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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

____________________________________________________ 

Проект! 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 

 

В сила от 01.04.2005 г. 

Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 
24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 

16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., 
изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г. 

 

 В § 1 чл. 25 отпада ал. 3 в досегашния й вид и новата ал. 3 добива 
следната редакция:  

Чл. 25 (3) За коалициите, представени в Народното събрание, общата 
сума по ал. 2 се разпределя между съставящите ги партии по коалиционно 
споразумение, а при липса на такова тя се разпределя пропорционално на броя 
на народните представители от отделните партии. Министерството на 
финансите превежда дела от субсидията за всяка партия от коалицията в 
посочена от нея сметка. 

 § 2. Чл. 26 отпада и се заличава.  

 § 3. В чл. 31 отпада и се заличава ал. 2, а ал. 3 става ал. 2-ра.  

 

София, 04.06.2013 г.    Вносители: 
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МОТИВИ 

 

  Настоящата уредба, относно отпускането и разпределянето на 
държавната субсидия за политическите партии в Закона за политическите 
партии, страда от неясноти и възможности за неправилно и тенденциозно 
тълкуване.  

През мандата на 41-вото Народно събрание тази регламентация беше 
използвана и доведе до явни тежки нарушения от страна на изпълнителната 
власт по отношение на опозиционни политически сили. Стигна се до явното 
нарушение на принципа, че държавната субсидия се предоставя на партиите и 
коалициите за осъществяването на тяхната дейност и подмяната му с 
практиката парите да се дават на депутати, които са изключени или напуснали 
парламентарните си групи. Стигна се до уродливото явление с държавната 
субсидия да се заплаща за подмяната на парламентарния вот. Следва 
законодателната регламентация да бъде приведена във вид, в който такива 
правонарушения да не могат да бъдат правени.  

От друга страна, считаме че изразходваните средства от държавата за 
финансирането на политическите партии са в размери, които несъответстват на 
възможностите на държавния бюджет, особено при тежката финансова и 
икономическа криза на страната. Практиката показа, че определени 
политически партии участват на изборите, не за постигането на политически 
цели и за осъществяването на обществено полезни каузи, а именно за да 
получат държавна субсидия. Ще следва така, както е в останалите европейски 
страни държавна субсидия да се следва и да получават парламентарно 
представените политически партии и коалиции, които на последните избори са 
прескочили законовата 4-процентова бариера.  

Така, с прекратяване на субсидията, отпускана досега за 
извънпарламентарните политически сили, ще бъде направено драстично 
съкращение на отпусканите суми, в полза на държавния бюджет и 
използването им за обществено полезни нужди.    

С подобни съображения ще следва да отпадне възможността по чл. 31 ал. 
2 да се предоставят помещения за нуждите на извънпарламентарно 
представените политически партии. Известно е и безспорно, че множество 
помещения и недвижими имоти не се използват и стоят заключени, 
безстопанствени и рушащи се от политически партии, престанали да бъдат 
парламентарно представени, неосъществяващи политическа дейност или със 
затихващи функции в политическия живот. С други извънпарламентарно 
представени партии спекулират отдават под наем и в действителност 
осъществяват стопанска функция. 
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Досегашният Закон за политическите партии, в частта му относно 
финансирането на политическите партии, не урежда хипотезата, при която се 
провеждат предсрочни парламентарни избори. Настоящите промени 
предвиждат и регламентират случаите, при които се прекратява предсрочно 
мандата на Народното събрание за времето до избора на ново Народно 
събрание.  

 

 

 

София, 04.06.2013 г.    Вносители: 


