РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!





ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


(Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.)




§1. В чл.3 се правят следните изменения:

	Алинея 1 се изменя и придобива следната редакция:


„(1) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.”

	Алинея 2 се изменя и придобива следната редакция:


„(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.”

	Алинея 3 се изменя и придобива следната редакция:


„(3) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, придобил е основно образование, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.”


	Алинея 4 се изменя и придобива следната редакция:


„(4) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.”

	Алинея 5 се изменя и придобива следната редакция:


„(5) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, придобил е основно образование, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.”

	§ 2. В чл. 350 се правят следните изменения:
	
	Алинея 1 се изменя и придобива следната редакция:

„(1)Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на ЕС, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.“ 
	Алинея 2 придобива следната редакция:

„(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава – членка на ЕС, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на ЕС и на са лишавани от правото да избират в държавата членка на която са граждани. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.“

§ 3. В чл. 396 се правят следните изменения:
Алинея 1 се изменя и придобива следната редакция:
„(1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, придобили са основно образование, не са потавени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.“ 
	Алинея 2 се изменя и придобива следната редакция:

„(2) Всеки гражданин на държава-членка на ЕС, който не е български гражданин има право да избира общински съветници и кметове ако е навършил 18 години към изборния ден включително, придобил е основно образование, не е поставен под запрещение, не е изтърпял наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата-членка, на която е гражданин. Гласуването е задължително за всички граждани, които имат това право.“ 




София, 20.06.2014  г.	                      ВНОСИТЕЛИ:



























Мотиви

Настоящото  изменение и допълнение на Изборния кодекс е продиктувано от необходимостта от приемането на спешни мерки срещу т. нар. „контролиран вот“ и купуването на гласове, на които българското общество, за пореден път бе безучастен свидетел на проведените наскоро избори. 
В Конституцията точно е посочено, че изучаването на български език  е право и задължение на всеки един от нас - българските граждани, но и основен факт е, че голяма част от гласувалите поради липса на основно образование, не познават, не разбират и не оценяват правата, които им дава Конституцията на Република България. Точно образователния ценз определя и това дали необразованите български граждани знаят задълженията си като граждани на републиката.
Необходимото равнище на образованост се достига след получаване на степен за основно образование определена в българските закони. От своя страна степента на образование гарантира усвояването на общообразователния минимум, както и на знания и умения, съответстващи на интересите и индивидуалните възможности на индивидите. Това обуславя и невъзможността на необразованите избиратели да прочетат и осмислят предизборните платформи на политическите партии и да приложат правото си на глас, не само при нормално гласуване, но и при вот с нови високотехнологични начини на гласуване.
 Липсата на основно образование е предпоставка и за непознаване на държавното управление, принципите на демокрация и важността на дейността на политическите партии в страната. Необразованите граждани не могат да оценят смисъла и значението на собствените си гласове, в контекста на своя житейски опит и образование, както и не познават приноса на политиките на партии в различните области на живота в страната-икономика и финанси, образование и култура, вътрешен ред и сигурност.
	Въвеждането на задължително гласуване от друга страна ще прекрати практиките на контролиране на вота и купуването на гласове сред необразованите български граждани, с което ще се избегне и  опасността от избор, направен в условията на недостатъчна информираност и неграмотност. Ще бъде преодолян и корпоративния вот и неговото влияние при ограничено участие на гражданите в изборите. 
	
София, 20.06.2014 г.                      ВНОСИТЕЛИ:

