РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
                                                                                                                                  

                                                                                                
                                                        Проект!



ЗАКОН
за изменение на закона за ордените
и медалите на Република България

(обн, ДВ, бр.54 от 2003г., доп., бр.86 от 2003г.)





§1.  В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
Параграф 1 се изменя така:
                   “§ 1. Указ  №1094 за духовното стимулиране  в Република България (обн..,  ДВ, бр.48 от 1974г.; попр., бр.54 от 1974г.; доп., бр. 9 от 1977г.; изм., бр. 37 от 1978г., бр. 31 и 41 от 1979г., бр. 60 от 1980г., бр. 3 от 1981г., бр. 32 от 1982г., бр.51 от 1984г., бр.7 от 1986г., бр. 2 от 1988г., бр. 9 от 1989г., бр. 27 от 1991г., бр. 58 от 1994г. ) се отменя”;
Параграф 3 се изменя така:
                 “§ 3. Графичното и цветното изображение в съответствие с чл. 3, ал. 2 е приложение към този параграф.”    


                                         Заключителна разпоредба
                  § 2.  Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. 










Приложение
Към § 3

Орден  “ Стара планина”: 
	с лента: 

1.1 графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 3, т.1 от Закона за ордените и медалите на Република България;
	графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България;

	без лента:

	графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 4, т.1 от Закона за ордените и медалите на Република България, без мечове;

графично и цветно изображение  по чл. 4, ал. 4, т.1 от Закона за ордените и медалите на Република България, с мечове;
графично и цветно изображение по чл. 4, ал.4,  т.2 от Закона за ордените и медалите на Република България, без мечове;
	графично и цветно изображение по чл.4, ал.4, т.2 от Закона за ордените и медалите на Република България, с мечове.

 Орден “ Св. св. Кирил и Методий”: 
	огърлие:
	по чл.5, ал.4, т.1, буква “а” от Закона за ордените и медалите на Република България:

а)          графично изображение;
                        б)         цветно изображение;
	графично и цветно изображение по чл.5, ал.4, т.1, буква “б” от Закона за ордените и медалите на Република България;
	графично изображение на първа и втора степен;

цветно изображение на първа степен;
цветно изображение на втора степен.

Орден “ За гражданска заслуга”:
1.	графично изображение на първа и втора степен;
2.	цветно изображение на първа степен;
3.	цветно изображение на втора степен.

Орден “ За военна заслуга”:
графично изображение на първа, втора и трета степен;
	първа степен;
	цветно изображение по чл.7, ал.2, т.1, буква “а” от Закона за ордените и медалите на Република България;

графично и цветно изображение по чл.7, ал.2, т.1, буква “б” от Закона за ордените и медалите на Република България;
	цветно изображение на втора степен;
цветно изображение на трета степен.

 Орден “ Мадарски конник”
без мечове:
	графично изображение на първа и втора степен;
	цветно изображение на първа степен;
цветно изображение на втора степен;
	с мечове:
	графично изображение на първа и втора степен;
цветно изображение на първа степен;
	цветно изображение на втора степен.

Орден “ За храброст”:
без мечове:
	графично изображение на първа, втора и трета степен;
	цветно изображение на първа степен;
цветно изображение на втора степен;
цветно изображение на трета степен;
	с мечове:
	графично изображение на първа, втора и трета степен;
	цветно изображение на първа степен;
цветно изображение на втора степен;
цветно изображение на трета степен;

Медал “За заслуга”
1.	графично изображение;
2.	цветно изображение.



            

М О Т И В И
Към Закона за изменение на Закона за ордените
 и медалите на Република България

	Народното събрание на Република България прие на 29 май 2003 г. Закон за ордените и медалите на Република България, с който се уреждат условията и реда за награждаване с държавни награди – ордени и медали, на български и чужди граждани. Ордените, подредени по старшинство, са: “Стара планина”, “Св. Св. Кирил и Методий”, “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга”, “Мадарски конник”, орден “За храброст” – извън подреждането по старшинство, медалите са “За заслуга”. В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено графичното и цветното изображение в съответствие с чл.3, ал.2 да се добавят като приложение към този параграф.
	Във връзка с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за ордените и медалите на Република България Народното събрание прие Решение относно изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България / Обн., ДВ бр. 62 от 11.07.2003 г./. В изпълнение на т.1 от решението, Министерският съвет прие Постановление № 212 от 2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за организиране и провеждане на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България. Съгласно чл. 4 от акта, Министерство на културата създаде необходимата организация за провеждането на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България в съответствие със Закона за ордените и медалите на Република България. На 11.05.2004 г. комисия, назначена със Заповед № РД 09-156/04.05.2004 г., изменена със Заповед № РД 09-166/11.05.2004 г. проведе I и II тур на конкурса за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България, като определи носителите на наградите за всяко отличие.
	Министерският съвет с Решение № 396 от 17 май 2004 г. е одобрил графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България в съответствие със Закона за ордените и медалите на Република България.
	Промените, които предлагам с настоящия закон, са в изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби за създаване на приложение към него за графичното и цветно изображение на ордените и медалите на Република България.
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