РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!




ЗАКОН

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ 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., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.

	§1.  В чл. 14, в ал. 2 се добавя ново изречение второ със следното съдържание:
	Не се допуска повтаряне на наименованието, части от него или  абревиатурата на коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последно проведените избори за народни представители, както и на наименованието на парламентарна група, съществуваща към момента на регистрация на политическата партия, а също и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. 

 	
ВНОСИТЕЛИ:

Име и подписи на вносителите

МОТИВИ

	Предлаганото допълнение на Закона за политическите партии е мотивирано от съществуващата в настоящата уредба нормативна празнота  по отношение на наименованието на политически партии в процес на регистрация. С предлаганото допълнение се цели да бъде отстранена възможността на партии в процес на регистрация да извършат т. нар. кражба на наименование на съществуващи коалиции от партии. По сега действащата нормативна уредба няма пречка една нова партия в процес на регистрация да вземе наименованието на съществуваща коалиция от партии, с което последната е участвала в последните парламентарни избори. По този начин се възпрепятства възможността на коалицията от партии да се регистрира и участва със същото наименование в избори. 




ВНОСИТЕЛ/И/:


Име и подпис(и) на вносителя(ите)

