РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


Обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.


§ 1. В чл. 454, ал. 2 думите „7 на сто от“ се заличават.

ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - 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., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г.), в чл. 16, т. 1 думите „ 100 души“ се заменят с „350 души“.

	        
ВНОСИТЕЛИ:




М О Т И В И

С настоящия законопроект целим да преодолеем два от най-съществените недостатъци на действащия Изборен кодекс, които имат пряко отношение към предстоящите избори за общински съветници и кметове и които създават риск за провокирането на сериозни проблеми в изборния процес.
С първото предложение предлагаме да се коригира прекалено ниският праг, който е предвиден в действащия закон за валидността на преференциите, дадени за определен кандидат в листата за общински съветници на дадена политическа сила. Според сегашния текст на чл. 454, ал. 2 от ИК е достатъчно даден кандидат да получи не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота, за да пререди всички останали кандидати, намиращи се преди него в листата. Общинската избирателна квота представлява минимално изискуемият брой гласове, необходими за избирането на един общински съветник. В огромния брой от случаите тази разпоредба може да доведе до това даден кандидат за общински съветник от листата на определена политическа сила да се окаже избран само благодарение на преференциите на минимален брой избиратели (между 20 и 70 души!!!). По този начин съществува реалният риск даден кандидат да се окаже избран с преференциалните гласове на своето семейство, рода, подчинени или приятели. Всякаква идея за минимално изискуема представителност на избора е компрометирана. За да се опитаме поне отчасти да преодолеем този явен недостатък на действащата разпоредба, предлагаме да се завиши прагът за преференциален избор на даден кандидат за общински съветник, като той се обвърже с изискване за минимална представителност на избора посредством изравняването му с общинската избирателна квота. Основният ни аргумент за това предложение е, че ако даден кандидат претендира за заемането на съветническо място в бъдещия Общински съвет от листата на определена политическа сила чрез преференциален вот, то тогава той би следвало да получи поне толкова преференции, колкото струва това съветническо място, т.е. колкото е общинската избирателна квота. Това предложение ни се струва напълно обосновано и справедливо.
С второто ни предложение искаме да коригираме прекалено снижения праг за образуване на кметство в действащия Закон за административно-териториалното устройство на Република България, въз основа на който се насрочват избори за кмет на кметство. Действителната демографска картина в редица населени места в страната често пъти се разминава драстично с броя на жителите им по постоянна адресна регистрация. Ако не се коригира сегашният нисък праг от 100 души, в много населени места ще трябва да се насрочат избори за кмет на кметство, без там да живеят и половината от този брой избиратели. С оглед постигането на икономии от организационен и финансов характер, както и поради липсата на каквато и да е практическа полза от провеждането на подобни избори в такива населени места, предлагаме прагът за образуване на кметство (а оттам и за провеждане на избори за кмет на кметство) да се върне на предишната си позиция от 350 души.


ВНОСИТЕЛИ:


