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М  О  Т  И  В  И
към проекта на Закон за допълнение на Закона за политическите партии
         В сега действащия член 27 от Закона за политическите партии е записано следното:
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас се предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
       В момента политическите партии, спечелили над 1 процент на парламентарни избори,	 получават годишна субсидия от 11 лева за получен глас. 
    Десетте партии, които имат право на държавна субсидия след изборите на 5 октомври 2014 г., в следващите 4 години ще получат тези суми:
ГЕРБ – 32.662% - 48 583 000 лева
БСП лява България – 15.406% - 22 921 000 лева
ДПС – 14.832% - 22 054 000 лева
Реформаторски блок – 8.884% - 13 218 000 лева
Патриотичен фронт – 7.284% - 10 830 000 лева
„България без цензура” – 5.697% - 8 470 000 лева
„Атака” – 4.517% - 6 720 000 лева
АБВ – 4.150% - 6 170 000 лева
„Движение 21” – 1.195% - 1 770 000 лева
„Глас народен” – 1.137% - 1 690 000 лева
      Имайки предвид практиката в Европейския съюз, а и поради факта, че България е най-бедната страна в ЕС, субсидията от 11 лева за глас е финансово необоснована и морално укорима.
    Средният размер на партийната субсидия в ЕС е 3,5 евро на глас. 
    В момента най-богатата европейска държава (Германия) отделя за народен представител 50 евроцента, а България - 5,50 евро. 
    През 2014 г. партийните субсидии в Гърция бяха драстично намалени и са вече 60 евроцента. 
    В Италия субсидиите за партиите  също бяха намалени - от 4 на 2 евро. 
    В Република Македония партийната субсидия е около 1 лев, т.е. 11 пъти по-ниска от българската.
     Предложението ми държавната субсидия за получен глас да се намали до 5 лева ще ни доближи до европейския модел за субсидиране на политическите партии, ще облекчи държавния бюджет и ще е акт на социална солидарност.
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