
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

                        Проект! 
 
 
 

З А К О Н 
за 

изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление 

(Обн. ДВ, бр.44/12.06.2009г.) 
 

§ 1. В чл.9 след алинея 4 се създава нова алинея 4-а, със следния текст: 
 
       Ал.4- а, 1.  Задължително се провежда национален референдум  относно  
                           ратификация на споразуменията за присъединяване към  
                           Европейския съюз на държави - кандидатки за членство, които   
                           граничат с Република България  
                            
                      2.  Референдумът се провежда преди ратификацията от Република  
                           България на споразумението за присъединяване между  
                           кандидатстващата за членство държава и държавите - членки  
                           на Европейския съюз, по Чл.49 от Договора за Европейския  
                           съюз 
 
§ 2.  В Чл.14 ал. 1 след съществуващия текст се добавя следния текст : 
 
         „ Президентът определя и датата за провеждане на национален 
референдум по чл.9, ал.4-а, не по-късно от  две седмици от подписване на 
споразумението за присъединяване между кандидатстващата за членство 
държава и държавите - членки на Европейския съюз, по Чл.49 от Договора за 
Европейския съюз.”         
 

                                                             

                                               Вносител: 

                                                             Лъчезар Тошев 

                                                         народен представител 
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                                                      МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 
 
 
Договора за Европейския съюз предвижда в своя чл.49 процедура за 
присъединяване на нови страни-членки. Това става с решение на Съвета на 
Европейския съюз, след консултация с Европейската комисия и одобрение и 
съгласие от Европейския парламент гласувано с абсолютно мнозинство на 
неговите членове. 
Решението на Съвета се взема с единодушие. 
 
Независимо от тази сложна процедура договора за присъединяване между 
страната-кандидат за член на ЕС и страните - членки подлежи и на 
ратификация от националните парламенти на страните-членки. Без 
ратификация на този договор от всички страни-членки той не може да влезе в 
сила. 
 
Чл.9 ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление предвижда възможност за провеждане на 
национален референдум относно сключване на международни договори от 
Република България преди тяхната ратификация. 
 
Предложеният законопроект предвижда задължително провеждане на такъв 
референдум при сключване на споразумение между граничещите с Република 
България страни кандидатки за членство в ЕС  и страните - членки на ЕС. 
 
По този начин ще се постигне спокойствие в нашето общество, че то ще може 
да се произнесе пряко по членството на граничещите с Република България 
страни, кандидатстващи за членство в ЕС, тогава когато настъпи момента за 
вземане на това решение. 
 
Изразходване на значителна обществена енергия по този въпрос понастоящем 
е неуместно, тъй като момента за вземане на решение за присъединяване към 
ЕС на граничещи с Република България страни съвсем не е предстоящ. 
 
Предстои тепърва съседните ни страни да покриват високите критерии за 
членство на ЕС, без което тяхната кандидатура няма да се разглежда. 
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Ето защо смятам, че с приемането на предлагания законопроект, темата ще се 
свали от дневния ред на обществото и обществените дебати ще се 
концентрират върху актуалните въпроси на нашето развитие. 
 
От друга стана, можем да прогнозираме, че приемането на такова решение би 
подобрило взаимоотношенията между гражданите на  Република България и 
тези на  граничещите с нашата страна държави, защото те ще знаят, че за да 
станат страните им членки на ЕС ще имат нужда от подкрепата не само на 
българското правителство, но и на българските граждани. 
 
Без съмнение това ще повлияе и на действията на правителствата на тези 
страни спрямо българските общности в техните страни и по други въпроси 
важни за нашите добри взаимоотношения. 
 
Освен това наличието на задължителна процедура за провеждане на 
национален референдум по този въпрос, би  редуцирало значително 
евентуален външен политически натиск върху българските власти за приемане 
на едно или друго решение за членството на граничеща с Република България 
страна. 
 
Провеждането на националните референдуми изисква средства, както това 
предвижда Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление.  
 
Дали тези национални референдуми ще се свикат по един ред или по друг по-
облекчен ред, няма да повлияе на размера на изразходваните средства. 
 
Освен това тези събития са толкова отдалечени във времето, че няма да 
повлияят на държавния бюджет в близко бъдеще. 

 
 

 
 
                                                                           Вносител : 

                                                                   Лъчезар Тошев 

                                                               народен представител 

 
 
 
 
 


