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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение на Закона за защита от дискриминация

(Обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., 
бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г. и 
бр. 42, 74 и 103 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 41  ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията се състои от 7 души, от които поне четирима юристи. Народното събрание избира четирима от членовете, в това число - председателя и заместник-председателя на комисията, а президентът на Република България назначава трима от членовете на комисията.”

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира, а президентът назначава своята квота от членовете на комисията.
§ 3. До встъпването в длъжност на новите членове на Комисията за защита от дискриминация досегашните членове продължават да осъществяват правомощията си.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за защита от дискриминация



С Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. беше прието броят на членовете на Комисията за защита от дискриминация да бъде намален. 
Това налага да се направят изменения в Закона за защита от дискриминация, тъй като в него са посочени броят на членовете на комисията и начинът за избирането и назначаването им.
Със законопроекта се предвижда броят на членовете на комисията да се намали от 9 на 7, като Народното събрание избира четирима от членовете, в т.ч. председателя и заместник-председателя на комисията, а президентът на Република България назначава трима от членовете на комисията. Тъй като мандатът на членовете на комисията вече е изтекъл, предлага се в срок един месец от влизането в сила на закона Народното събрание да избере, а президентът на Република България да назначи своята квота от членовете на комисията.  
До встъпването в длъжност на новите членове на комисията досегашните членове продължават да осъществяват правомощията си.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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