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Проект

ЗАКОН
за ордените и медалите в Република България

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл.1. (1). Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди -
ордени и медали - на български и чужди граждани и български и чуждестранни
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено
полезна дейност.

Държавни награди - ордени и почетни медали

Чл.2. (1). В наградната система на Република България, държавните награди са ордени и
почетни медали. Президентът на Република България награждава с ордени и с почетни
медали по ред, предвиден в закона.

(2). Ордените, подредени по старшинство, са:

1. "Стара планина";
2. "Мадарски конник";
3. "Св.Св. Кирил и Методий";
4.  "Орден на розата".
(3). Почетните медали са:

1. "За граждански заслуги";
2. "За заслуги".

Глава втора

ОРДЕНИ

Орден "Стара планина"

Чл.З. (1). С орден "Стара планина" се награждават:
1. Чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри,
дипломати, политици, общественици, културни дейци и стопански ръководители, които
имат извънредно големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за
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развитието на международното сътрудничество, укрепване на сигурността и мира между
народите, както и за защита на правата и свободата на човека;
2. Български граждани, които имат извънредно големи заслуги към Република
България.

(2). Орден "Стара планина" е с лента и без лента.
(3). Орден "Стара планина" с лента е без степени. С орден "Стара планина" с
лента се награждават чуждестранни държавни глави и министър-председатели, а в

изключителни случаи и български граждани.
(4). С орден "Стара планина" без лента се награждават чуждестранни министри,
дипломати, политически, обществени и стопански дейци, дейци на културата и
носители на орден "Св.Св. Кирил и Методий".

(5). Орден "Стара планина" има:
1. Две степени - първа и втора;
2. Две категории:
а) С мечове - дава се само на представители на въоръжените сили;
б) Без мечове - дава се на цивилни лица.

Орден "Мадарски конник"

Чл.4. (1). С орден "Мадарски конник" се награждават чужди граждани за особено големи
заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с
Република България:

1. Дипломатически представители, акредитирани в Република България;
2. Чуждестранни обществени дейци и представители на въоръжените сили на други
страни.
(2). Орден "Мадарски конник" има:
1. Две степени - първа и втора;
2. Две категории:
а) с мечове - дава се само на представители на въоръжените сили;
б) без мечове - дава се на цивилни лица.

Орден "Св.Св. Кирил и Методий"

Чл.5. (1). С орден "Св.Св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди
граждани, които имат изключителен принос за развитие на културата, изкуствата,
образованието м науката. (2). Орденът "Св.Св. Кирил и Методий" е с огърлие и има само
една степен.

"Орден на розата"
Чл.6 (1). С "Орден на розата" се награждават чуждестранни гражданки, които имат
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големи заслуги към Република България и значителен принос за развитието на
международното сътрудничество, защитата на правата на човека, както и за укрепване
на мира и дружбата между народите.

(2). "Орден на розата" има две степени - златен и сребърен.

Глава трета

 ПОЧЕТНИ МЕДАЛИ

Почетен медал "За граждански заслуги"
Чл.7. (1). С почетен медал "За граждански заслуги" се награждават:
1. Български и чуждестранни организации с нестопанска цел, които осъществяват
обществено-полезна дейност и имат съществен принос за укрепване и развитие на
гражданското общество и демократичните институции, за защита на човешките права и
свободи, за опазване на околната среда и за развитие на обществените услуги в
Република България;
2. Български граждани - обществени дейци и представители на организации с
нестопанска цел, които имат големи заслуги за укрепване и развитие на гражданското
общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и
свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда в Република
България.

Почетен медал "За заслуги"

Чл.8. (1). С почетен медал "За заслуги" се награждават областни управители, заместник-
областни управители, представители на органите на местното самоуправление и
местната администрация, обществени, политически и стопански дейци, които имат
големи заслуги за регионалното икономическо развитие, дейци на културата и
образованието, читалищни дейци и лица, с принос към развитие на местната култура и
съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, лица с принос към
подобряване на условията на живот в дадена област на Република България.

Глава четвърта
РЕД ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ДЪРЖАВНИ НАГРАДИ - ОРДЕНИ И

МЕДАЛИ

Удостояване с ордени

Чл.9. Ордените съгласно чл.2, ал.2 се връчват от президента на Република България
въз основа на мотивирано предложение от:
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1. Министъра на външните работи - по чл.2, ал.2, т.1,2 и 4 за ордените "Стара
планина", "Мадарски конник" и "Орден на розата";

2. Министерски съвет - за лицата по чл.З, ал.1, т.2. за орден "Стара планина";
3. Министерски съвет - по предложение от министъра на културата, министъра на
образованието и науката, министъра на здравеопазването, председателя на Българската
академия на науките или от неправителствени организации и творчески съюзи - за
орден "Св.Св. Кирил и Методий" по чл.2, ал.2, т.З.

Удостояване с почетни медали

Чл.10. (1). Почетният медал по чл.2, ал.З, т.1 "За граждански заслуги" се връчва от
президента на Република България по негова инициатива и по предложение от
Министерски съвет, а за лицата по чл.7, ал.1, т.2 по предложение от Министерски съвет
и по предложение от организации с нестопанска цел осъществяващи обществено
полезна дейност, регистрирани в Централния регистър при Министерството на
правосъдието.
(2). Почетният медал по чл.2, ал.З, т.2 "За заслуги" се връчва от президента на
Република България по предложение от Министерски съвет и по предложение от
Националното сдружение на общините в Република България.
Чл.11. Указите на президента на Република България за награждаване с държавни
награди - ордени и медали - се обнародват в "Държавен вестник".

Глава пета
ЛИШАВАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ

НАГРАДИ -ОРДЕНИ И ПОЧЕТНИ МЕДАЛИ

Лишаване от държавни награди - ордени и почетни медали
Чл.12. Лишаване от право на получена държавна награда - орден или почетен медал - се
постановява от съда с присъда само в случай на осъждане за тежко престъпление
съгласно чл.37, ал.1, т.З и чл.50, ал.2 от Наказателния кодекс.

Отнемане на държавни награди - ордени и почетни медали
Чл.13. (1). Президентът на Република България отнема държавна награда - орден или
почетен медал - на лице, което:
1. след награждаването е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление;

2. е лишено от българско гражданство,
(2). Президентът на Република България отнема почетен медал по чл.2, ал.З, т.1^от
организация, която е заличена от Централния регистър при Министерството на
правосъдието.

(3). Президентът на Република България отнема държавните награди, когато се
установи, че са дадени без основание.
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Чл.14. Указите на президента на Република България за отнемане на държавна
награда - орден или почетен медал - се обнародват в "Държавен вестник".
Чл.15. Лицата и организациите, на които са отнети държавните награди, са длъжни
да ги върнат в администрацията на президента на Република България в
едномесечен срок от уведомяването.
Чл.16. Президентът на Република България възстановява държавна награда, която
е изгубена или унищожена по независещи от наградения причини, след
представяне на доказателства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този закон отменя Указ №1094 за духовно стимулиране в Република България (Обн„
ДВ, бр.48 от 1974 год, попр., бр.54 от 1974 год., доп„ бр.9 от 1977 год., изм. бр.37 от
1978 год., бр.31 от 1979 год., бр.41 от 1979 год., бр.60 от 1980 год.. бр.З от 1981 год.,
бр.32 от 1982 год., бр.51 от 1984 год., бр.7 от 1986 год., бр.2 от 1988 год., бр.9 от 1989
год., бр27 от 1991 год., бр.58 от 1994 год.).

§2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения от §1 Указ №1094 за
духовно стимулиране в Република България запазват правото си да ги носят.

§3. Лицата, които по съответния ред са наградени с орден "Кирил и Методий" преди
1991 год. възстановяват правото си да го носят.

04.02.2002  год.                ВНОСИТЕЛИ: Явор Милушев, Борислав Цветков
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МОТИВИ
към проект за

Закон за ордените и медалите

За повече от 25 години Указ №1094 за духовно стимулиране в Република
България е бил променян, изменян, допълван, преработван или ремонтиран
многократно. Резултатът е, че днес Указ №1094 прилича на вехтошарска дреха, на
която личат само кръпките, в много случаи е променян по политически или
конюнктурни причини и е загубил силата, която дава на наградените достойнство и
национално самочувствие.

Предложеният проект за Закон за ордените и медалите определя вида и
старшинството на държавните награди и урежда условията и реда, по който се правят
предложения за награждаване.

Настоящият проект за Закон за ордените и медалите отменя Указ №1094 за
духовно стимулиране в Република България, като запазва съществуващите към
момента ордени "Стара планина", "Мадарски конник" и "Орден на розата", и създава
нови. а именно, орден "Св.Св. Кирил и Методий" и почетните медали "За граждански
заслуги" и "За заслуги".

Целта на този проектозакон е да мотивира български и чуждестранни граждани
и организации да работят в полза на обществото и прогреса на нашата държава със
съзнанието, че този труд ще бъде оценен по достойнтство.

Орденът "Св.Св. Кирил и Методий" е приемник на орден "Св.Св.
равноапостоли Кирил и Методий" и на орден "Кирил и Методий".

Орденът "Св.Св. равноапостоли Кирил и Методий" е учреден от цар Фердинант I
през май 1909 год., по повод провъзгласяването на независимостта на България (ДВ
№104/21.05.1909 год.), а през февруари 1910 год е утвърден със закон от XIV
обикновено народно събрание. По старшинство, този орден стои най-високо в
орденската наградна система на Царство България, като с него са наградени 9 души
българи и 52-ма чужденци.

Орденът "Кирил и Методий" е утвърден с указ №649/13.12.1950 год. на
Президиума на Народното събрание. В чл.36 от указ №1094 на Държавния съвет на НР
България от 28.05.1974 год. са определени мотивите за награждаване с този орден: "за
дейност в областта на науката, просветата и културата и за големи заслуги за
възпитанието на българския народ". Републиканската наградна система създава много
видове отличия, между които 17 ордена, подредени по старшинство в 8 степени, като
два или три ордена са изравнени по старшинство, а орден "Кирил и Методий" е седми в
скалата, заедно и след ордените "Червено знаме" и "Червено знаме на труда". Всички
отличия от наградната система на НРБ, с изключение на трите ордена "Стара планина",
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"Мадарски конник" и "Орден на розата", са отменени с изменение на указ №1094 на
21.03.1991 год. от Великото народно събрание.

Независимо, че критериите за удостояване с държавни отличия са били
занижени, а в някои случаи идеологизирани, отличията от републиканската наградна
система са давани за дейност и заслуги. Орденът "Кирил и Методий", за разлика от
други отменени отличия, не е загубил своята стойност, защото много от носителите на
този орден имат принос с непреходно значение в развитието на българската култура,
наука и образование.

Със създаването на нов орден "Св.Св. Кирил и Методий" ще покажем проява на
воля да бъде съединена разкъсаната верига на наследствената последователност на
културните процеси, ще покажем, че сме се поучили от грешките на миналото и знаем,
към какво бъдеще се стремим. Едва ли, от времето на провъзгласяването на
независимостта на България до днес, българските интелектуалци, дейци на културата и
изкуството, на науката и образованието, са имали по-голяма необходимост от моралната
подкрепата на държавата. Днес, в зората на новият век, светът преосмисля своето
историческо развитие и дава нов дух и смисъл на своето бъдеще. В тези процеси ние не
можем да участваме загърбили националния си облик и достойнство. Глобализацията не
изисква национално обезличаване и ние не можем да участваме в създаването на един
нов свят без съзнанието за принадлежност към една култура, която е участвала в
европейските цивилизационни процеси. Орденьт"Св.Св. Кирил и Методий" ще бъде
един от стимулите за съхранение нашата национална идентичност, като запазва
историческата памет за развитието на българския дух в бъдеще време.

Мотив за награждаване с орден "Св.Св. Кирил и Методий" не трябва да бъде
единствено навършването на кръгла годишнина. Големите заслуги за развитие на
науката, културата и образованието, трябва да бъдат възнаградени, независимо
възрастта, а приносът трябва да бъде отбелязан по достойнство към момента на неговата
проява.

В миналото са съществували ордените "За граждански заслуги" и "За заслуги".
Орденът "За граждански заслуги" е учреден на 2.08.1891 год. и е предназначен "за
всички държавни служители, които с примерната си непрекъсната служба или с
извънредни заслуги са придобили правото на благодарността на Отечеството". Орденът
е отменен с постановление на Министерски съвет през 1947 год., но продължава да се
раздава до 1950 год. В републиканската наградна система са съществували почетни
звания, ордени и медали, като "За гражданска доблест и заслуга", "За военна доблест и
заслуга", "За боева заслуга". Медалът "За заслуги" е учреден на 25.12.1881 год. и е
преобразуван в орден на 24.03.1883 год. Княз Фердинанд 1 учредява две степени на
ордена - златна и сребърна, но до обявяването на независимостта на България през 1908
год. ордена не е връчван. Съществуват шест орденски емисии - две на княз Батенберг,
две на цар Фердинанд I и две на цар Борис III. Орденът е раздаван до 18.7.1947 год.
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Повече от очевидна е била необходимостта след Освобождението, младата българска
държава да дава стимули за развитие на обществото и да оценява по достойнтсво тези,
които са "придобили правото на благодарността на Отечеството".

Днес, състоянието на нашето общество и държава ни диктува мотивите за
създаване на почетните медали "За граждански заслуги" и "За заслуги". Дългите години
на преход не можаха да създадат така мечтаната от всички средна класа, която трябваше
да роди силно гражданскообщество, а то от своя страна да влияе на обществените
процеси. Затова е от особена важност да намерим сили да съзнаем необходимостта от
създаване на духовни стимули, които да сочат най-добрите примери за гражданско
присъствие.

Предложението за удостояване с държавна награда е най-високата оценка на
достойния живот посветен на обществото, а самото награждаване насочва общественото
внимание към личности и организации, достойни за пример при избора на пътя, по
който трябва да се върви. Награждаването за "големи заслуги" и "изключителен принос"
към нашата страна е стимул за удостоените, да продължават и в бъдеще своята дейност
в името на каузата, към която ги е водила тяхната гражданска съвест, професионални
умения и творчески потенциал. Държавните награди са не само признание за труда и
доказателство за смисъла на положените усилия, те показват зрелостта на
взаимоотношенията между отделната личност или организация и държавата.

Законът за ордените и медалите в Република България ще бъде пример за това,
че държавата, наред със своето задължение да гарантира условия за развитие на
обществото, отделя специално внимание на всички прояви на гражданско и творческо
присъствие, които дават увереност на народа, че неговите духовни водачи са най-добри,
най-смели, най-човеколюбиви, защото произлизат от него и принадлежат на него, и му
дават съпроводителни сили по трудния път на съхранение на нашата национална
идентичност и служба на национални идеали, без които е невъзможно да си представим
дълголетието на народа и държавата.

4.02.2002 г. ВНОСИТЕЛИ:   Явор Милушев, Борислав Цеков


