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Проект!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ
(Обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.)




§1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 15 думите “Националния съвет за радио и телевизия” се заменят със “Съвета за електронни медии”.
2.	Създава се т. 18 със следната редакция:
“т. 18. кметовете  и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети.”

§2. Създава се чл. 7 и чл. 8 със следната редакция:
“Административно-наказателни разпоредби
Чл. 7. (1) Лицата, които не декларират имуществото си в установения срок или подадат декларации с непълно или невярно съдържание, се наказват с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 5000 лв. 

Чл. 8. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председател на Сметната палата длъжностни лица.
(2)	Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

§3. Създава се Допълнителна разпоредба със следното съдържание:
“                                     Допълнителна разпоредба
§1. Повторно по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”


			
						ВНОСИТЕЛИ:












МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ


С предложените промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, се разширява кръга на задължените да декларират имуществото си лица. 
През последните години е налице тенденция към увеличаване ролята и отговорността на местните органи на самоуправление при взимането на решения на местно ниво. Не трябва да забравяме, че същността на местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, предоставени в тяхна компетентност. 
Макар и строго погледнато длъжностите кмет и заместник-кмет на община, кмет и заместник-кмет на район и председател на общински съвет да не попадат в категорията висши държавни длъжности, считаме за целесъобразно включването им в категорията на задължените да декларират своето имущество, доходи и разходи. По този начин ще се постигне двоен ефект. От една страна, ще се отговори на големия обществен интерес към работата на органите на местното самоуправление, а, от друга, ще се постигне прозрачност и повишаване на доверието към начините на взимане на решения на местно ниво.

Практиката по прилагане на закона показа, че немалка част от задължените лица не подават имуществени декларации. С оглед въвеждането на по-строга дисциплина при изпълнението на законовите изисквания предлагаме въвеждането на административно-наказателно отговорност. Предлагаме нарушителите да бъдат наказвани с глоба в размер от 500 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 5 000 лв. 



				ВНОСИТЕЛИ: 




