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ВХ.№ 354-01-72/22.07.2003 г. 							   Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА



§ 1. В чл.3 се правят следните изменения:
След думата “утвърждаване” се поставя точка, а текстът след нея се заличава.

§ 2. В чл.5 се правят следните изменения:
1. Точки 1, 2, 3 и 6 се отменят.    
2. Точки 4 и 5 стават т.1 и т.2.
3. Създава се нова точка 3 със следното съдържание:
“3. въпроси от компетенциите на Народното събрание по чл.84, т.4 – 15 включително;”

§ 3. В чл.6 се прави следното допълнение:
1. Създава се т. 4 със следното съдържание:
“4. не по-малко от 100 000 гласоподаватели за произвеждане на национален референдум за решаване на въпроси по чл. 4 от този закон.”

2. Създава се т.5 със следното съдържание:
“5. не по-малко от 200 000 гласоподаватели за произвеждане на национален референдум за изменение и допълнение на Конституцията.”

§ 4. В чл.7 се правят следните допълнения:
1. Създават се ал.4, 5 и 6 със следното съдържание:

“(4)  Референдуми по чл.4 се произвеждат не по-малко от три пъти годишно. Датите за провеждането се определят с решението по ал.1.”

 (5)  За произвеждане на национален референдум по чл.6, т.4 и т.5 се провежда подписка с предложение за произвеждане на такъв референдум в срок от една година преди вземане на решението по ал.1.”

 (6) Народното събрание взема решение за произвеждане на национален референдум по чл.6, т.4 и т.5 не по-рано от четири и не по-късно от шест месеца от датата на постъпване на предложението по ал.5.” 

§ 5. В чл.18 се прави следното изменение:
1. Ал. 3 се изменя така: 
“ (3) Народното събрание приема необходимите актове за изпълнение на решението от националния референдум в тримесечен срок от влизане на решението в сила.”

§ 6. В чл.20 се прави следното изменение:
1. В ал.1 думите “и за които това изрично е предвидено в закон” се заличават. 

§ 7. В чл.21 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 става точка единствена.

§ 8. В чл.22, ал.1, 2, 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, т.1 думите “една четвърт” се заменят с думите “една двадесета”.
2. Точка 4 се отменя.
3. В ал.2, т.1 думите “една четвърт” се заменят с думите “една двадесета”.
4. В ал.3, т.1 думите “една четвърт” се заменят с думите “една двадесета”.
5. Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
“(4) За произвеждане на местен референдум по инициатива на лицата по ал.1, т.1, ал.2, т.1, ал.3, т.1, се провежда подписка в подкрепа на искането. За целта се създава инициативен комитет, който се регистрира при кмета на общината. Срокът за събиране на подписи в подкрепа на искането е три месеца от датата на регистрацията на инициативния комитет. Кметът на общината не може да откаже регистрация на инициативния комитет.” 
6. Досегашната ал.4 става ал.5.

§ 9. В чл. 23, ал.1 и 2 се правят следните изменения:
1. Ал.1 се изменя така:
“(1) Общинският съвет обсъжда предложението за произвеждане на местен референдум и е длъжен да вземе решение по него в срок не по-късно от три месеца след представянето му по реда на чл.22, ал.4. Предложението е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите на заседанието общински съветници.” 

2. Ал.2 се изменя така:
“(2) Когато искането за произвеждане на местен референдум е направено от лицата по чл. 22, ал.1, т.1, ал.2, т.1, ал.3, т.1, общинският съвет не може да откаже произвеждането му.”

§ 10. В чл.25, ал.3 се прави следното изменение:
1. Ал.3 се изменя така:
“(3) Ако в течение на 30 дни след обявяване на решението не по-малко от една десета от гласоподавателите на общината поискат чрез подписка да се произведе референдум за одобрение на решението, кметът на общината определя датата на референдума, който трябва да се произведе в двумесечен срок от постъпване на искането.”

§ 11. В чл.34 се правят следните изменения:
1. Ал.2 се отменя.
2. Досегашните ал.3 и 4 стават ал.2 и 3.

§ 12. В чл.35 се прави следното изменение:
Думите “в 7-дневен срок пред съответния окръжен съд” се заменят с думите “в 14 – дневен срок пред съответния окръжен съд”.

§ 13. В чл. 36, ал.1 се прави следното допълнение:
В края след думата “изпълнение” точката се заличава и се добавят думите: “в двумесечен срок от оповестяването.”

§ 14. В чл.41, ал.1 се прави следното изменение:
В точка 3 думите “една четвърт” се заменят с думите “една десета”. 

§ 15. В чл. 43, ал.1 и 2 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите “повече от половината“ се заменят с думите “повече от една трета”.
2. В ал.2 изречение второ думите “от една трета” се заменят с думите “от една десета”. 














































                                                                   М О Т И В И


    1. Съгласно Конституцията на Република България /чл.1, ал.2/ цялата власт произтича от народа. Народният суверенитет се осъществява в две основни форми. Първата е формиране чрез всеобщи избори на Народното събрание и чрез избиране на общински съветници, съставящи общинските съвети на регионално ниво. Втората е чрез допитване до гражданите по различни въпроси от общонационален или местен характер.  
    Стриктното тълкуване на конституционния текст предполага, че двете форми за реализация на народния суверенитет са равностойни, тъй като чрез тях народът се самоуправлява. Това, което е обаче въздигнато в конституционен принцип, е ограничено в сега действащия ЗАКОН 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./. Този закон регламентира четири основни форми, в които може да се осъществява прякото участие на гражданите в решаването на общодържавни и местни въпроси: чрез национален референдум, местен референдум, общо събрание на населението и подписка /чл.2, ал.1 ЗДН/.   

    2. Националният референдум е регламентиран в Глава втора на ЗДН, където в чл.4 е предвидено  чрез национален референдум гражданите да решават непосредствено основни въпроси, които са от компетентността на Народното събрание. 
    В този смисъл основните недостатъци, съдържащи се в правната уредба на националния референдум в ЗДН се свеждат до следното:
1. Националният референдум е ограничен в предмета си. Гражданите не могат да се произнасят чрез референдум по кръга въпроси фиксиран в чл.5, т.1-6 включително. Като се извеждат от обсега на националния референдум въпроси като: изменение и допълнение на Конституцията; въпроси от компетенциите на Великото народно събрание; въпроси свързани с държавния бюджет и данъчното облагане и особено бланкетното уреждане: “и други въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред” /чл.т.6 ЗДН/, законодателят в значителна степен обезсмисля националния референдум като действена и реална форма за ефективно решаване на съществени проблеми, засягащи значителни групи от обществото.
2. Кръгът от субекти, които могат да правят предложение за произвеждане на национален референдум е значително стеснен – аргумент от разпоредбата на чл.6 ЗДН, съгласно която право на инициатива имат не по-малко от една четвърт от общия брой на народните представители /чл.6, т.1 ЗДН/; Министерският съвет /чл.6, т.2 ЗДН/; президентът на републиката /чл.6, т.3 ЗДН/. В този смисъл изключена е правната възможност за гражданска инициатива – т.е. българските граждани с избирателни права да имат право да инициират провеждането на национален референдум. 
3. Отсъства законова регламентация на възможността за редовно годишно провеждане на национални референдуми по въпроси от общодържавен характер. Наличието на такава възможност би разширило редовното участие на гражданите при изработване на решения от национален характер.
    От друга страна редовното привличане на гражданите в национални референдуми би засилило техния интерес, но и отговорност при управлението на държавата.
4. Отсъства регламентация на срокове за изпълнение на решенията взети с национален референдум. Наличието на такива срокове би било дисциплинираща мярка по отношение привеждането волята на народа в конкретни управленски актове.

    3. Местният референдум като форма за допитване до народа е регламентиран в Глава трета на ЗДН. Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗДН местен референдум се произвежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това изрично е предвидено в закон. Същевременно в чл.21 ЗДН е очертан кръгът от въпроси, които не могат да се решават с местен референдум: 
въпроси на общинския бюджет и данъчното облагане по Закона за местните данъци и такси;
местни въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред;
    Така очертаният предметен кръг от въпроси, които могат да бъдат подложени на местен референдум предопределят слабото използване на този институт на пряката демокрация и относителната незаинтересованост на населението да използва този инструмент на пряката демокрация. Невъзможността гражданите да се произнасят по съществени въпроси като:
размерът на местните данъци и такси;
общинският бюджет или отделни негови пера,
предопределя абсолютната неатрактивност на местните референдуми. 
    Към това може да се добави:
- законовото изискване, относно възможността да се предизвика референдум чрез т.нар. искане /чл.21, ал.4 ЗДН/, което може да се направи от не по-малко от една четвърт от гласоподавателите;
-  поставянето в зависимост от волята/решението/ на общинския съвет провеждането или не на местен референдум – чл.23, ал.1 ЗДН, с изключение на на практика неприложимата хипотеза на чл.23, ал.2 ЗДН;
-  липсата на законова регламентация относно това:
- кой може да организира искане за провеждане на местен референдум;
- в какви срокове следва да се започне, провежда и завърши процедурата по формиране на искане за провеждане на местен референдум;
- какви реквизити следва да съдържа искането за провеждане на местен референдум;
- абсолютно недопустимото процедурно адаптиране на института на местния избор регламентиран като организация и техника в чл.26-35 ЗДН, по който следва да се провежда и местния референдум, 
    Не може да бъде подкрепена и правната възможност за оспорване на резултатите от местния референдум предвидена чл. 35 ЗДН. Седемдневният срок, който е указан там е твърде кратък за уведомяване и предприемане на бързи и адекватни действия от страна на субекта на инициатива по чл.22, ал.1, т.1 ЗДН.

    3. Като изхожда от горното предлаганият Закон за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа се опитва да реши следните задачи.
    Първо, в областта на организацията, предмета, субектите и провеждането на национален референдум законът предвижда: 
- отмяна на т.т. 1, 2, 3 и 6 от чл.5 ЗДН. По този начин се премахват ограниченията досежно предмета на националния референдум, които съществуват към момента и които не могат да намерят опора в разпоредбите на Конституцията, касаещи народния суверенитет и целите на ЗДН.
- създават се т.4 и 5 в чл.6 ЗДН, предвиждащи възможността за гражданска инициатива за провеждане на национален референдум, като за провеждане на национален референдум по въпросите указани в чл.5 е необходимо това да се поиска от не по-малко от 100 000 гласоподаватели, а за свикване на национален референдум за промяна на Конституцията – не по-малко от 200 000 гласоподаватели. В този случай с оглед характера и тежестта на този въпрос е счетено, че едно такова мнозинство е необходимо. 
- създават се в чл. 7 ЗДН нови ал.4, 5, и 6, които:
1. дават възможност за регулярно /не по-малко от три пъти годишно/ провеждане на национални референдуми – чл.7, ал.4;
2. за провеждане на национален референдум по чл.6, т.4 и т.5 се провежда подписка с предложение за провеждане на национален референдум в срок от една година преди вземане на решение за това – чл.7, ал.5;
3. лимитира се срок, в който следва да се произнесе Народното събрание за произвеждане на национален референдум по чл.6, т.4 и т.5 ЗДН – чл.7, ал.6;
- създава се задължение за Народното събрание да приеме необходимите актове за изпълнение на решенията приети на национални референдуми в тримесечен срок от влизането на решението в сила – чл.18, изменена ал.3 ЗДН.
    Второ, в областта на организацията, предмета, субектите и провеждането на местен референдум законът предвижда: 
- отмяна в сега съществуващия чл.20, ал.1ЗДН на думите “които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това е изрично предвидено в закон.”, тъй като по този начин се ограничава кръга от въпроси, които биха били предмет на местен референдум по реда на Глава втора ЗДН.
- отмяна на чл.21, т.1 ЗДН, тъй като чрез нея се ограничава съществено възможността гражданите да се произнасят чрез местен референдум по едни от най-важните и пряко засягащи ги въпроси – тези за общинския бюджет и занъчното облагане по Закона за местните данъци и такси.
- с предложените промени в чл.22, ал.1, 2 и 4 се намалява минималния законово изискуем праг за свикване на местен референдум от гражданите в съответната община, район или населено място. Същевременно се фиксира срок – три месеца за провеждане на подписка с искане за провеждане на местен референдум по реда и въпросите регламентирани в Глава втора ЗДН.
- с предложената промяна на чл.23, ал.1 и ал.2 ЗДН, се създава законово задължение за общинските съвети  да се произнесат по предложението за провеждане на местен референдум, както и се фискира максимален срок за това – три месеца. По този начин се преодолява една реално съществуваща порочна практика общинските съвети да не се произнасят по исканията за произвеждане на местни референдуми, което води до противоречива съдебна практика досежно мълчанието на местните органи и правното естество на техните актове по този въпрос. В този дух е и предложението за изменение на чл. 23, ал.2 ЗДН.
- с предложеното изменение в §10 се цели увеличаване на срока от 20 на 30 дни в рамките, на който след обявяване на решение на общинския съвет една десета от гласоподавателите в съответното населено място /община/ да имат право да инициират произвеждането на местен референдум, имащ за предмет одобряването или не на акта на общинския съвет – т.е. т.нар. “референдум вето”.
- с отмяната на чл.34, ал.2, което се предлага с §11 се цели преодоляването на един от най-тежките недостатъци на действащия ЗДН. Със сега съществуващата норма на ал.2, т.е. местният референдум да се счита за редовно произведен, ако в гласуването са участвали повече от половината от общия брой от гласоподавателите, по същество се торпилира самата идея и цел на местните референдуми, тъй като тази разпоредба не кореспондира с обществените реалности.
- с промяната визирана в § 12 се увеличава срокът за обжалване пред съответния окръжен съд на резултатите от проведения местен референдум от 7 на 14 дни. По този начин се дава възможност по-голям кръг заинтересувани лица да оспорват резултатите от референдума, тъй като сега съществуващия е срок е твърде кратък и практически неприложим.
    Трето, с измененията предложени съответно с §13 и §14 се цели оптимизиране на правния режим, касаещ възможността за свикване на общо събрание на населението по реда на чл.41, като в т.3 /§13/ се намалява минимално изискуемия брой лица, имащи право на глас, които могат да свикат такова събрание от една четвърт на една десета. С предложението, съдържащо се в § 14 се правят промени в чл.43, ал.1 и 2, като съответно в ал.1 общото събрание на населението ще се счита за редовно ако на него присъстват не “повече от половината от гласоподавателите”, а една трета от гласоподавателите. Счита се, че по този начин този институт на пряката демокрация би бил по-ефективен и реално действащ. В този дух е и промяната предлагана с §14, т.2 от законопроекта.

     Предлаганите промени в действащия Закон за допитване до народа отчитат натрупания обществен опит и имат за крайна цел действително самоуправление на гражданите на Република България, като по този начин би се реализирал основополагащия принцип  залегнал в чл.1, ал.2 от Конституцията на Република България. 




                                                                   ВНОСИТЕЛИ:


                                                                 Народен представител доц. д-р Анелия Мингова

                                                               Народен представител  Ремзи Осман




