				ПРОЕКТ!


Закон
за изменение и допълнение на 
Закона за омбудсмана
(обн., ДВ, бр. 48 от 23 май 2003 г.)


§ 1. В чл. 5 думите “заместник-омбудсман” се заменят с “двама заместник-омбудсмани – по етническите въпроси и по въпросите на отбраната”.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
(1)	В ал. 1 думите “Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание” се заменят с “ Народното събрание избира заместник-омбудсманите с явно гласуване”.
(2)	В ал. 2 думите “заместник-омбудсманът” се заменят със “заместник-омбудсманите”.

§ 3. В чл. 14, в изречение първо и второ думите “заместник-омбудсмана” се заменят със “заместник-омбудсманите”.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, 2, 3 и 4, думите “заместник-омбудсмана” се заменят със “заместник-омбудсманите”. 
§ 5. В чл. 17, ал. 2, думите “заместник-омбудсманът” се заменят със “заместник-омбудсманът по етническите въпроси”.
§ 6. В чл. 18, ал. 2 и 3, думите “заместник-омбудсманът” се заменят със “заместник-омбудсманите”.
§ 7. В чл. 19., ал. 3, думите “заместник-омбудсмана” се заменят със “заместник-омбудсманите”.
§ 8. В чл. 24, след думите “могат да подават” се добавя “юридически лица и”.



МОТИВИ
Към законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за омбудсмана


Законът за омбудсмана регламентира създаването на институцията “омбудсман” с един заместник. Предлаганото увеличение на броя на заместник-омбудсманите на двама, е продиктувано от необходимостта две важни области от правната защита в обществото, а именно правата на малцинствените групи и правата на военнослужащите, да бъдат профилизирани в дейността на институцията, предвид важността им за евроатлантическата интеграция.
Разширяването на обхвата по дейността на институцията “омбудсман” и с юридическси лица, е необходимо, за да не се допуска своеобразна дискриминация при третирането на субектите, ползващи се от правна защита.
Предлаганите промени и допълнения са важна част от възможността за учредяването на тази институция в Р България. При своите компетенции омбудсманът би могъл да възлага на заместниците си и допълнително някои от своите правомощия.
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