
ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА КОНСТИТУЦИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н- ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от МИНЧО ХРИСТОВ и СТЕЛА БАНКОВА,

независими народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
               

На  основание  чл.4,  ал.1  от  Правилата  за  процедурата  относно 
законопроектите  за  изменение  и  допълнение  на  Конституцията  на 
Република България внасяме предложение за изменения и допълнения 
на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение 
на Конституцията на Република България.

1. Параграф 1 да отпадне.
2. Параграф 3 да отпадне.
3. Параграф 4 да отпадне.
4. Към т.17, ал.3 на § 5 се добавя следното изречение: “В случай,

че  докладът  не  е  приет,  ръководството  на  държавните  органи  се 
освобождава.”

5. Създава се нов § 5а със следното съдържание:
“§ 5а. Към т.5 на чл.84 се добавя следният израз: “Референдум 

може да бъде свикан и по предложение на 300 000 български граждани, 
имащи  избирателни  права.  Резултатът  от  референдума  има 
задължителен характер.”



6. Създава се § 6а със следното съдържание:
“§ 6а.  Към  § 1  на  чл.72  се  добавя  нова  т.5  със  следното 

съдържание:
“5. При провеждане на референдум в съответния многомандатен 

избирателен  район,  в  който  мнозинството  от  избирателите,  имащи 
право на глас, заявяват надлежно желание за това.”

6. Създава се нов § 8а със следното съдържание:
“§ 8а. Член 70 да отпадне.”

София, 24 ноември 2006 г.

Вносители:

/п/ Минчо Христов
/п/ Стела Банкова
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Евдокия Манева, народен представител от ПГ на ДСБ
относно приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На  основание  чл.4,  ал.1  от  Правилата  за  процедурата  относно 
законопроектите  за  изменение  и  допълнение  на  Конституцията  на 
Република България внасям следното предложение:

В чл.69 отпада думата “наказателна”.

Народен представител:
/п/ Евдокия Манева

29.11.2006 г. 
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
В КОНСТИТУЦИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

На  основание  чл.70,  ал.1  от  ПОДНС  внасяме  предложение  за 
изменения  и  допълнения  на  приетия  на  първо  четене  Закон  за 
изменение  и  допълнение  на  Конституцията  на  Република  България, 
внесен в деловодството на НС на 22.09.2006 г.

30.11.2006 г.
Народни представители:

1. /п/ Петър Стоянов
2. /п/ Иван Георгиев
3. /п/ Яне Янев
4. /п/ Филип Димитров
5. /п/ Христо Кирчев
6. /п/ Иван Колчаков
7. /п/ Димитър Димитров
8. /п/ Любен Дилов

 9. /п/ Елеонора Николова
10. /п/ Ясен Попвасилев

        11. /п/ Йордан Бакалов
        12. /п/ Надежда Михайлова
        13. /п/ Мартин Димитров
        14. /п/ Ася Михайлова
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П р о е к т !

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Създава  се  нов  § 1“а”.  В  чл. 2,  ал. 1 се  правят  следните 
изменения:
Чл. 2.  (1)  “Република  България  е  единна  държава  с  местно  и 
регионално  самоуправление  в  съответствие  с  принципа  на 
субсидираността. В нея не се допускат автономни териториални 
образувания”.

Създава  се  нов  § 2“б”.  В  чл. 60,  ал.1  се  правят  следните 
изменения:
Чл. 60. (1) “Гражданите  са  длъжни  да  плащат  държавни, 
регионални и местни данъци,  установени със закон, съобразно 
техните доходи и имущество.”

В § 5 се правят следните изменения и допълнения.
В чл. 84 се правят следните промени:

1. В т.3 действащият текст на Конституцията се запазва като 
пред “данъци” се добавя “държавните”;

2. Създава се нова точка 4 със следното съдържание:
“4.установява видовете регионални и местни данъци;”
3. Останалите точки се преномерират.

В § 10 се правят следните изменения и допълнения.
В чл.141 се правят следните промени:
1. Създава се нова алинея 3  със следното съдържание:
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“(3). Общините  имат  право  да  определят  размера  на  местните 
данъци, както и вида и размера на местните такси”.
2. досегашната алинея 3 става алинея 4.

Създава се § 11”а”. Чл.142 се изменя по следния начин:
Чл.142. “Областта е  административно-териториална единица за 
осъществяване на регионално самоуправление.”

Създава се § 11”б”. Чл.143 се изменя по следния начин:
Чл.143.  “Орган  на  регионалното  самоуправление  в  областта  е 
областният съвет, който се избира от населението на съответната 
област за срок от четири години по ред определен със закон.”

Създава се § 11”в”. Създава се нов чл.143а:
Чл.143а.  (1) “Орган  на  изпълнителната  власт  в  областта  е 
областният  управител.  Той  се  избира  от  населението  или  от 
областния съвет за срок от четири години по ред определен със 
закон.

(2) В  своята  дейност  областният  управител  се 
ръководи от закона, актовете на областния съвет и решенията на 
населението.”

Създава се § 11”г”. Създава се нов чл.143б.
Чл.  143б. “Областта  има  право  на  своя  собственост,  която 
използва в интерес на териториалната общност.”

Създава се § 11”д”. Създава се нов чл.143в.
Чл.143в. “(1) Областта има самостоятелен бюджет.
(2) Постоянните финансови източници на областта се определят 
със закон.
(3) Областните  съвети  имат  право  да  определят  размер  на 
регионалните данъци, както и вида и размера на регионалните 
такси”.

Създава се § 11”е”. Чл.144 се изменя по следния начин:
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“Централните  държавни  органи  и  техните  представители  по 
места  осъществяват  контрол  за  законосъобразност  върху 
актовете на органите на регионално и местно самоуправление и 
на органите на изпълнителната власт в областта и общината само 
когато това е предвидено със закон.”

Създава се § 11”ж”. Чл.145 се изменя по следния начин:
“Областните и общински съвети и органите на изпълнителната 
власт  в  областта  и  общината  могат  да  оспорват  пред  съда 
актовете и действията, с които се нарушават техните права.”

Създава се § 11”з”. Чл.146 се изменя по следния начин:
“Организацията  и  редът  на  дейността  на  органите  на 
регионалното  и  местното  самоуправление,  на  органите  на 
изпълнителната  власт  в  областта  и  общината  и  на  местната 
администрация се определят със закон.”

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ВНОСИТЕЛИ:
1. /п/ Петър Стоянов
2. /п/ Иван Георгиев
3. /п/ Яне Янев
4. /п/ Филип Димитров
5. /п/ Христо Кирчев
6. /п/ Иван Колчаков
7. /п/ Димитър Димитров
8. /п/ Любен Дилов

 9. /п/ Елеонора Николова
10. /п/ Ясен Попвасилев

        11. /п/ Йордан Бакалов
        12. /п/ Надежда Михайлова
        13. /п/ Мартин Димитров
        14. /п/ Ася Михайлова
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М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предложените изменения и допълнения на Конституцията на Република 
България  се  отнасят  до  институционализирането на  второ (регионално) 
ниво  на  самоуправление.  Това  наше  предложение  се  мотивира  от 
необходимостта да се създадат конституционни гаранции за провеждане 
на  действителна,  ефективна  и  ефикасна  децентрализация  на  властови 
правомощия към управленски нива, разположени по-ниско от централната 
власт.  Регионалното  самоуправление  е  качествено  нова  степен  в 
развитието  на  местната  демокрация.  То  е  насочено  към  създаване  на 
балансирана  и  ефективна  управленска  система,  която  да  гарантира  по-
адекватно предоставяне на услуги за гражданите и да осигури условия за 
устойчив икономически растеж.

В съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и проекта 
за  Европейска  харта  за  регионално  самоуправление  се  въвежда 
конституционна гаранция за прилагане на принципа на субсидираността. 
Практиката  в  развитието  на  местната  демокрация  в  България  за 
последните  15  години  показа,  че  около  2/3  от  българските  общини  са 
силно  затруднени  при  гарантирането  на  принципите  на  местното 
самоуправление,  доколкото  нямат  потенциал  да  осигурят  достатъчно 
собствени източници на средства за изпълнение на своите функции. По 
същество  в  тези  общини  не  се  осъществява  реално  самоуправление. 
Създаването на второ ниво на самоуправление в рамките на областта ще 
направи  възможно  прилагането  на  принципа  на  субсидираността  и  ще 
гарантира  правото  на  подкрепа  за  местните  власти  от  по-горно  ниво  в 
системата на управление.

В  момента  се  изпълнява  Стратегия  за  децентрализация  и  Програма  за 
изпълнението на Стратегията за децентрализация за периода 2006-2009 г. 
приети от  МС на 05.06.2006 г.,  с  което се предвижда предоставяне на 
правомощия  на  общините  за  предоставяне  на  различни  услуги  за 
населението. Според нас реформата в системата на управление в България 
трябва да бъде извършена едновременно с процеса на децентрализация, 
тъй  като  ще  се  постигне  оптимално  за  страната  преразпределяне  на 
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правомощия, функции и отговорности с оглед изграждане на ефективна и 
ефикасна система на управление.

Установяването  на  пряко  избираеми  органи  на  самоуправление  на 
областно равнище въвежда демократични принципи при конституирането 
на  властовите  органи  в  по-широки  граждански  общности,  каквито 
представляват  областите.  По  този  начин  значително  се  повишава 
прозрачността  и  публичността  при  определяне  приоритетите  на 
регионалната политика на страната. С даването на право на собственост на 
областно равнище се създават предпоставки за прозрачно управление на 
държавната  собственост  на  областно  равнище,  с  което  се  преодолява 
съществуващата  към  момента  непрозрачност  при  управлението  на 
държавната собственост от областните управители.

Въвеждането на второ ниво на самоуправление значително ще подпомогне 
процеса  на  европейска  интеграция  и  изпълнение  на  ангажиментите  на 
България като член на ЕС. Съсредоточаването на управленски ресурс на 
областно  равнище  ще  гарантира  по-успешната  защита  на  местните 
специфики  и  интереси  при  подготовката  на  регионални  проекти  и 
успешната им реализация. Не трябва да се пренебрегва фактът, че близо 
2/3  от  европейското  законодателство  се  изпълнява  на  регионално  ниво, 
като  в  голяма  част  от  страните  членки  е  въведено  второто  ниво  на 
самоуправление.

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ВНОСИТЕЛИ:
1. /п/ Петър Стоянов
2. /п/ Иван Георгиев
3. /п/ Яне Янев
4. /п/ Филип Димитров
5. /п/ Христо Кирчев
6. /п/ Иван Колчаков
7. /п/ Димитър Димитров
8. /п/ Любен Дилов

 9. /п/ Елеонора Николова
10. /п/ Ясен Попвасилев

        11. /п/ Йордан Бакалов
        12. /п/ Надежда Михайлова
        13. /п/ Мартин Димитров
        14. /п/ Ася Михайлова
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННАТА
КОМИСИЯ ЗА ПРОМЯНА НА
КОНСТИТУЦИЯТА
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
От Иван  Костов, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев,

Елиана Масева, Атанас Атанасов 
народни представители от ПГ на ДСБ

За второ гласуване на приетия на първо гласуване проект на Закон за 
изменение и допълнение на Конституцията на Р България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На  основание  чл.4,  ал.1  от  Правилата  за  процедурата  относно 
законопроектите  за  изменение  и  допълнение  на  Конституцията  на 
Република България внасяме следното предложение:

По параграф 3.
Да отпадне текста на вносителя.

По параграф 5.
В чл.84 се правят следните изменения:
В т.3 думата “републиканските” се заменя с “държавните”.
В т.16 отпадат думите “и приема”.
В т.17 отпадат думите “и приема”.

По параграф 7.
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Да отпадне текста на вносителя.
Създава се тона т.6 на чл.130а със следното съдържание:
Т.6. “внася доклади по т.2,4 и 5 пред Висшия съдебен съвет и ежегоден 
доклад по т.5 пред Народното събрание.”

По параграф 9.
Да отпадне текста на вносителя.

По параграф 10.
В чл.141 се правят следните изменения:
В новата ал.3 думите “условия, ред и граници” се заменят с “условия и 
ред.”
Новата ал.4 да отпадне.
Досегашната ал.3 става ал.4.

С уважение:

/п/ Иван Костов
/п/ Екатерина Михайлова
/п/ Веселин Методиев
/п/ Елиана Масева
/п/ Атанас Атанасов
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
В КОНСТИТУЦИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

На основание чл.70, ал.1 от ПОДНС внасяме предложение за изменения 
и  допълнения  на  приетия  на  първо  четене  Закон  за  изменение  и 
допълнение  на  Конституцията  на  Република  България,  внесен  в 
деловодството на НС на 22-09.2006 г.

В § 5 се правят следните изменения и допълнения
В чл.84, т.16 се правят следните промени:

“16.  Изслушва  Годишен  доклад  на  Висшия  съдебен  съвет  за 
прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и 
разследващите органи. По предложение на една четвърт от народните 
представители по Доклада могат да се проведат разисквания и да се 
приема решение.”

Създава се нов § 5а
В чл.119 ал.1 се правят следните промени:

“(1) Правораздаването се  осъществява  от  Върховния касационен съд, 
Върховния  административен  съд,  апелативни,  окръжни, 
административни, военни и районни съдилища.”

В § 6 се правят следните изменения и допълнения
В чл.130 се правят следните промени, както следва:
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Ал.1 да придобие следната редакция:
“(1) Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган на Съдебната 
власт  и  се  състои  от  17  членове.  Председателят  на  Върховния 
касационен съд, Председателят на Върховния административен съд и 
Главният прокурор са негови членове по право.”;

Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

(2) “Висшият съдебен съвет отговаря за състоянието и организацията на 
дейността на Съдебната власт, както и за взаимодействието и с всички 
други органи на държавната власт. Организацията и редът на дейността 
му се уреждат със закон.”;

ал.2 се преномерира на ал.3,  а  ал.3 става ал.4 и придобива следната 
редакция:

“(4)  седем  от  членовете  на  Висшия  съдебен  съвет  се  избират  от 
Народното събрание и седем – от органите на съдебната власт.”;
сег.ал.4 се преномерира на ал.6 със следното съдържание:

“(6) Членовете на Висшия съдебен съвет, които не са членове на право, 
не  могат  да  изпълняват  друга  държавна  служба  или  да  изпълняват 
дейност,  която според закона е несъвместима с положението на член на 
Висшия съдебен съвет. По време на мандата им изборните членове на 
Висшия съдебен съвет прекъсват изпълнението на длъжността, която са 
осъществявали до избирането им.”;

Създава се нова алинея 7 със следното съдържание:

(7)  “ВСС  изслушва  и  приема  годишните  доклади  на  Върховния 
касационен  съд,  Върховния  административен  съд  и  на  Главния 
прокурор.  Въз  основа  на  тези доклади,  ВСС изготвя свой доклад за 
прилагането  на  закона  и  дейността  на  съдилищата,  прокуратурата  и 
разследващите  органи  и  го  внася,  чрез  упълномощен  свой 
представител, в Народното събрание.”; 

сегашната ал.5 се преномерира на ал.8.
В § 7 се правят яследните изменения и допълнения:

Чл.130а т.5 да придобие следната редакция:
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(5) осъществява  контрол  за  законосъобразност  на  дейността  на 
съдебните изпълнители, съдиите по вписванията и нотариусите.

В § 9 се правят следните изменения и допълнения:

Чл.132а (нов) да придобие следната редакция:
“Чл.132а. (1) Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, чиито 
членове  отговарят  на  условия,  определени  в  закон.  Членовете  на 
Инспектората се избират от органите на Съдебната власт, за срок от две 
години,  и  не  могат  да  са  членове  на  Висшия  съдебен  съвет. 
Организацията и редът на дейността на Инспектората се уреждат със 
закон.

(2) Инспекторатът извършва проверки на дейността на всички органи 
на съдебната власт, без да засяга съдържанието на правораздавателната 
дейност.  При  осъществяване  на  своите  функции  членовете  на 
Инспектората са независими и се подчиняват само на Конституцията и 
закона.

(3) Към Висшия съдебен съвет могат да се създават и други помощни 
структури и звена,  които да подпомагат неговата дейност,  при ред и 
условия, уредени със закон.”
Останалите алинеи да отпаднат.

В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
В чл.141, ал.3 и ал.4 да придобият следната редакция:
“(3) Общинският  съвет  определя  размера  на  местните  данъци,  при 
условия и по ред, установени със закон.”
(4) Общинският съвет определя вида и размера на местните такси от 
видовете такси, определени от  Народното събрание, при условия и по 
ред, установени със закон.”

В  §  11.  В  “Преходни  и  заключителни  разпоредби”  се  правят 
следните изменения:
В § 1 – Срокът от шест месеца се заменя със срок три месеца.

Подписи: Димитър Абаджиев, Елеонора Николова
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
В КОНСТИТУЦИЯТА 
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Стефан Софиянски, Борислав Българинов, Анастасия Мозер и 
група народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.154 от Конституцията на Република България и 
чл.70  от  ПОДНС  предлагаме  промени  в  Закона  за  изменение  и 
допълнение  на  Конституцията,  приети  на  първо  четене,  ведно  с 
мотивите към тях.

София, 05.12.2006 г.

Народни представители:
/п/ Стефан Софиянски
/п/ Борислав Българинов
/п/ Анастасия Мозер

……………
……….
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на

Конституцията на Република България

(Обн.в ДВ бр.56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.071991, изм.и доп. в бр.85 
от 26.09.2003 г., бр.18 от 25.02.2005 г.,бр.27 от 31.03.2006 г.)

§ 1. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
Ал.(1) се изменя така:
1. “Гражданите  са  длъжни  да  плащат  държавни  и  местни 

данъци,  установени  със  закон,  съобразно  техните  доходи  и 
имущество.”

2.  Създава  се  нова  ал.(3):  “За  услуги,  предоставяни  от 
държавата и общините, гражданите плащат такси, установени 
от  Министерски  съвет  и  общинските  съвети,  при  условия, 
определени със закон”.

§ 2. В чл.84. се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя, както следва:
“3. установява държавните данъци и определя техния размер”;
2. Създава се нова т.4:
“4. Установява видовете местни данъци”;

4. Досегашните точки 4 – 15 се преномероват в съответния ред.

§ 3. В чл.141 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3 със следния текст:
Ал.3 “Общинските съвети имат право да определят размера 

на местните данъци, както и вида ви размера на местните такси,  
при условия, определени със закон”.

2. Досегашната ал.3 става ал.4.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§  3. (1).  “Народното  събрание  в  срок  от  една  години  от 

обнародването  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 
Конституцията на Република България, приема законите, които се 
отнасят до прилагане на тези изменения и допълнения”
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(2). “Общинските  съвети  в  срок  от  една  години  от 
обнародването  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 
Конституцията  на  Република  България,  приема  нормативни 
актове,  които  се  отнасят  до  прилагане  на  тези  изменения  и 
допълнения”.

§ 4. “Законът влиза в сила от 01.07.2007 година”.

Народни представители:
/п/ Стефан Софиянски
/п/ Борислав Българинов
/п/ Анастасия Мозер
………………
……………..
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
В КОНСТИТУЦИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от ЯНАКИ СТОИЛОВ, ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ

и МАЯ МАНОЛОВА –
народни представители, ПГКБ

Относно: Второ четене на Закона за изменение и допълнение на 
Конституцията на Република България, № 654-01-129/22.09.2006 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На  основание  чл.70,  ал.1  от  Правилника  за  организацията  и 
дейността  на  Народното  събрание  и  на  решение  за  приемане  на 
Правила  за  процедура  относно  ЗИД  на  Конституцията  на  РБ, 
предлагаме следните промени:

§ 1 да отпадне.

2. В § 2 чл.59, ал.2 не отпада, а се изменя както следва:
“(2) Военната  служба  и  подготовката  на  гражданите  за 

защита на отечеството се уреждат със закон.”

3. В § 6, чл.130, ал.8 се създават нови точка 5 и ал.9 със следното 
съдържание:

“5. Тежко  нарушение  или  системно  неизпълнение  на 
служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа 
на съдебната власт;
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(9) В случаите по т.5 на предходната алинея 5 за  членовете на 
Висшия съдебен съвет,  които не са съдии,  прокурори и следователи, 
решението  за  освобождаване  от  длъжност  се  приема  от  Народното 
събрание  по  предложение  на  1/5  от  народните  представители,  на 
Висшия съдебен съвет или на Националния съдебен инспекторат.”

4. Създава  се  нов  §  7а,  с  който  в  чл.131  се  прави  следната 
промяна:

Изразът “за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и 
освобождаване  от  длъжност  на  съдии,  прокурори  и  следователи”  да 
отпадне.

5. В § 8 се правят следните промени:
Чл.132, ал.3 и ал.4 да не отпадат.

6. § 9 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 132я, ал.1. Националният съдебен инспекторат се състои от 

главен  инспектор  и  шест  (осем)  членове,  които  отговарят  на 
изискванията на чл.130, ал.2 и на други условия, определени със закон.

Към  ал.3  накрая  се  създава  ново  изречение  със  следното 
съдържание: “Главният инспектор и инспекторите се освобождават от 
длъжност преди изтичане на мандата само на основанията по чл.129, 
ал.3.

Ал.4 да отпадне и на нейно място да се създаде нова алинея със 
следното съдържание:

“В своята дейност инспекторите се подпомагат от съдии, 
прокурори и  следователи,  избрани от  Висшия съдебен съвет  за  тази 
дейност, и от други лица, определени със закон.”

В ал.5 след думата “власт” се добавя изразът “включително на 
Висшия съдебен съвет”.

7. В § 10 изразът “и в граници” да отпадне.

05.12.2006 г.

Подписи: Янаки Стоилов, Георги Близнашки, Мая Манолова
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
В КОНСТИТУЦИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.4, ал.1 от Правилата за процедурата относно 
законопроектите  за  изменение  и  допълнение  на  Конституцията  на 
Република България, внасяме предложение за изменение и допълнение 
на  приетия  на  първо  гласуване  законопроект  за  изменение  и 
допълнение на Конституцията на Република България,  вх. № 654-01-
129, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 22 
септември 2006 г.

1. В § 5:
    1. Т.3 думата “републиканските” се заменя с “държавните”.

       2. Т.16 придобива следната редакция:
             “приема годишните доклади на Върховния касационен съд, 
                      на Върховния административен съд и на главния
                     прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет за

           прилагането на закона и за дейността на съдилищата,
                     прокуратурата и разследващите органи.”
                 3. да отпадне.

2. В § 6 чл.130, ал.6 да се измени така: “Висшият съдебен съвет
    приема решения за:
    1. назначаване, повишаване, понижаване, преместване,
        освобождаване от длъжност, както и по дисциплинарни 
        дела на съдиите, прокурорите и следователите;
    2. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и 
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        следователите;
   3. приема проекта за бюджета на съдебната власт;

                4. приема годишните доклади по чл.84, т.16 и ги внася в 
    Народното събрание.

В § 6 ал.7 отпада.
В § 6 ал.8 става ал.7 и се изменя по следния начин:

Т.1 “подаване на оставка” се заменя с “оставка”
          Т.2 “влизане в сила на присъда” се заменя с “присъда”
          Т.3 думата “фактическа” да отпадне
          Т.4 “една година” да се замени с  “шест месеца”.
В  §  6  се  създава  нова  ал.8  със  следното  съдържание:  “При 

прекратяване на мандата на член на Висшия съдебен съвет на негово 
място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.”

3. В  §  9,  чл.132а,  ал.1  придобива  следната  редакция:  “Към 
Висшия  съдебен  съвет  се  създава  Инспекторат,  който  се  състои  от 
главен инспектор  и  десет  инспектори”.  Изречение  първо  на  чл.132а, 
ал.9 става изречение второ на ал.1 със следната редакция: “Главният 
инспектор и членовете на Инспектората не могат да бъдат членове на 
Висшия съдебен съвет”.

В § 9, чл.132а, ал.3 придобива следната редакция:
“Членовете на Инспектората се избират от Народното събрание за 

срок  от  четири  години.  Половината  от  състава  на  Инспектората  се 
обновява на две години по ред, определен със закон”.

В § 9, чл.132а, ал.3, изречение трето става нова ал.4.
           Чл.132а, ал.4 става ал.5

 Чл.132а, ал.5 става ал.6 със следното съдържание:
            “Инспекторатът извършва проверки на дейността на 
             органите на съдебната власт, без да се засяга по същество
             дейността им. При осъществяване на функциите си
             членовете на Инспектората се подчиняват само на закона.”
             Чл.132а, ал.6 става ал.7 със следната редакция:
             “Инспекторатът действа служебно, по инициатива на

   граждани, юридически лица или държавни органи.”
              Чл.132а, ал.7 става ал.8 и в изречение първо да отпаднат
               думите “както и до компетентни органи на съдебната
               власт.”
                   Изречение второ се променя така: “Инспекторатът
                   предоставя публично информация за дейността си”.

Чл.132а, ал.8 става ал.9 със следното съдържание:
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            “Инспекторатът представя годишен доклад за дейността
            си на Висшия съдебен съвет.”
            Чл.132а, ал.9 да отпадне.

4. В § 10, точка 2 да отпадне.

Подписи: Камелия Касабова
       Огнян Герджиков
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ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПРОМЯНА НА
КОНСТИТУЦИЯТА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

от Младен Червеняков – народен представител

За второто четене на четвъртите поправки на Конституцията

1. В § 6. За промени в чл.130, ал.6 т.т. 2 и 6 да отпаднат.

2. § 9., с който се създава нов чл.132а – отпада.

Подпис: Младен Червеняков
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