РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№354-01-99/15.10.2003 г.				ПРОЕКТ!




ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закона за допитване до народа


§1. В чл. 3 думите “освен ако в закон е предвидено друго”, се заличават. 
§2. В чл. 5 се  заличават т. 1, т. 2 и т. 6.
§3. В чл.  6 се създава нова т. 4 със следното съдържание: “не по-малко от 100 000 гласоподаватели с подписка”.
§ 4. В чл. 22, ал.1, т.1 изразът “една четвърт от гласоподавателите” се заменя с: 
-	500 гласоподаватели - за общините под 5 000 жители
-	5 000 гласоподаватели - за общините до 100 000 жители
-	25 000 гласоподаватели - за общините над 100 000 жители. 
§ 5. В чл. 23  се правят следните изменения:
1.	В ал. 1, се заличава изречение второ.
2.	Ал. 2 се изменя така: 
“(2) Общинският съвет не може да откаже искането за произвеждане на местен референдум.”





МОТИВИ

Несполучлив като цяло,  приетият през 1996 г. Закон, въпреки козметичните изменения през 1999 г., противоречи на принципите на демокрацията. Той е формален по своята същност и по скоро забранява, а не разрешава провеждането на референдуми в България. Законът всъщност поставя бариери пред провеждането на референдуми в България. Най-ярко за това говори фактът, че  в България не се провеждат референдуми, нито на национално, нито на местно ниво. Законът за допитване до народа трябва да бъде заменен с нов, по-съвършен закон за референдума, който отговаря на духа на нашето съвремие и на демократичната ориентация на България. За това, обаче, е нужно изменение на настоящата Конституция. 
Имайки предвид съдбоносните за бъдещето на нацията и държавата решения, които трябва да бъдат приети през следващите една-две години, Закона за допитване до народа трябва да бъде съответно променен.
 Още самото наименование на Закона показва,  че той не е призван да осъществи основното право на избирателя, дадено му от Конституцията – правото да упражнява властта в държавата. Субектът на властта е принизен до група граждани, до които се допитват при нужда. Последователен израз на демократизма би било да се предостави право на предложение за референдум, както на национално, така и на местно ниво на определен брой избиратели.
Необичайно за законодателната практика е негативно да се регламентира материя от този характер. В Закона изчерпателно се изброяват въпросите, които не могат да се решават чрез референдум. Всъщност Закона разрешава чрез референдум да се решават само някои, а не всички въпроси от компетентността на Народното събрание, което веднага влиза в противоречие с чл. 4 на същия Закон.
А част от тези, които е допустимо да решават чрез референдум е от такъв характер, че не е необходимо или не е възможно да поставят на народно гласуване.
Със забраната да се решават чрез референдум въпроси от компетентността на Великото народно събрание, източникът на властта – народът е лишен от възможността да се произнася по основните въпроси на държавата. Той не може да приема Конституция, да решава въпросите за промяна на формата на държавно управление и държавно устройство, да се произнася за промени на територията на България и т.н. Тези забрани са отрицание или най-малкото принизяват ролята на суверенитета на народа и са несъвместими с конституционния принцип “цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него”. Правно-политически абсурд е депутатите да притежават по-голяма власт от народа, от който произтича и на който принадлежи властта. Представителят (депутатът) притежава повече власт, отколкото първичният субект на властта – народа.
Въпросите с организацията на местния референдум са решени също така несполучливо. Броят на гласоподавателите, които могат да поискат референдум е изключително висок. За големите градове това са стотици хиляди гласове. Това е явна пречка за организирането на подписка. Но, ако все пак случайно някой успее с титанични усилия да събере нужните подписи, Закона е предвидил бариера в чл. 23 като постановява, че Общинският съвет може да отхвърли искането за референдум. 
	За да стане Закона за допитване до народа използваем на местно ниво, броят на гласоподавателите, необходим за иницииране провеждането на референдум трябва да се редуцира. Правото на избраните от същите тези гласоподаватели представители в Общинския съвет да отхвърлят инициативите за референдум трябва да се отнеме.
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