
	ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



																						      ПРОЕКТ!



		ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ
			       НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА





1.    Към чл.1, т.3 – да се добави  “, принудително задържани и използвани като работници на ДЗС”;
2.    Към чл.1 да се добавят нови  т.10 и т.11:
“т.10. Лица, осъдени за опит в бягство през граница по политически причини.”.
“т.11. Лица,  осъдени по политически причини и убити в затвори, лагери и в арестите на МВР от служители му.”.
3.    По чл. 9 – да се създадат нови ал.ал.2 и 3, както следва:
“ал.2. Лица с висше и полувисше образование, освободени от заеманата длъжност по политически причини и принудително заставени в общината, в която живеят, да работят по строителни обекти, в системата на общинската чистота или в селското стопанство, да получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в размер на 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст.”.
“ал.3. Лица  по чл.1, т.4 /интернирани, изселвани и заселвани по административен ред/, да получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в следния размер:

	интернирани, изселвани и заселвани по административен ред

до 1 година – 10 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст;
2.  интернирани, изселвани и заселвани по административен ред от 1 до 3 години – 15 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
	интернирани, изселвани и заселвани по административен ред 

над 3 години – 20 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст”.

Сегашните алинеи 2 и 3 по чл.9 да се преномерират в ал.4 и ал.5.
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				М  О  Т  И  В  И	



	към  Проекта на  Закон за изменение и допълнение на Закона за
	политическа  и гражданска реабилитация на репресирани лица


	С предложенията, които внасям, се постига, по мое мнение, пълна справедливост за репресираните лица, защото в сега действащия закон има лица, които са репресирани, но не влизат в обхвата му.
	Има една група репресирани лица, които “за назидание” са били принуждавани да работят тежък физически труд в населените места по местоживеене, макар че са високо квалифицирани.
	В обхвата на лицата по чл.9, ал.3 се постига една справедливост, защото те са били принуждавани да се подписват за присъствие сутрин и вечер, държани без работа, в населени места, за да бъдат напълно изолирани.
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