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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
(ДВ, бр. 41 от 2001 г.)


§ 1.  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 2: 
“(2) Председателят на Народното събрание, президентът на републиката или Министерският съвет определят срок, в който съветът да се произнесе, като срокът не може да бъде по-малък от един месец от получаване на предложението. В случаите по ал. 3 президентът може да определи и по-кратък срок. Липсата на становище след изтичането на срока не е пречка за предприемане на действия по приемането на съответния акт.”
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото “30” се заменя с “36”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Народното събрание избира председателя на съвета по предложение на Министерския съвет, предварително съгласувано с групите, представени в съвета, и определя възнаграждението му.” 
3. В ал. 3 думите “от 10” се заменят с “от 12” и думите “чл. 3 от” се заличават.
4. В ал. 4 думите “от 10” се заменят с “от 12” и думите “чл. 3 от” се заличават.
5. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Третата група се състои от 12 членове, разпределени, както следва:
1. един представител на организациите на селскостопанските производители;
2. един представител на организациите на производствените кооперации;
3. един представител на организациите на занаятчиите;
4. един представител на професионално-съсловните организации;
5. един представител на организациите на потребителите;
6. един представител на организациите на жените;
7. един представител на екологичните организации;
8. един представител на организациите на инвалидите;
9.  един представител на организациите на пенсионерите;
10. един представител на организациите, подпомагащи социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
11. двама независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на труда и социалната политика.”
6. Създава се ал. 6:
“(6) Една организация може да бъде представена само в една от групите. ”
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “т. 9” се заменят с “т. 11”.
2. В ал. 4 думите “т. 9” се заменят с “т. 11” и накрая се добавя “за срок до края на мандата на съвета.”
3. Създава се ал. 5:
“(5) Председателят и членовете на съвета могат да бъдат избирани или определяни за неограничен брой мандати.”
§ 4. В чл. 9, ал. 1 т. 13 се изменя така: 
“13. лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.”
§ 5. Член 10 се изменя така: 
“Чл. 10. (1) Не по-късно от три месеца преди изтичането на мандата на съвета Народното събрание избира нов председател. Новоизбраният председател на съвета до встъпването си в длъжност упражнява само правомощията, свързани с определянето на новия състав на съвета.
(2) В 15-дневен срок от избора му председателят на съвета се обръща към органите и организациите по чл. 7, като обнародва в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник покана за предприемане на необходимите действия по определянето на новите членове на съвета. Председателят може да отправи и писмени покани до представените в съвета организации.
(3) В 30-дневен срок от обнародването на поканата по ал. 2 организациите по чл. 7 представят на председателя решения на органите им за определяне на техните представители в Икономическия и социален съвет и декларациите по чл. 9, ал. 2. 
(4) След изтичането на срока по ал. 3, в случай че са предложени повече кандидати от отделните организации, председателят на съвета поканва представители на ръководните органи на съответните организации с цел определяне на техните представители в съвета чрез консенсус. В случай че не бъде постигнат консенсус до изтичането на 3-месечния срок по ал. 1, счита се, че няма определен представител. 
(5) Неопределянето на представител от страна на отделните организации след изтичането на сроковете по този член не е пречка съветът да осъществява дейността си. В този случай кворумът се определя от действителния състав на съвета.
(6) Определените по-късно кандидати изпълняват функциите си до края на мандата на съвета.” 
§ 6. Създават се чл. 10а и 10б:
“Чл. 10а. В случай че нов председател и/или нови членове не са избрани до изтичането на мандата на съвета, неговият председател и/или членове продължават да изпълняват функциите си до избора или определянето на новия председател и/или новите членове.
Чл. 10б. (1) Членовете на съвета не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета и комисиите по чл. 18.
(2) При командироване председателят на съвета и неговите членове имат право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери съгласно действащата нормативна уредба.”
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 2, т. 2 думата “работата” се заменя с “дейността”.
2.	В ал. 3 се създава изречение второ:
“Председателят и членовете на съвета участват в заседанията лично и нямат право да упълномощават за това други лица.“ 
§ 8. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 18, ал. 1 след думата “комисии” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 10. Членове 20 и 21 се изменят така:
“Чл. 20. Дейността на съвета се финансира от неговия бюджет, който е част от бюджета на Народното събрание.
Чл. 21. (1) Изпълнението на бюджета се извършва от съвета.
(2) Проектът на бюджет на съвета се съставя от съвета и се предоставя за включване в общия проект на бюджет на Народното събрание по реда и в сроковете, определени в Закона за устройството на държавния бюджет и в актовете на Министерския съвет за съответната година.”
§ 11. В чл. 22 ал. 2 се отменя.
§ 12. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. Всяка година до 31 март годишният отчет за дейността на съвета се внася в Народното събрание от неговия председател.”
§ 13. Параграфи 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби се отменят.



Заключителна разпоредба

§ 14. При първоначалното определяне на състава на Икономическия и социален съвет:
1. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона съгласува кандидатурата за председател на съвета само с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище и я предлага на Народното събрание.
2. В 15-дневен срок от избора на председателя на съвета от Народното събрание той се обръща към органите и организациите по чл. 7 от Закона за Икономически и социален съвет, като обнародва в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник покана за предприемане на необходимите действия по определянето на членовете на съвета.
3. В 30-дневен срок от обнародването на поканата по т. 2 организациите по чл. 7 представят на председателя на съвета решения на органите им за определяне на техните представители в Икономическия и социален съвет и декларациите по чл. 9, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет.
4. След изтичането на срока по т. 3, в случай че са предложени повече кандидати от отделните организации, председателят на съвета поканва представители на ръководните органи на съответните организации с цел определяне на техните представители в съвета чрез консенсус. В случай че не бъде постигнат консенсус, счита се, че няма определен представител.
5. Неопределянето на представител от страна на отделните организации след изтичането на сроковете по този параграф не е пречка съветът да осъществява дейността си. В този случай кворумът се определя от действителния състав на съвета.
6. Определените по-късно кандидати изпълняват функциите си до края на мандата на съвета.
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М  О  Т  И  В  И


към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за Икономически и социален съвет



Предлаганите изменения и допълнения на Закона за Икономически и социален съвет преодоляват съществуващи пречки от техническо естество при неговото конституиране. 
В съответствие с тенденциите за предоставяне на по-голяма автономия на структурите на гражданското общество и намаляване на държавната намеса, намираме за уместно процедурите за определяне на членовете на съвета да не бъдат регламентирани в закона, а да се предоставят на самоорганизирането на това общество. Очевидно такава е била и идеята на законодателя при приемането на закона. Въпреки това, липсата на опит в комуникациите между различните категории организации от третата група прави вероятна опасността те да не могат да определят един свой представител за член на съвета. За да не се блокира дейността на съвета, се предвижда той да може да действа при липсата на представени кандидатури от отделните организации или при номинирането на множество кандидатури. 
Предвижда се обнародване в “Държавен вестник” и в един централен всекидневник на покана за определяне на нови членове с цел да се даде по-голяма възможност на всяка организация, която определя себе си като представител на съответен интерес, да вземе участие при определянето на членовете на съвета. Предлага се да отпадне определението “национални” за организациите от третата група поради факта, че за тях в законодателството ни  няма предвидени критерии за представителност на национално равнище. При тази група е  по-трудно чрез количествени критерии да бъдат определени значимостта и влиянието на отделните организации. 
При наличието на повече кандидатури за представители на един интерес председателят на съвета поканва ръководните органи на тези организации да постигнат консенсус относно своя представител. При липса на консенсус или при неопределяне на представител на дадена група организации в сроковете по закона кворумът и мнозинствата за вземане на решения се определят с оглед на действително определените членове, които са по-малко  от 36. 
Процедурата по определяне на членовете цели да се избегне изцяло намесата на изпълнителната власт при определянето на членовете на съвета, доколкото Икономическият и социален съвет се изгражда като своеобразен коректив на тази власт. 
Определените по-късно членове на съвета или определените на мястото на предсрочно напуснал член се назначават за остатъка от мандата на съвета. 
С цел изразяване на максимално широк спектър от интереси в законопроекта се предлага третата група да бъде увеличена с представители и на други големи групи от обществото ни - организациите на пенсионерите и организациите, извършващи благотворителна дейност. Първите представляват интересите на значителна група от населението, която има специфични социални проблеми и трябва да бъде включена в социалния диалог. Вторите извършват значителна по обем дейност в областта на социално-икономическото развитие в сътрудничество с Европейския съюз, международни програми и проекти. 
За да се запази възприетият принцип, върху който се изгражда структурата на съвета – равно участие на трите групи, предлага се квотите на работодателските и на синдикалните организации също да бъдат увеличени от 10 на 12 членове. Така общият брой членове на съвета става 36. 
Дейността на членовете на съвета е почетна и не е платена. Предвижда се право на пътни, дневни и квартирни при командироване във връзка с дейността на съвета.
Поради факта, че третата група е много разнообразна и не е възможно представяне на всички интереси в комисиите към съвета, предлага се да отпадне изискването за изграждането им на паритетен принцип. 
Членовете на съвета участват в качеството си на видни специалисти, учени, практици от икономическата и социалната област, принципно необвързани с политически или други ангажименти към издигналите кандидатурите им организации. Те са изразители на интересите на целия сектор от гражданското общество, поради което се възприема идеята само за лично участие в съвета и недопустимост на участие чрез пълномощници.
Предвижда се една организация да участва при определянето на представителите само на един интерес, съответстващ на основния й предмет на дейност. Ограничението цели да предотврати по-силно влияние на дадена организация в съвета, което не съответства на представителността й.
Въвежда се възможност да се определи срок за изготвяне на становище. Целта е да не се блокира нормотворческата дейност на Народното събрание и на Министерския съвет, когато съответната процедура изисква консултиране с Икономическия и социален съвет или изследване на въздействието на съответния акт. Президентът също може да определя срок за произнасяне, който е в зависимост от сроковете за упражняване на правомощието му да обнародва законите и да налага отлагателно вето върху тях.
С оглед на политиката на правителството за повишен финансов контрол и ограничаване на извънбюджетните сметки се предлагат промени и във финансирането на съвета. Предлага се вместо да има самостоятелен бюджет, бюджетът на Икономическия и социален съвет да бъде част от бюджета на Народното събрание. Самият съвет ще придобие статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Народното събрание след влизането в сила на закона. Не се засяга финансовата независимост на съвета, тъй като и в момента, и след предлаганите промени Народното събрание ще е единственият държавен орган, който може да внася промени в предложения от съвета проект на бюджет.
Останалите промени са свързани с уточнения или привеждане на закона в съответствие с някои промени в националното ни законодателство, настъпили след приемането му.
В Заключителната разпоредба се предвиждат срокове за конституирането на съвета. Те са установени в зависимост от влизането в сила на предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет. Отменят се и § 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби, тъй като те не са изпълнени в предвидения срок и противоречат на новата процедура за конституиране на съвета.



