ЕКСПЕРТНО

МНЕНИЕ

от д-р Младен Иванов Младенов, e-mail: mlivanovml@gmail.com
относно
Проект на „Наръчник за гражданско участие“ (изготвен в изпълнение на проект
"Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002, бенефициент
администрацията на Министерския съвет на Република България)

На страница 7 от Проекта е записано, че „Основна цел на този Наръчник е да
ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с
публичните власти“.
II.
Този диалог не би трябвало да е само и единствено куртоазен. Затова той би
могъл да има неутрални, позитивни и негативни асоциации, а също и
комплекс от такива.
III.
Затова буди недоумение текстът на страница 119 от проекта: „АПК урежда и
процедурата за разглеждане на предложения за решаване на въпроси в
рамките на компетентността на съответния орган на изпълнителната власт“.
IV.
Той изцяло игнорира другата основна процедура по Глава осма от АПК –
тази по разглеждането на сигналите от гражданите и организациите.
V.
Общоизвестно обстоятелство, което не се нуждае от доказване е, че
българското общество, българската държава, правовия ред и всеки един
правен субект имат проблеми с корупционните практики в страната.
VI.
Част от законовия инструментариум за борба с корупцията е производството
по разглеждане на сигналите по реда на АПК именно в диалогичен режим.
VII. В настоящия исторически контекст това производство към момента дори е
по-важно от всички описани в Проекта на Наръчник други форми на участие
на гражданите и организациите в политическия процес.
VIII. В най-широкия смисъл на това разбиране, разглеждането и произнасянето по
сигнали е част от политиката на съответния административен орган в
хипотезите на чл.119 от АПК, като елемент от общата държавна политика.
IX.
Тази политика (в смисъла й на вземане на управленски решения, след
претендиране на отделни граждански субекти за съответни действия) е
изразител на Принципа на легитимните очаквания (Principle of Legitimate
Expectations) - основополагащо начало за правовата и демократична държава.
X.
Поради горното, предложението е текстът на страница 119 да се доразвие
съдържателно и в достатъчен обем както за предложенията, така и за
сигналите по Глава осма от АПК.
XI.
За да подпомогна изпълнителя на проекта, както и Дирекция „Модернизация
на администрацията“ на Министерския съвет, посочвам източник на
информация по темата: Младенов, Младен, "Производството по разглеждане и
I.

решаване на предложения и сигнали, уредено в Административнотроцесуалния кодекс",
НОРМА, правното списание (електронно правно списание "Норма"), ISSN 1314 – 5118, брой
№ 8/2016, стр.66-95, http://www.norma.bg/bg/article/440/ от 20 септември 2016.

София, 2 май 2019 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

