава нов чл. 60а със следното съдържание:
“Чл. 60а. (1) За определяне на изборните резултати в секционните избирателни комисии се прилагат разпоредбите на членове от 91 до 102 включително от Закона за избиране на народни представители при следните допълнителни условия:
1.	В чл. 91 от ЗИНП текстът “секционен протокол” да се чете “два секционни протокола – един за мажоритарния и един за пропорционалния избор.”
2.	Правилата за съставяне и обработка на секционните протоколи по членове 94, 95, 96, 100, 101 и 102 от ЗИНП се прилагат към двата вида протоколи поотделно.
3.	Правилата за преброяване и обработване на бюлетините и другите обстоятелства, свързани с определяне на резултатите от гласуването в секционните избирателни комисии по членове 97, 98, 99 и 100 от ЗИНП, се прилагат към мажоритарния и пропорционалния избор поотделно.”
(2) Допълнителните условия по предходната алинея се прилагат само при избор на Велико народно събрание.”

§ 39. Създава се нов чл. 60б със следното съдържание:
“Чл. 60б. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването по мажоритарните избори и съставя районни протоколи за всеки от едномандатните избирателни райони на територията на многомандатния избирателен район. 
(2) Районните протоколи са в два идентични екземпляра и са изработени на двупластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на районния протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
(3) За протоколите на районната избирателна комисия за изборите в едномандатните избирателни райони се прилагат разпоредбите на чл. 104 от ЗИНП.”

§ 40. В чл. 74 накрая се добавя текстът “и се обявява от нея не по-късно от три дни след изборния ден.”

§ 41. Създава се нов чл. 74а със следното съдържание:
“Чл. 74а. (1) За определяне на изборните резултати по пропорционалните избори за Велико народно събрание се прилагат разпоредбите на членове от 103 до 113 включително от Закона за избиране на народни представители.”

§ 42. Членове от 75 до 79 включително се заличават.

§ 43. В чл. 82 думите “по партийна листа” се заменят с думите “в многомандатен избирателен район”.

§ 44. В заглавието на Глава единадесета на края се добавят думите “във Великото народно събрание”.

§ 45. В чл.  84 се правят следните изменения и допълнения.
1.	След думите “предсрочно при” се добавя текстът “при условията на чл. 72 от Конституцията на Република България, като предвидените в него правомощия на Народното събрание се изпълняват от Великото народно събрание, както и при условията на чл. 86 от този закон”.
2.	Точки 1, 2, 3 и 4 се заличават.

§ 46. Членове 85 и 87 се заличават.

§ 47. Създава се нов чл. 86а със следното съдържание:
“Чл. 86а. (1) Народен представител, избран за министър, се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър. 
(2) Когато в листата няма повече кандидати, както и когато за министър е избран народен представител, избран във ВНС от едномандатен избирателен район, мястото остава незаето.”

§ 48. Създава се нова Глава дванадесета “Административнонаказателни разпоредби”.

§ 49. В Глава дванадесета се създава нов чл. 87а със следното съдържание:
“Чл. 87а. При нарушаване на този закон се прилагат разпоредбите на глава десета от Закона за избиране на народни представители.”

§ 50. Създава се раздел «Допълнителни разпоредби».

§ 51. В Допълнителните разпоредби се създава параграф единствен със следното съдържание:
“§ единствен. При прилагането на този закон се прилагат Допълнителните разпоредби към Закона за избиране на народни представители, като препратката в §1а към чл. 49а от ЗИНП се отнася за чл. 43а от настоящия закон.”


ВНОСИТЕЛИ: Яне Янев, Димитър Абаджиев



МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за избиране на Велико народно събрание

Вносителите на предлагания законопроект се базират на следните принципни съображения за внасяне на ЗИД на ЗИВНС:
	На България е необходима нова конституция. Сега действащата е конституция на прехода, на посттоталитарната държава. Тя беше приета в друг исторически период, при други политически дадености, при друг международен статут на страната, при друго равнище на законодателната практика. Още тогава в нея бяха забелязани редица сериозни несъвършенства, а изтеклото време показа, че без радикална промяна на основния закон проблемите пред страната не могат да бъдат решени. Той трябва да бъде изграден така, че да е в унисон с европейските правила за модерна държава, което с отделни текстови корекции очевидно не може да се постигне. Това становище се споделя от все по-разширяващ се кръг конституционалисти, политици и експерти и вече регистрира нарастваща подкрепа сред широката общественост. Съгласно действащата конституция нова може да бъде приета само от Велико народно събрание.

Свикването на Велико народно събрание и приемането на нова конституция е наложително в най-кратки срокове. Като член на Европейския съюз България има нов държавен статут, коренно различен от преди 18 години, и този акт дори е закъснял. Преходът на практика е приключил с приемането ни в НАТО и ЕС, и преминаването към следващия етап трябва бъде кодифицирано. Голяма част от сътресенията в държавата през последните години са следствие от факта, че действащият държавен и политически модел не е адекватен на реалностите. Налице е сериозна криза във функционирането на институциите и в доверието на гражданите към тях. Необходим е рестарт на държавността, чийто основен законов еквивалент е действащата конституция, и това не може да бъде отлагано.
Свикването на Велико народно събрание около средата на 2009 г. предотвратява и проблема с провеждането на два вида избори на различни дати – за народни представители и за членове на Европейския парламент, което безсмислено би ощетило републиканския бюджет в особено големи размери. С избори за велико вместо за обикновено народно събрание се избягва невъзможността да се свърже датата на евроизборите с изтичането на мандата на последното. Избори за ВНС ще дадат възможност и за по-вярно изразяване на волята на избирателите, които ще могат за пръв път след близо две десетилетия да гласуват мажоритарно за половината народни представители – каквото е и масовото мнение.
	Със или без тези обстоятелства Великото народно събрание е конституционен орган, неговото свикване е конституционна възможност и не може нейното прилагане да се основава на закон, който отдавна е архаизъм – и като конструкция, и като конкретни текстове, и като (не)съответствие с европейското законодателство. Приемането на изменения в Закона за избиране на Велико народно събрание именно сега е важна стъпка в преустановяване на трайно наложена в последните 18 г. порочната практика промените в изборното законодателство да се приемат в последния момент преди изборите. Въпреки широката обществена дискусия за функционирането на политическия модел и видовете избирателна система, продължаваща години наред, все още действа изборно законодателство, което е в разрез с обществените очаквания.
Въз основа на горното предлагаме изменения и допълнения в Закона за избиране на Велико народно събрание, като се следват изложените по-долу правила:
	Законът се привежда в съответствие с духа и буквата на последните промени в действаща конституция, които не са отразени достатъчно пълно в сега действащите текстове на закона.
	Коригирани са очевидни несъответствия на разпоредбите на закона с държавната структура и избирателната практика, в т.ч. съществуващото в досегашния му текст възлагане на правомощия на отдавна несъществуващи държавни и общински институции.
	Запазен е принципът на избиране на половината народни представители по мажоритарна система и на половината по пропорционална, което едновременно по най-лесен начин съчетава предимствата на двете системи и отговаря на обществените настроения в полза на гласуване за личности.

Най-обемната промяна в закона се изразява във въвеждане в него на условията и механизмите за съставяне на избирателните списъци, изграждането и правомощията на избирателните комисии, провеждането на предизборната кампания, правилата и реда на гласуване и определянето на изборните резултати, които са залегнали в Закона за избиране на народни представители. Това привежда ЗИВНС в съответствие както с достиженията на българската законодателна практика в последните две десетилетия, така и с изискванията на европейските правни и морални норми. В някои случаи има пряка препратка към текстове и цели глави от ЗИНП, в други случаи съответните текстовете на ЗИНП са включени след преработка съобразно целите на ЗИВН (например по отношение на мажоритарните избори), в трети случаи текстовете на ЗИВНС са основно преработени, за да бъдат унифицирани с вече установените изборни правила и процедури в страната. 
	Законът се привежда в съответствие със Закона за политическите партии и другите релевантни български закони.
	Предвидени са текстове, които въвеждат в законова норма правила, които досега се уреждат от подзаконови актове (например от решения на ЦИК), или са пропуснати като подразбиращи се.

Направени са и поправки от редакционен характер – като структура и като текст – с цел да се дадат по-прецизни и логически издържани формулировки, както и да се изчисти текстът от паразитни думи и политически, юридически или езиково остарели изрази.
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