Проект



ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ОМБУДСМАНА

(обн. ДВ бр. 48 от 23 май 2003)



		§ 1. В чл. 2 след думите “правата и свободите на гражданите” се добавя “и техните организации”.

		§ 2. В чл. 5 се добавя следния текст: “В областите се избират областни омбудсмани,  които работят във взаимодействие с Националния омбудсман.”

		§ 3. В чл.10, ал.1 след “парламентарните групи” се добавя “и коалиции от минимум 20 граждански организации”.  

		§ 4. В чл. 24 след думите “или религиозни убеждения” се добавя “както и организации на граждани”.

		§ 5. Създава се нова “Глава пета” – “Областни омбудсмани”
“чл.29. Кандидатите за областни омбудсмани трябва да отговарят на изискванията на чл.9
чл.30. Комисия, назначена от областния управител съгласно правилник за областните омбудсмани, избира трима измежду кандидатите, чиито кандидатури се подлагат на гласуване. Изборът се извършва от граждански орган, съставен от представители на регистрираните преди не по-малко от 2 г. граждански организации от областта и представителна извадка от гражданството, включваща 1300 подбрани по случаен признак жители на областта.
Чл.31. Областните омбудсмани получават възнаграждение от държавния бюзжет, равно на  75% от това на областните управители, като областната администрация поема административните им разходи.
Чл.32.Правомощията и всички останали въпроси, свързани с дейността на областните омбудсмани, се уреждат в правилника за областните омбудсмани, който Народното събрание приема в 3 месечен срок.”
		§6. Номерацията на членове “29-36” се променят съответно на “33-40”.
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М  О  Т  И  В  И


	По възможността към омбудсмана да се обръщат и юридически лица.


В приетия закон за омбудсмана е уредена единствено възможността граждани да се обръщат към него с жалба на нарушени права и свободи. В много случаи гражданите обединяват усилията си за постигането на цели, които считат общи. Тези организации също може да страдат от незаконосъобразни или неправилни действия на администрацията и в такива случаи нуждата от застъпничеството на омбудсмана няма да е по-малко остра.
	В редица страни законодателството изрично предвижда, че юридически лица могат  да сезират омбудсмана. Предложението за изменение има за цел да уреди изрично възможността организации на гражданите да се обръщат пряко към омбудсмана по повод нарушени права и свободи.

	по въвеждането на областни омбудсмани:


С изменението на ЗМСМА от 2003 г. се предвиди възможността за избиране на местни омбудсмани (“обществени посредници”) и на общинско ниво. Но за изминалите близо 2 години по-малко от 7 общини имат избрани омбудсмани, а тяхната дейност не е получила обществено признание. Липсата на средства в общинските бюджети не стимулира въвеждането на институцията на общинско ниво, а и близо 300 омбудсмана в България биха били твърде много. Изборът на местен омбудсман от болшинството в местните съвети пък го поставят в зависимост от господстващата политическа сила и не гарантира независимостта му. Ето защо е по-добре местните омбудсмани да се въведат на областно ниво, с гарантирана от държавния бюджет издръжка, а изборът да се предостави на формиран от представители на НПО и  представителна извадка на жители на областта орган – практика, чието експериментиране в Пловдивска община даде окуражаващи резултати. 
  Горните промени са поддържани и детайлно аргументирани и от участвуващите в Конференцията “Омбудсманът и гражданското общество”(май 2005) над 50 представители на изявени неправителствени организации и експерти по административно право.
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