ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
ОТНОСНО: Предложение за упражняване на правомощията по чл. 78, т. 1
от Конституцията за свикване на заседание на Народното събрание.
Госпожо Караянчева,
За изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Българските граждания
извън страна постигнаха безпрецедентна активност. Подадени са 87951 броя
заявления за гласуване извън страната. Въпреки това, много от тези хора няма да
могат да упражнят правото си на глас, тъй като няма да могат да бъдат открити
достатъчен брой секции. В чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс се предвижда, че общият
брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка
на Европейския съюз, не може да надвишава 35. Поради това, във Великобритания,
например, няма да могат да бъдат открити 53 секции, въпреки че има подадени
заявления за тях, за САЩ - ще бъдат открити с 11 секции по-малко.
В Лондон секциите ще са 14, а на парламентарните избори през 2017 г. те бяха
22. По данни от мрежата на българските изборни доброволци, осигуряващи хора за
членове на секционните комисии сега броят на заявленията за гласуване е над три пъти
повече от тогава. През 2017 г. средно в една секция в Лондон са гласували 463 души,
а сега се очаква те да са средно 2448 души. Реално повече от половината наши
сънародници във Великобритания на 4 април няма да гласуват, защото изборната
секция или ще е на стотици километри, или няма да има капацитет да поеме много
избиратели. По последни официални данни в Обединеното кралство пребивават 206
хиляди български граждани.
Настояваме, да упражняване на правомощията по чл. 78, т. 1 от Конституцията
и незабавно да свикате заседание на Народното събрание, на което да бъде обсъдено
и гласувано изменение в Изборния кодекс, с което да отпадне ограничението за открива
на само до 35 секции за гласуване в държавите, които са извън Европейския съюз.
Представяме на Вашето внимание, както и на вниманието на всеки български
депутат в 44-то Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на
Изборния кодекс в посочения по-горе смисъл.
Приложение: Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс и мотиви към
него.
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