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ПРОЕКТ!


ЗАКОН
за жалбите, предложенията, петициите и сигналите


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда, по който се отправят жалби,предложения/ петиции и сигнали до държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация.
Чл. 2. Никой не може да бъде преследван заради жалба, предложение, петиция и сигнал, подадени при условията и по реда на този закон.
Чл. 3. Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да разглеждат и решават жалбите, предложенията/ петициите и сигналите в срок, обективно и законосъобразно.
Чл. 4. По производствата по този закон не се събират държавни такси и не се заплащат разноски.
Чл. 5. Този закон не се прилага за реда за разглеждане на жалби, предложения, петиции и сигнали, за чието разглеждане и решаване със закон е предвиден друг ред.


Глава втора

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЕТИЦИИ И СИГНАЛИ


Раздел I 

Общи правила

Чл. 6. (I) Жалби, предложения, петиции и сигнали могат да се подават от физически лица без разлика на гражданство/ пол, политически или религиозни убеждения.
(2) Жалбите/ предложенията, петициите и сигналите могат да бъдат писмени или устни/ да бъдат подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение.
(3) Когато е необходимо жалбата, предложението, петицията или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.
(4) Не се образува производство по анонимни жалби, предложения, петиции и сигнали, както и по жалби и сигнали/ отнасящи се до нарушения/ извършени преди повече от две години.
Чл. 7. (1) Жалби/ предложения, петиции и сигнали, които са подадени до некомпетентен орган/ се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, като за това се уведомяват техните податели, освен когато има данни/ че въпросът вече е отнесен и до компетентния орган.
Чл. 8. Жалби и сигнали не могат да се решават от органите и лицата, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги уважат. 
Чл. 9. Органите/ до които са подадени жалби, предложения, петиции и сигнали, разясняват на подателите техните права и задължения. Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя се посочват причините и мотивите за това. 
Чл. 10. (1) Решението по жалба, предложение, петиция или сигнал се взема, след като се обсъдят и обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използуват всички начини и средства, които не са забранени от закона.
(3) Начинът и средствата за изясняване на случая се определят от органа, компетентен да постанови решението.
Чл. 11. Органът, които е постановил решението, взема мерки за неговото изпълнение, като определя и начина и срока за изпълнението.
Чл. 12. Производството по предложенията/ сигналите, жалбите и молбите се прекратява с изпълнението на решението.
Раздел II 
Разглеждане на жалбите и сигналите
Чл. 13. (1) Гражданите могат да подават по установения ред жалби срещу незаконни или неправилни актове и действия на държавни органи, органи на местно самоуправление и местна администрация, както и срещу лоши административни практики и неефективно административно обслужване, с които се засягат техни права или законни интереси.
(2) Гражданите могат да подават до държавни органи, органи на местно самоуправление и местна администрация сигнали за злоупотреби и корупция, лошо стопанисване на държавно или общинско имущество или за други незаконни или неправилни действия на администрацията, с които се засягат обществени интереси/ права или законни интереси на други лица.
Чл. 14, (1) Жалбите и сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и лицата, за чиито незаконни или неправилни действия се съобщава или се прави оплакването.
(2) Преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.
Чл. 15. (1) По преценка на подателя жалбата или сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие е насочен.
(2) Когато уважи жалбата или сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.
(3) Ако не признае основателността на жалбата или сигнала, органът в едномесечен срок от подаване им, ги изпраща заедно със своите обяснения на по-горестоящия орган, за което уведомява подателя.
Чл. 16. Подадената жалба или сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност освен ако органът, компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до постановяване на решението.
Чл. 17. Решение-то по жалбата или сигнала се взема най-късно в двумесечен срок. Когато особено важни причини налагат/ срокът може да се продължи от по-горестоящия орган/ но не повече от един месец/ за което се уведомява подателят. 
Чл, 18. (1) Решението е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в седемдневен срок от постановяването му. Когато жалбата се уважава изцяло/ решението може да не се мотивира освен ако се засягат права или законни интереси на други лица,
(2) Отказът да се уважи жалбата или сигналът се мотивира.
(3) Решението се съобщава на всички лица, чиито права или законни интереси са засегнати.
(4) Когато сигналът или жалбата са препратени до компетентния орган от народен представител/ общински съветник, държавен орган, орган на местно самоуправление или местна администрация или средство за масова информация/ за решението се уведомяват и те.
Чл. 19. При наличие на данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.
Чл. 20. Когато уважи жалбата или сигнала, компетентният орган с решението си отстранява или разпорежда да се отстрани допуснатото нарушение или неправилност или взема други подходящи мерки.
Чл. 21. (1) Решението се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение/ когато това се налага по особено важни причини/ срокът може да бъде продължен от органа, който го е постановил/ но не повече от два месеца/ за което се уведомява подателят.
(2) При изпълнение на решението трябва да се премахнат вредните последици/ причинени от незаконните или неправилните действия. Когато това не е възможно/ засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът/ по който да постъпят.
(3) Органът/ на когото е възложено изпълнението на решението по жалба или сигнал/ уведомява за изпълнението органа/ който е постановил решението.
Чл. 22. Жалби и сигнали/ подадени повторно по въпрос, по който има решение/ не се разглеждат/ освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Чл. 23- Решението не подлежи на обжалване.
Раздел III
 Разглеждане на предложенията
Чл. 24. (1) Гражданите могат да правят предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на държавните органи/ органите на местното самоуправление и местната администрация/ за подобряване на административното обслужване или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи.
(2) Преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. 
Чл. 25. (1) Решение по предложението се взема най-късно три месеца след неговото постъпване и се съобщава в седемдневен срок на подателя.
(2) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решение може да се продължи от по-горестоящия орган до шест месеца, за което се съобщава на подателя.


Раздел IV

Разглеждане на петициите

Чл. 26. (1) Гражданите могат да отправят до Народното събрание, президента, Министерския съвет и министрите петиции за приемане, изменение или отмяна на закон или подзаконов акт или за отхвърляне на проект за такъв акт.
(2) Петиции могат да се отправят и до органите на местното самоуправление/ когато се отнасят до приемане, изменение или отмяна на нормативен акт, приет от тях или за отхвърляне на проект за такъв акт.
Чл, 27. (1) Органите по чл. 26, ал, 1, до които е отправена петиция са длъжни да я разгледат в срок от шест месеца от постъпването и, а тези по чл. 26/ ал. 2 - в срок от три месеца от постъпването и.
(2) Когато в петицията се предлагат промени в нормативни актове и органите, до които е отправена преценят, че такива промени са необходими и целесъобразни, те правят предложения по съответния ред за тяхното разглеждане и приемане.


Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЖАЛБИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПЕТИЦИИТЕ И СИГНАЛИТЕ

Чл. 29. (1) За цялостната работа с жалбите, предложенията, петициите и сигналите отговарят ръководителите на органите по чл. 19 от Закона за администрацията, и председателите на общинските съвети.
(2) Организирането на работата може да бъде възложено на упълномощени от ръководителите по ал. 1 длъжностни лица.
Чл. 30. (I) Органите по чл. 19 от Закона за администрацията са длъжни да приемат  граждани и да изслушват техните жалби/ предложения/ петиции и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.

Глава четвърта

 АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице/ което:
1. преследва някого заради жалба, предложение/ петиция или сигнал, подадени при условията и по реда на този закон закон;
2. не изпълни в срок решение по сигнал или жалба. 
Чл. 32. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени за това длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителите на съответните държавни органи или общински органи.
(2) Установяването на нарушенията/ издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. "Традиционно средство за съобщение" са писма/ телефон, телеграф, телекс, факс и електронна поща.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона предложенията, жалбите, сигналите и молбите (Обн./ ДВ, бр. 52 от 4.07.1980 г.; изм./ бр. 68 от 1988 г.; изм., бр. 20 от 05.03.1999 г., бр. 55 от 07.07.2000 г.) § 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.





Мотиви


Конституцията на Република България прогласява изрично правото на гражданите да отправят жалби, предложения и петиции до държавните органи - чл. 45. Редът за упражняване на това право все още се урежда основно от Закона за предложенията, жалбите, сигналите и молбите от 1980 г, Този закон, приет в условията на друга обществено-политическа система и отразяващ друг тип обществени отношения се нуждае от осъвременяване и съобразяване с актуалното състояние на административната система и законодателството,
В Програмата за изпълнение на правителствената Стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004-2005 г. е отбелязана необходимостта от осъвременяване на "Закона за предложенията, сигналите/ жалбите и молбите, уреждащ реда за упражняване правата на гражданите по чл. 45 от Конституцията на Република България." Същевременно, в Програмата е посочено/ че за изготвянето на подобен законопроект отговаря министъра на държавната администрация и е било предвидено това да стане през 2002 г., но тази задача не е изпълнена поради "липса на организационна готовност".
Отчитайки необходимостта от ускоряване на административната реформа/ насочена към създаване на ефективна държавна администрация и безкорупционни административни технологии за обслужване на гражданите и бизнеса, предлагай за обсъждане настоящия проект за Закон за жалбите/ предложенията, петициите и сигналите, който представлява опит за осъвременяване на тази материя, включително на някои сполучливи постановки от ЗПСЖМ от 1980 г.

ВНОСИТЕЛ:
БОРИСЛАВ ЦЕКОВ



