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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА,МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ
§ 1.   В чл.3 , накрая,се добавя изразът :  „без да се  накърняват или нарушават правата и свободите на другите граждани”.
§2.    В чл.7 се създават  нови ал.4  и ал.5  със следното съдържание :
Ал.4. Събрание , митинг или манифестация не може да се провежда в непосредствена близост до сгради или помещения , представляващи обредни , молитвени или богослужебни домове , храмове или манастири за публични религиозни обреди , ритуали или служби , а така също и гробищни паркове , по време на провеждане на такива  редовни обреди , ритуали  или служби. Ал.5. Кметът на общината служебно проверява за наличие на основания по предходната алинея. При констатиране на такива основания ,  кметът на общината забранява провеждането на събранието ,митинга или манифестацията. Прилагат се правилата на чл.12
МОТИВИ :
Зачестилите напоследък агресивни опитите за ескалацията на верска нетърпимост налагат промени в Закона за събранията , митингите и манифестациите /ЗСММ/  в посока на опазване на основни  човешки права . 
Според  чл.2,ал.1 от Закона за вероизповеданията /ЗВ/ „правото на вероизповедание е основно , абсолютно , субективно , лично и ненакърнимо”.   Затова правото на гражданите по чл.3 от  ЗСММ да изразяват мнения , възгледи и становища на събрания,митинги и манифестации ,  следва да бъде съобразено с ненакърнимостта   на правата на хората , свързани със свободата на съвестта , свободата на мисълта и вярата   /чл.37,ал.1 от Конституцията/ . Предлаганата добавка в чл.3 от ЗСММ  възпроизвежда и едно от основанията за забрана за провеждане на събрание,митинг или манифестация, визирано в чл.13 , ал.2 , т.4 от ЗСММ , което следва да се съблюдава по време на провеждане на съответното мероприятие.
На второ место със законопроекта се предлага разширяване  на „териториалните” ограничения за провеждане на събрания, митинги и манифестации. Понастоящем такива ограничения съществуват  в текстовете на чл.7. Предложението е да не се провеждат събрания,митинги и манифестации в непосредствена близост до сгради и помещения по време на извършване на религиозни обреди и ритуали в тях.  Текстовете на чл.5 ,ал.2 , чл.23 , ал.3 и чл.24  от ЗСММ описват подробно местата , където се провеждат публични религиозни дейности. Когато те са редовни и предвидими по календар, кметът на общината следва да извърши служебна проверка за тяхното наличие и да забрани проявата по ЗСММ. В този случай се прилагат и  процедурите по чл.12 от закона, които гарантират прозрачност, включително и съдебен контрол.
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