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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


§ 1. В чл.1 се правят следните допълнения:
	В ал.1 навсякъде след израза “кметове на общини” се поставя запетая и се добавя “райони”.
В ал.2 след думата “община” се поставя запетая и се добавя “район”.


§ 2. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 се създава ново изречение  второ със следния текст: “Съгласувателната процедура започва с предложение за бюджета на избирателните комисии, направено от Централната избирателна комисия.”
2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание: „ Централната избирателна Комисия до 30 число на месец септември на всяка календарна година, в която няма редовни или предсрочни избори за президент и вицепрезидент, избори за членове на Европейския парламент от Република България или избори за общински съветници или кметове представя пред министъра на финансите проектобюджет, който подлежи на съгласуване.” 
3. Досегашното изречение второ на ал.2 става ал.4.
4. Досегашните ал.3 и 4 стават съответно ал.5 и 6.

§ 3. В чл.15, ал.3, изречение второ след думата “председателя” се поставя запетая и се добавят думите “заместник-председателят” 

§ 4. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 последното изречение придобива следната редакция:
“Когато за приемане на решението не може да се събере необходимото мнозинство, се счита, че е налице отхвърляне на проекта за решение. Този акт на комисията подлежи на обжалване в сроковете по чл.26 ал.3 от този кодекс съответно пред:
-  решенията на секционните избирателни комисии – съответно  пред Районните или Общинските  ;
- решенията на Районните и Общинските избирателни комисии –  пред Централната избирателна комисия;
- решенията на Централната избирателна комисия – пред Върховния административен съд.”
2. Създава се нова ал. 8 със следното съдържание:
“(8) На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват наблюдатели.”

§ 5. Чл. 21, ал.1 се изменя както следва:
“Чл. 21. (1) Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии за всички видове избори имат печат.”

§ 6. В чл.26 се правят следните изменения:
	В чл. 26, ал. 1, т. 3 се изменя както следва:
“3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от назначаването им и провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 7 /10/ дни от назначаването им, а на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им.”
	В ал. 1 т. 12 се отменя.
В ал. 1, т. 22, след думите “методически указания” се добавят думите “протоколите от заседанията си”.

4. В чл.26, ал.7 изречение първо се изменя така: “Решенията на Централната избирателна комисия, с изключение на тези по ал. 8, могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от три дни от обявяването им.”

§ 7. В чл. 26, ал. 7, след числото “29” се добавят думите: “и по ал.2, т.1”.

§ 8. В чл.29, ал., т.1, т.10 се изменя и допълва както следва:
“т.10 регистрира застъпници на кандидатските листи и им издава удостоверения, регистрира пълномощниците на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети;броят на пълномощниците е не повече от една втора от броят на избирателните секции на територията на избирателния район”

§ 9. В чл.33, ал.1, т.19 се изменя и допълва както следва:
“19. регистрира застъпниците на кандидатските листи за общински съветници и кметове и им издава удостоверения, регистрира пълномощниците на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети;броят на пълномощниците е не повече от една втора от броят на избирателните секции на територията на избирателния район;”

§ 10. В чл. 40 се създава нови ал. 3, 4, 5 и 6 със следния текст: 
“(3) Лицата, които не притежават активно избирателно право или не могат да упражнят правото си на глас в избирателната секция по постоянния им адрес съгласно разпоредбите на този кодекс, се вписват в Списък на  лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден.
(4) Списъкът по ал.3 се изготвя от ГД “ГРАО” по избирателни секции въз основа на данните вписани в Националния регистър “Население” и данните получени от органите по ал.1, Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи.
(5) Списъкът на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден се изготвя и обявява по реда за изготвяне и обявяване на избирателните списъци. Всички промени в него се обявяват незабавно. За извършването им се уведомява веднага заинтересованото/ите лице/а.
(6) Изготвянето и промените в списъка по ал.3 могат да се обжалват пред съответния районен съд в срок от два дни от съобщаването. Съдът се произнася по жалбата в срок от два дни от постъпването й в съда в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по ал.1. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.”

§ 11. В чл. 41, ал. 1 и 2, след думата “списъци” се добавя изразът ”включително списъците по чл. 187, ал. 1, т. 7”.

§ 12. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата “писмо” се поставя запетая и се добавя т думите “по факс” и  изразът “в електронна форма” се заменя с израза “по електронен път”.
2. Създава се ново четвърто изречение със следния текст: 
“Отказът на ръководителя на дипломатическото и консулското представителство да приеме заявлението следва да е мотивиран и се изпраща на заявителя на посочения в заявлението адрес.”
3. Създава се нова ал. 8 със следния текст:
“(8) Отказът по ал. 2 може да бъде обжалван пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му. Централната избирателна комисия се произнася по жалбата незабавно с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.”

§ 13. В чл. 47 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Отказът на председателя на секционната избирателна комисия да впише избирател в избирателния списък в изборния ден може да бъде отменен с решение на секционната избирателна комисия. Решението на секционната избирателна комисия, с което се отказва вписване на избирател в избирателния списък в изборния ден подлежи на обжалване пред съответната Районна или общинска избирателна комисия, в зависимост от вида на произвеждания избор.”

§ 14. В чл. 48, ал. 1, след думите “избирателния списък се поставя запетая и се добавя изразът ”включително отказът за заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7”.

§ 15. В чл. 52, ал. 1 и 4, след думите “част І на избирателните списъци” се добавя изразът “включително списъците по чл. 187, ал. 1, т. 7”.

§ 16. В чл. 54, ал. 1, след думите “част І на избирателните списъци” се добавя изразът “и списъците по чл.187, ал.1, т.7”.

§ 17. В чл. 55, ал. 1, след думата “списъци” се поставя запетая и се добавя изразът “включително списъците по чл.187, ал.1, т.7”.

§ 18. В чл. 71, ал. 3, изречение второ, думите “областния управител, който” се заменят с думите “Централната избирателна комисия, която”. След "решение" се поставя точка и се добавя ново изречение със следното съдържание: „Решението подлежи на обжалване  пред Върховния Административен съд  по реда на чл. 26, ал.8.” Изразът „което не подлежи на обжалване” отпада.

§ 19. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 4, т. 2, числото “100” се заменя с числото “20”.
Създава се нова т.3 със следното съдържание:
“3. по преценка на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство.”       

§ 20. В чл. 95 се създава нова ал. 9 със следния текст: 
“(9) Отказът на Централната избирателна комисия да се произнесе по жалбата, когато няма мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на комисията за вземане на решение, може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на чл.26 ал.8.”

§ 21. Текстът на чл. 101, ал. 1, се изменя както следва:
“Чл. 101. (1) За всяка кандидатска листа могат да се регистрират до двама застъпници на избирателна секция, които подпомагат кандидатите от листата и представляват техните интереси пред държавните и общински органи, другите участници в изборния процес и избирателните комисии.”

§ 22. В чл.127 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 4 със следния текст: 
“(4) Отказът на Централната избирателна комисия да се произнесе по жалбата, когато няма мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на комисията за вземане на решение, може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
2. Досегашни ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 23. В чл. 128 се създават нови ал. 2 и 3 със следния текст:
“(2) Не се разрешава предизборна агитация преди откриването на предизборната кампания.”
(3) Не се разрешава предизборна агитация под каквато и да е форма в държавните и общински учреждения и институции, училища, болници, предприятия и търговски дружества с държавно и общинско участие.”

§ 24. В чл.136 се правят следните промени:
	Създава се нова ал. 2 със следния текст:
“(2) При оповестяване на резултатите от социологически проучвания и допитване до общественото мнение по повод изборите се обявява по чия поръчка са изготвени и с какъв обхват.”
	Сегашния текст става ал. 1.


§ 25. В чл. 142, ал. 1, след края на изречението се поставя запетая и се добавя текстът  “които се излъчват безплатно”. 

§ 26. В чл. 144 се създава нова ал. 3 със следния текст:
“(3) Забранява се излъчването на предизборни материали, агитация и други извън времето,  определено със споразумението по ал. 2 и в новинарските емисии извън хрониките.”

§ 27. В чл. 152 се създава нова ал. 3 със следния текст:
“(3) Забранява се използването на публичен административен ресурс под каквато и да е форма за целите на предизборната кампания освен срещу заплащане на дължимите такси.”

§ 28. В  чл. 165 след израза “се извършва с” се добавя думата ”интегрални”.

§ 29. В чл. 166 се правят следните изменения:
	В ал. 2 след думата “номерът” предлогът “на”се заменя с “в”, а след точката и запетаята се добавя текстът "в бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста: бюлетина за гласуване извън страната".
В ал. 4 след думата “номерата” ”на” се заменя с “в”.

В ал. 6 думата "бюлетини" се замества с "бюлетина".

§ 30. В чл. 167 ал. 6 се отменя.

§ 31. В чл. 170, ал. 2, след думата “номерът” думата “на” се заменя с “в”.

§ 32. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата “плик” се добавя изразът “и интегрална бюлетина за гласуване".
2. В ал. 3 се правят следните:
а) текстът на досегашната т. 1 се изменя както следва:
“1. поставя знак “Х” със химикал, пишещ със син цвят, в  квадратчето на избраната от него кандидатска листа на партия, коалиция от партии или независим кандидат".
б) в т. 3 текстът “”на избраната от него кандидатска листа”се заличава.

§ 33. В чл. 176, ал. 1 думите и абревиатурите “документ на ТЕЛК/НЕЛК” в края на текста се заменят с думите “медицински документ за здравословно състояние”.

§ 34. В чл. 194 изразът “за народни представители, за президент и вицепрезидент на Републиката и за членове на Европейския парламент от Република България” се заличава.

§ 35. В чл. 197 се създава нова ал. 7 със следния текст:
“(7) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък и фигурира в списъка по чл.187, ал.1, т.7 може да бъде допуснат да гласува и да бъде вписан в допълнителната страница на избирателния списък след като представи официален документ от който е видно, че основанието за вписването му в списъка по чл.187, ал.1 т.7 не съществува или е отпаднало.”

§ 36. Наименованието на раздел ІХ от Глава  девета се изменя както следва:
“Раздел ІХ. Гласуване на избиратели с физически увреждания”

§. 37. Създава се нов чл. 202а със следния текст:
“Чл. 202а. (1) Гласуването се извършва в избирателни секции с машини за гласуване.
(2) Редът и начинът за машинно гласуване се уреждат с отделен закон."

§ 38. В чл. 203, ал. 1-3, изразът “увреждане на опорно-двигателния апарат и на зрението” се заменят с думите “физическо увреждане”.

§ 39. В чл.204 се правят следните изменения и допълнения:
	Ал. 1. се изменя както следва:
“Чл. 204. (1) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, по негово искане председателя на комисията може да  разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава от секционната избирателна комисия. Името и единния граждански номер на придружителя и причината за гласуване с придружител се вписват в графа “Забележки” на избирателния списък.”

2. Ал. 2 отпада.
3. В досегашната ал.4 думите “или 2” след ал.1 отпадат.
4. Досегашните алинеи 3, 4, 5,6 и 7 стават съответно алинеи 2, 3, 4, 5 и 6.

§ 40. В чл. 213 се създават нови т. 15 и 16 със следния текст:
“15. броят на получените бюлетини по реда на чл.187;
16. броят на:
а) неизползваните бюлетини;
б) на сгрешените бюлетини; 
в) на намерените в избирателната урна бюлетини без плик и
г) на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини по други поводи;”

§ 41. В чл. 210 се създава ново изречение второ със следния текст: “Те имат право да получат извлечение от протокола на комисията с изборните резултати. Извлечението се подписва от всички членове на секционната избирателна  комисия и се подпечатва с печата на комисията”

§ 42. В чл. 226, ал. 3, т. 4, б.”а” накрая се добавя текстът “или поставения знак “Х” засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;”

§ 43. В чл. 267, в досегашната ал. 10 отпада текстът “- поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането”

§ 44. В чл. 280 се правят следните промени:
1. В т. 3:
а) в изречение първо след думите “а коалиции от партии се регистрират” се добавят думите “и Централната избирателна комисия извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие в съответния избор коалиции.” 
б) в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: “Централната избирателна комисия незабавно регистрира/допуска до участие в съответния избор партия в случаите, когато отказът за регистрацията й е отменен от Върховния административен съд, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден.”
2. Създава се нова т.4 със следния текст:
“4. Главна дирекция “ГРАО” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по чл.90 ал.1 не по-късно от 42 дни преди изборния ден.”
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
4. Създават се нови т. 8 и 9 със следния текст:
“8. Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието предоставя на ГД”ГРАО” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството данни, за лицата изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци съответно 40 и 15 дни преди изборния ден.
9. кметът на общината определя не по-късно от 40 дни преди изборния ден местата по чл.54 ал.1 и уведомява за това общинската избирателна комисия”.
5. Досегашната т. 7 става т. 10.
6. Създава се нови т. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19  със следния текст:
“11. промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отразяват в регистъра на Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден по реда на чл. 92, ал. 4.
12. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 35 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й.
13. партия напуснала състава на регистрирана в Централната избирателна комисия коалиция от партии не по-късно от 35 дни преди изборния ден може да участва в изборите самостоятелно при спазване на реда по чл. 92, ал. 6.
14. инициативните комитети представят в общинската избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно от 35 дни преди изборния, подписано от всички членове на инициативния комитет.
15. в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия.
16. подписката по чл. 125, ал. 1 се предава на общинската избирателна комисия при спазване изискванията на чл. 125, ал. 4 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Проверката по чл. 125, ал. 4, се извършва не по-късно от 28 дни преди изборния ден.
17. общинската избирателна комисия изпраща в Централната избирателна комисия за проверка по чл. 26, ал. 1, т. 33 предложение второ, списък с данните на регистрираните кандидати не по-късно от 29 дни преди изборния ден.
18. поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините се определят чрез жребий, проведен по реда на чл. 173, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
19. общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен по реда на чл. 146, ал. 3, определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по радио и телевизионните центрове не по-късно от 30 дни преди изборния ден.”
7. Досегашни т. 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 20, 21, 22 и 23.

§ 45. В чл. 288 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Длъжностно лице което позволи или използва публичен административен ресурс в нарушение на забраната по чл. 152, ал.3 (нова), се наказва с глоба от 3000 до 5000 лева. Ако нарушението е повторно от 5 000 до 10 000 лева и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност за срок от 1 година.”
2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Който използва публичен административен ресурс в нарушение на чл. 152, ал. 3 (нова), се наказва с глоба от 3000 до 5000 лева. Ако нарушението е повторно - от 5000 до 10 000 лева.”

§ 46. В Глава петнадесета „Административнонаказателни разпоредби” се създава се нов раздел „Нарушение на правилата за предизборна кампания” с нов чл. 299 със следното съдържание:
"Чл. 299. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 128, ал. 2 и 3 (нови), се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лева. 
(2) Ако нарушението е повторно, глобата се налага в размер 100 000 лева.
(3) Социологическа агенция, която не изпълни задълженията си по чл. 136, ал. 1 (нова), се наказва с глоба от 5000 лева. Ако нарушението е повторно, размерът на глобата е 10 000 лева."

§ 47. Досегашни чл. 299, 300, 301 и 302 стават съответно чл. 300, 301, 302 и 303.

§ 48. В чл. 300 (стар) изразът „и чл. 299” отпада.

§ 49. В Допълнителните разпоредби, § 1, се създава нова т. 21 със следния текст:
“21. “Публичен административен ресурс” са помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи държавна или общинска собственост, използвани от администрацията, както и трудът на служители от държавната и общинската администрация във времето, в което изпълняват задълженията си в държавни и общински структури”. 

§ 50. В § 25 на Заключителните разпоредби думите “т. 9, буква “а”, подбукви “аа” и “бб”, букви “в”, “г”, “д”, “е” и “ж”, т.10” се заличават.

Заключителни разпоредби
§ 51. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. ДВ, бр.77 от 1991 г.; изм. Бр. 24, 49 и 65 1995 г; бр.90 от 1996 г.; бр.122 от 1997 г.; бр.33, 130 и 154 от 1998 г.; бр.67 и 69 от 1999 г.; бр.26 и 85 от 2000 г.; бр.1 от 2001 г.; бр.28, 45 и 119 от 2002 г.; бр.69 от 2003 г.; бр.19 и 34 от 2005 г.; бр. 30 и 69 от 2006 г.; бр.61 и 63  от 2007 г.; бр.54 и 108 от 2008 г.; бр.6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.; бр.15 и 97 от 2009 г.; бр. 15 и 97 от 2010 г. и бр.9 и 32 от 2011 г. се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 38 се правят следните промени:

а) в ал. 2 след думите “кметове на” се добавя “райони и”;
б) в ал. 5 след думата “община” се добавя “за кмет на район”.
	Чл. 39а се отменя.
	В чл.42:

а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите на “общини и кметства” се заличават;
бб) в т.6  след думата “общината” се добавя думата “района”;
б) в ал.4:
аа) в изречение първо думите “на община или кметство” и думите “ на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството” се заличават.;
бб) в изречение второ след думата “общината” се добавя “или кмет на района”, а накрая се добавя “на общината, съответно на района”;
вв в изречение трето след думата “общината” се добавя “или кмет на района”;)
в) в ал.5:
аа) в изречение първо думите “на общината или на кметството” се заличават;
бб) в изречение второ преди думите  “или кмет” се добавя “кмет на района”;
г) в ал.6:
аа) в изречение първо след думата “общината” се добавя “кмет на район”, а преди думите “или кмет” се добавят думите “кмет на район”;
бб) в изречение второ след думата “общината” се добавя “или кмет на района”;
д) в ал. 7 след думата “община” се добавя “кмет на район”;
е) в ал. 8 след думата “община” се добавя “кмет на район”.
	Чл. 42а се отменя.


§ 52. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн. ДВ бр.63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ – бр.51 от 1996  г.; изм. бр.27, 33 и 154 от 1998 г.; бр.10 и 69 от 1999 г.; бр.57 от 2000 г.; бр.67 и 80 от 2003 г.; бр.46  от 2005 г.; бр.63 от 2007 г.; бр.36 от 2008 г. и бр.9 от 2011 г.) в чл. 16, т. 1, числото “350” се заменя с числото “150”.




МОТИВИ
към законопроекта за изменение и допълнение
на Изборния кодекс


Проведените в края на миналата година избори за президент и местна власт според единодушната оценка на участващите в тях политически партии (без ПП ГЕРБ)  и на НПО, и на международните наблюдатели, и на гражданите бяха най-нечестните, най-лошо организираните, манипулирани и купени избори. На практика управляващите успяха да създадат машина за избори, машина за манипулиране на вота, микс от изборно законодателство, лоши практики, силен натиск върху опонентите и нови префинени средства за контролиране на вота.
Показателен е фактът, че четири европейски доклада от началото на тази година акцентират специално на  изборите в България. Изводът от тях е, че проведените от ГЕРБ избори през октомври 2011 г. са много далеч от международните стандарти за честни и демократични избори - и като законодателство, и като изборни практики. Или казано с други думи, необходима е не просто промяна, не козметика, а основен ремонт на Изборния кодекс, защото всяка една от изборните манипулации, всяко едно от изборните нарушения води своето начало от разпоредбите на ИК.
Затова Коалиция за България предлага промени в Изборния кодекс в следните посоки.
 Промени, засягащи работата на изборната администрация и по-специално на Централната избирателна комисия. Всъщност организираният хаос, на който бяхме свидетели, беше режисиран от ЦИК и част от манипулациите и изборните нарушения тръгнаха оттам. Затова предлагаме промени в работата на ЦИК, които да осигурят публичност и прозрачност на нейната работа. Това включва допускане на наблюдатели на заседанията на ЦИК и своевременно обявяване на стенограмите от заседанията на интернет страницата й. Това е наложително, тъй като и най-критикуваните страни за честност на изборите показват онлайн заседанията на изборните си комисии.
Друга належаща промяна, която предлагаме, е въвеждането на съдебен контрол върху всички актове на ЦИК. Така ще бъдат пресечени опитите Централната избирателна комисия да бъде използвана като политическа цедка, която да преценява партийно-субективно кои политически субекти ще бъдат допускани до участие в изборите.
Належащо е законодателно да се регламентира начинът на вземане на решения от избирателните комисии с квалифицирано мнозинство от 2/3 предвид опитите по един абсурден от правна гледна точка начин да не постановяват откази (например при произнасяне по жалби), които впоследствие не могат да бъдат обжалвани.
Предлагаме и промени, които да регламентират издаването на методически указания за работата на избирателните комисии, обученията на членовете на РИК и СИК и разяснителните кампании.
 Промени, които засягат съставянето на избирателните списъци.
На изборите през октомври 2011 г. бяхме свидетели как десетки хиляди български граждани бяха незаконно лишени от конституционното им право на глас чрез включването им в т.нар. забранителни списъци. Предлагаме ясни правила за начина, по който един гражданин попада в този списък, както и съответна защита срещу незаконното отнемане на правото му да гласува.
 Промени, които се отнасят до начина на гласуване и отчитане на резултатите. Известно е, че най-големите манипулации на вота и изборни безобразия се извършват в избирателните секции, голяма част от тях - с участието на членове на СИК. Българските граждани не са забравили видеозаписа от обучението в Пловдив,  където една партийна централа демонстрира как бюлетините на опонентите могат да станат недействителни. Или кадрите от една секция в Плевенско, показващи подмяната на бюлетини, извършвана от членове на СИК. Затова предлагаме да бъде въведено машинно гласуване, което да изключи ролята на субективния фактор при обработването на бюлетините.
Ако това предложение не бъде прието, предлагаме на предстоящите парламентарни избори да бъде върнато гласуването с интегрални бюлетини. Защото действащият Изборен кодекс ни връща десетилетия назад, въвеждайки гласуването с отделни бюлетини. Това означава възкресяване на изборни безобразия, които считахме за отдавна забравени - "индиански нишки", разнасяне на бюлетини, предварително раздаване на бюлетини, подмяна на подадени бюлетини и пр.
 Промени относно броя и регистрацията на застъпниците и политическите представители на партиите. Известно е, че "законно" купуване на гласове някои политически партии извършват чрез регистрация на неограничен брой застъпници или чрез политически пълномощници. За да се пресече тази официална форма на купуване на гласове, предлагаме да се ограничи броят на застъпниците, които една политическа партия има право да регистрира - до удвоения брой на избирателните секции в избирателния район. Предлагаме също политическите представители да се регистрират в ОИК и техният допустим брой да не надвишава броя на избирателните секции в района.
 Промени, които засягат гласуването на българите в чужбина. Предлагаме да бъде улеснен достъпът на нашите сънародници зад граница в изборите.
 Промени в правилата, регламентиращи предизборната агитация и отразяването й в медиите. Осигуряването на достъп на всички участници в изборите до медиите е важно не само за политическите партии, но най-вече за гражданите. Те имат право да бъдат информирани и за кандидатите, и за техните послания.
 Правила за социологическите агенции, които извършват проучвания по повод на изборите - да се обявява по чия поръчка са изготвени и с какъв обхват.
 Правила, осигуряващи прозрачно финансиране на предизборната кампания. Вносителите смятаме, че използването на публичен административен ресурс осигурява служебно предимство на участници в предизборната надпревара. В Изборния кодекс напълно отсъстват критерии, предотвратяващи използването на публичен ресурс в кампаниите. Предлагаме изрична забрана за използването на обществени средства и ресурси в предизборни кампании. В последния доклад на GRECO (Групата държави против корупцията) за България, съдържащ оценка на изпълнението на общите правила за борба с корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании, една от основните препоръки за усъвършенстване на законодателството е въвеждането на ясни критерии за забрана на използването на публичен ресурс за партийни дейности и предизборни цели. Затова предложението ни включва забрана за използване на държавната и общинската администрация и ресурси за целите на кампанията.
 Проблемът за съдебния контрол върху изборния процес - предлагаме ясно да се разпише материално-правната компетентност на съда по изборни дела.


Вносители:

