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Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа

(Обн., ДВ, бр. 100 от 22.11.1996 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г.)
§ 1. В чл. 6 се създава нова т. 4:
"4. не по-малко от 5 % от българските граждани, имащи избирателни права - с подписка, съдържаща трите имена, постоянен адрес, ЕГН и саморъчен подпис."
§ 2. Създава се нов чл. 6а:
"Чл. 6а. (1) Председателят на Народното събрание, в срок от три дни от получаване на подписката по чл. 6, т. 4, уведомява народните представители и я изпраща на Министерството на вътрешните работи за проверка на достоверността на личните данни, посочени в нея. (2) МВР представя на Народното събрание резултатите от проверката по ал. 1 не по-късно от два месеца от получаване на подписката."
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. 8 ал. 1 след думата "Конституцията" се поставя запетая и се добавя изразът "не по-късно от шест месеца от постъпване на предложението по чл. 6, т. 1, 2 и 3 или на резултатите от проверката по чл. 6а, удостоверяващи валидността на подписката по чл. б, т. 4."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) В случаите по чл. 6, т. 4, когато предложението е подкрепено от по-малко от 15 % от избирателите. Народното събрание може да го отхвърли с решение."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. З и 4.
§ 4. В чл. 8:
1. Ал. 2 се изменя така:
"(2) Когато предложението по чл. 6, т. 4 е подкрепено от по-малко от 25 % от общия брой на избирателите, президентът насрочва произвеждането на национален референдум едновременно с произвеждането на първите следващи избори - за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове."
2. Досегашната ал. 2 става ал. З и след думата "референдум" се добавя израза: "а в случаите по ал. 2 те се утвърждават не по-късно от 45 дни преди датата на референдума".
§ 5. В чл. 22, ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 1 и ал. З, т. 1 думите "една четвърт" се заменят с "една десета".
§ б. Чл. 23, ал. 2 думата "половината" се заменя с думите "една трета". 
§ 7. В чл. 25, ал. З изразът "20 дни" се заменя с "един месец". 
§ 8. В чл. 41, ал. 1, т. З думите "една четвърт" се заменят с "една десета". 
§ 9. Чл. 48 се отменя.
§ 10. В чл. 51, ал. 1 числото "100" се заменя с "25", а думите "една пета" с числото "5".
§ 11. В чл. 52, т. 4 думите "серията и номера на паспорта” се заменят с "номера на личната карта".
§ 12. В чл. 53, ал. 2 думите "един месец" се заменят с "шест месеца". § 13. В чл. 54, ал. 1 думите "една четвърт" се заменят с "една десета".
мотиви
Конституцията на Република България, в чл. 1, ал. 2, прогласява принципа на народния суверенитет и постановява, че държавната власт в нейната цялост произтича от народа и се осъществява от него не само чрез предвидените конституционни органи, но и непосредствено - т.е. чрез формите на пряката демокрация. Това означава, че в текущото законодателство следва да бъдат уредени не само формите на пряко гражданско участие в решаването на местни и общонационални въпроси, но и да се създадат достатъчно ефективни механизми и процедури, които гарантират реално тяхното приложение. Действащият Закон за допитване до народа, приет в края на 1996 г., съдържа цялостна уредба на прякото участие на гражданите в управлението на държавата и общините като предвижда то да се осъществява чрез национален и местен референдум, общо събрание на населението и подписка. За съжаление обаче, изискванията за тяхното провеждане са твърде рестриктивни, тромави и трудно приложими, особено що се отнася до възможността самите граждани да подемат такава инициатива. Показателен за това е и фактът, че провежданите досега местни референдуми са почти изключително по въпроси на административно-териториалното  деление.   Съществен   недостатък   на действащия закон е, че не дава възможност на гражданите да инициират произвеждане на национален референдум.
Разширяването на прякото гражданско участие в управлението, в съзвучие с духа и принципите на Конституцията, ще допринесе за повишаване на доверието в политическата система и за по-нататъшното утвърждаване и стабилност на демократичните институции в нашата страна. Ето защо, предлаганият законопроект предвижда:
1. Не по-малко от 5 % от избирателите да имат право чрез подписка до Народното събрание да инициират произвеждането на национален референдум. Предлага се, когато в подписката са участвали по-малко от 15 % от избирателите Народното събрание да реши дали да бъде произведен национален референдум, а когато предложението е подкрепено от по-малко от 25 % от избирателите националният референдум да се произвежда едновременно с първите следващи избори, с оглед икономия на финансови средства и организационно-технически ресурси. В случаите когато подписката е подкрепена от повече от 25'% от избирателите - НС взема решение за произвеждане на референдум, а президентът в едномесечен срок от това решение определя датата на референдума.
2. Въвежда се срок от шест месеца от постъпване на предложението за референдум, респ. на резултатите от проверката за валидност на данните в гражданската подписка, в който НС трябва да вземе решение за произвеждане на национален референдум. По този начин се избягва възможността подобни предложения да бъдат отлагани по преценка на парламентарно представените политически сили и така да бъде обезмислена инициативата на гражданите.
3. Намалява се броят на гражданите, които имат право да предложат местен референдум или общо събрание на населението от една четвърт на една десета от общия брой на избирателите.
4. Когато искането за провеждане на местен референдум е направено от повече от една трета от избирателите, общинският съвет не може да откаже произвеждането му. Понастоящем изискуемият брой е - повече от половината от избирателите.
5. Отменя се правото на кмета на община да спира изпълнението .на решение на общото събрание на населението и да го отнася към общинския съвет, който да го потвърди или отхвърли.
6. Облекчават се изискванията за създаване на инициативни комитети и събиране на подписки с предложения, чието разглеждане от органите на местното самоуправление е задължително.
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