РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
за допълнение на Закона за нормативните актове
(Обн., ДВ, бр. 27 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 65 от 1995 г., бр. 55 от 2003 г. и
бр. 46 от 2007 г.)

Параграф единствен. В чл. 26 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато съставителят на проект на нормативен акт е орган на
изпълнителната власт, публикуването се извършва едновременно и на
Портала за обществени консултации към Министерския съвет при условията
на ал. 2.
(4) В 14-дневен срок след приключване на публичното обсъждане
съставителят на проекта по ал. 3 публикува на Портала за обществени
консултации и справка за постъпилите предложения и становища.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2013 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М О Т И В И
към проекта на Закон за допълнение на Закона за нормативните
актове
Провеждането на обществени консултации при разработване на
нормативните актове е основният принцип на доброто управление и е
предпоставка за по-качествен и открит нормотворчески процес, в който
действително се отразяват потребностите на гражданското общество и се
защитава публичният интерес. Провеждането на обществени консултации е и
важно средство за въздействие и участие на гражданите в процесите на
вземане на решения на национално и местно ниво.
В тази посока от 2008 г. е в сила чл. 26 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), който въвежда задължение преди внасянето на проект на
нормативен акт съставителят на проекта да го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта.
Проектът на Закон за допълнение на ЗНА има за цел да разшири
обхвата на принципа на откритост и съгласуваност на нормотворческия
процес на изпълнителната власт.
Със законопроекта се предлага допълнение на чл. 26 от ЗНА, като
публикуването на проектите на нормативни актове, мотивите, съответно
докладите към тях, както и на справките, отразяващи обществени
обсъждания, да се публикуват и на Портала за обществени консултации.
Това ще повиши значително възможностите на гражданите и
заинтересованите страни за навременно информиране и предоставяне на
становища по проектите на нормативните актове, изготвени в рамките на
изпълнителната власт. На едно място, достъпно в интернет, ще бъде възможно
обществото да се запознае с всички инициативи за нормативни промени на
изпълнителната власт.
Предложението за въвеждане на задължително публикуване на
справки с резултатите от обществените обсъждания е продължение на
усилията за усъвършенстване на диалога между държавната администрация и
обществото. При изготвянето на справките всяка институция преценява
относимостта на съответното становище или предложение към проекта на
нормативен акт, като се отразяват само тези от тях, които са по същество и
отговарят на законовите изисквания за форма и съдържание.
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3
Предложените
промени
в
ЗНА
са
в
изпълнение
на
Националната програма за реформи 2012 - 2020 г., в която е предвидена мярка
56 „Въвеждане на задължително публикуване на проектите на нормативни
актове, проекти на стратегически документи, както и на справките,
отразяващи обществени обсъждания на Портала за обществени
консултации”.
Частта за проектите на стратегически документи от мярката не е
включена в настоящия проект на закон, тъй като те не са нормативни актове и
по-голямата част от тях се приемат с решение на Министерския съвет.
Повишаването на прозрачността на държавната администрация
освен в Националната програма за реформи на Република България 2012 2020 г. и в Националната програма за развитие на Република България:
България 2020 е сред основните цели на административната реформа и
инициативата за открито управление.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)
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