РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закона за
администрацията
Обн. ДВ. бр.130 от 5 Ноемри 1998г., изм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1999г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли
1999г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20
Ноември 2001г., попр. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм.
ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.,
изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.24 от
26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2011г.

Параграф единствен:
Създава се нов член 20а със следното съдържание:
„Чл.20а. (1) Министерският съвет провежда всяка
седмица редовни заседания в дни и часове, определени със
заповед на министър-председателя.
(2) Министър-председателят може да свиква извънредни
заседания на Министерския съвет.
(3) Редовните заседания на Министерския съвет не могат
да се провеждат в дните и часовете на провеждане на редовните
пленарни заседания на Народното събрание.”
Народен представител:
/ЧЕТИН КАЗАК/
София, 13.01.2012 г.

Мотиви
Чл.1, ал. 1 от Конституцията на Република България гласи: „България
е република с парламентарно управление.” Съгласно нейния чл. 84, т. 6
Народното събрание избира и освобождава министър-председателя и по
негово предложение –

Министерския

съвет. С

тези два

текста

конституционният законодател ясно е недвусмислено е установил
характера и устройството на българската държава като парламентарна
република, в която Народното събрание се явява конституиращ орган по
отношение на органите на изпълнителната власт – Министерски съвет и
министри.

Тази

конституционно

установена

субординация

на

изпълнителната власт по отношение на законодателния орган се
потвърждава и от други конституционни текстове, предоставящи на
Народното

събрание

изключителното

правомощие

да

упражнява

парламентарен контрол над изпълнителната власт (чл.62, ал. 1 и чл. 90
КРБ), както и правото да задължава министрите да се явяват на неговите
заседания и да отговарят на поставените им въпроси (чл. 83, ал. 2 КРБ).
Въпреки тези азбучни постановки през последните две години се
наблюдава тревожната тенденция на обезличаване на ролята и подронване
на авторитета на Народното събрание, превръщайки го в безропотен
придатък и функция на изпълнителната власт. Пренебрежителното
отношение на членовете на Министерския съвет се изразява чрез
системните прояви на неуважение към неговите редовни пленарни
заседания, дори и в случаи когато има установена дългогодишна
демократична традиция на присъствие на кабинета (напр. откриване на
нова сесия на Народното събрание, разисквания във връзка с внесено
искане за гласуване на вот на недоверие), или на отделни министри (напр.
разисквания на първо четене на даден законопроект). Тези системни

прояви на неуважение към законодателния орган много често се
„извиняват” с провеждането по същото време на редовно заседание на
Министерския съвет. Изтъкването на подобен аргумент е несъстоятелно и
абсолютно неприемливо с оглед на конституционния

модел на

субординация и взаимодействие между властите, описан по-горе. Не може
„подчиненият” да извинява неявяването си при „Началника” с мотиви,
касаещи собствената организация и разпределение на работното му време.
Поради тази причина е наложително законовото регламентиране на
този въпрос с цел да се поставят ясни рамки на взаимодействието между
двете власти и да се елиминират възможностите за колизия (по-специално
във времеви порядък) между осъществяването на възложените им от
Конституцията функции.
С настоящия законопроект предлагам редовните заседания на
Министерския съвет да се провеждат в дни и часове, които не съвпадат с
тези на редовните пленарни заседания на Народното събрание. Считам, че
работната седмица предоставя достатъчно възможности на изпълнителната
власт да организира работата на централния си колегиален орган по начин,
който да не нарушава установените демократични традиции на уважение и
взаимодействие между властите.

Народен представител:
/ЧЕТИН КАЗАК/

София, 13.01.2012 г.

