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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ





Проект ! 




З А К О Н


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА
РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА – ЗПГРРЛ
(обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.1991 г.; изм., ДВ, бр. 52 от 28.06.1994 г.;
в сила от 28.06.1994 г.; изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2004 г.)


§ 1. В чл. 1, т. 8 след думите “безследно изчезнали” да се добави “осъдени на смърт и екзекутирани”

§ 2. В чл. 1 да се създават нови т. 10, 11 и 12:
“т. 10. Осъдените за бягства и опити за бягства зад граница, които са по политически причини.
т. 11. Убитите, починалите и самоубилите се в затвори, лагери и места за задържане или починали наскоро след освобождаването им, които са осъдени или задържани по политически причини.
т. 12. ”Убити на обществени места, в жилища, дворове, улици, площади и при опит за бягство.”

§ 3. В чл. 2, т. 1 накрая да се добави “, по военнонаказателния закон, когато причините са политически” и “всички бягства зад граница, когато са по политически причини”.

В чл. 2 да се добави т. 8:
“т. 8. Лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 10 от чл. 1 “имат право на еднократно обезщетение за всяка една изтърпяна от тях репресия, за целия период на изтърпяване.”



§ 4. В чл. 3, ал. 1 след думите “деца, съпруг и родители” да се добави “и братя и сестри, когато другите наследници са починали”.

§ 5. В чл. 3, ал. 2 след думите “безследно изчезналите след 12.09.1944 г.” да се добави “и лицата – убити, починали, самоубили се или починали наскоро след освобождаването им, които са посочени в т. 11 и 12 на чл. 1”, след което текстът продължава с думите “и на загиналите във връзка със…”.

§ 6. В чл. 7, т. 2 думите “пълнолетните лица” да се заменят с “лицата, имащи право на труд”.

§ 7. В чл. 4:
“4.1. към ал. 3 след думите “на Министерството на труда и социалната политика, както и на” да се добави: “Съюзите на репресираните в България със съдебна регистрация до 1 декември 1999 г.
4.2. да се създаде нова ал. 4:
“Алинея. 4. В Централната комисия от страна на Съюза на репресираните в България след 09.09.1944 г. и Съюза на репресираните в България не могат да участват лица, които са били: щатни, нещатни служители, сътрудници, доносници, доверени лица, облагодетелствани лица на: МВР, РО, НМ, РУМНО”.

§ 8. В чл. 4 да се създаде нова ал. 5:
“Алинея 5. Централната комисия при спорни случаи се произнася дали дадена репресия е политическа”. Съответните ведомства се задължават да предоставят на комисията необходимата документация.

§ 9. Да се създаде нов чл. 10. “По този закон имат право да получат обезщетение и всички лица, които са имали право, но са пропуснали досегашните срокове”.

§ 10. В чл. 4, ал. 1 думата “Размерът” да отпадне. Тогава текстът ще бъде “Редът на изплащането на обезщетенията се определя от Министерския съвет”.

§ 11. Да се създаде нов чл. 11. 
“Чл. 11. Обезщетението за:
а) един месец лишаване от свобода да бъде равно на средната работна заплата в момента на получаване. За смъртните случаи обезщетението да бъде равно на 20 години лишаване от свобода;
б) интернирани, изселени, въдворени за един месец – половината от средната месечна заплата в момента на получаването, но за не повече от 
3 години и половина – 42 месеца;
в) изключените студенти и ученици, които не са завършили образованието си – по 24 средни работни заплати в дена на получаването.
Живите лица и техните преки наследници получават пълния размер на обезщетението. Всички останали наследници получават половината от полагаемата се сума, при положение, че няма живи преки наследници.”




София, 24.02.2005г. 



Вносители: Борислав Китов, Владимир Джаферов, Пламен Кенаров






М О Т И В И


към проекта на закон за изменение и допълнение на
закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица – ЗПГРРЛ


(обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.1991 г.; изм., ДВ, бр. 52 от
28.06.1994 г.; в сила от 28.06.1994 г.; изм. и доп., 
бр. 12 от 13.02.2004 г.)



Законът за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица започна да действа едва на третата година от влизането му сила – 28 юни 2004 г. Всичко се правеше, за да се протака. Отпуснатата сума от 2400 млн. лв. беше задържана дълги месеци и правителството на проф. Беров получи огромни суми от олихвяването на тези 2400 млн. лв. Още от 1993 г. СРБ след 09.09.
1994 г. започна своите протести срещу празнотите и несъвършенствата на закона и особено силно реагира срещу Постановление № 249 на Министерския съвет, което наложи дори ограничения, които ги няма в ЗПГРРЛ! Въпреки нашите настойчиви опити и протести предложенията ни за отстраняване на грешките и пропуските в закона и ПМС № 249 не бяха приети в продължение на 12 години.
Законът трябва да бъде ясен и категоричен, за да не може една наредба за прилагането му да го обезличава или променя. Затова предложенията, които правим, искаме да бъдат ясни, категорични. Те са породени и от 2-годишната практика на прилагането му и изминалия период 
от 9 години.
Към предложение § 1:
С добавяне на думите “осъдените на смърт и екзекутирани” така полученият текст е ясен и ще се отделя от пропуснатите случаи, които са описани и се добавят с т. 10, 11 и 12.
§ 2: Към чл. 1 да се добавят т. 10, 11 и 12.
“Точка 11. Убитите, починалите и самоубили се в затвори, лагери, следствени отделения и места за задържане или починали наскоро след освобождаването ум.”
В тази точка става въпрос за насилствена смърт, последица от побоя, инквизициите и тежките чудовищни нечовешки условия, при които са били поставени тези хора.
“Точка 12. Убити: на обществени места, в жилища, дворове, улици, площади, при опит за бягство.”
Данъчните власти не изплащаха обезщетения на горните случаи, защото тези лица са убити, но не са нито безследно изчезнали, нито осъдени на смърт и екзекутирани, както е посочено в закона. Тук бяха най-тежките и силни протести на засегнатите. Ще посочим един пример: брат и сестра, които присъстват на убийството на баща им на прага на тяхната къща, не получават обезщетение поради горното. Те казаха: “Ние живеем с тази травма цял живот и сега не можем да разберем защо нямаме право на обезщетение. Не е въпросът за парите, това са кървави пари. Морално сме засегнати, потресени сме. Ние живеем с този зловещ спомен и той не избледнява и сега получаваме нова травма?!
“§ 3. Към чл. 2, т. 1 накрая да се добави “и по военнонаказателния закон, когато причините са политически.”
Има срочно и безсрочно военнослужещи, трудоваци, войници, сержанти и офицери, които са били подложени на репресии по политически причини и са били пропуснати в досегашните текстове. С добавения текст тази несправедливост се изправя.”
Към § 3, чл. 2, след т. 8 приравняват се страданията, травмирането на физиката и психиката на дадено лице, унищожаване на неговата личност, изтърпяло 10, 15 или 20 години затвор или лагер, с тези, на хората, които са били 3 години лишени от свобода. По силата на какво право става това – Божие, юридическо или човешко. Не бива да се забравя, че лицата с тежки присъди, които ги излежаха до край, бяха едни от най-достойните противници на комунистическия режим. Те бяха поставени при много тежки условия в наказателни отделения, изолация и единочки. Всеки трябва да има право на обезщетение за целия период на изтърпяната репресия.
По силата на какво право един човек, преживял няколко репресии, като: изключване от учебно заведение. По този начин неговата реализация като човек, който съдбата е дарила с дадени дарования, е лишен от възможността да ги реализира. Хората, които са били изселени, интернирани, въдворени и др. подобни са били отстранени от своята среда и своите близки и приятели, изхвърлени от своите жилища, покъщината и имуществото им бе ограбено и унищожено. Затворниците, лагеристите, задържаните в следствените отделения които в нечовешки, унищожителни условия са изтърпели репресии, поради своите политически, религиозни убеждения или поради своя произход, са принудени да изберат само една от изтърпените от тях репресии!?
Една странна “социалистическа уровниловка” в пълно противоречие със ЗПГРРЛ бе наложена с Постановление № 249 на Министерския съвет от 
9 декември 1992 г., обнародвано в ДВ, бр. 102 от 18 декември 1992 г. Никъде в закона не е поставено ограничението да се признае за обезщетение само времето до 33 месеца и 10 дни на лицата, лишени от свобода.
Никъде в закона няма текст, който да принуждава репресирано лице от няколко изтърпени от него репресии да избира само една от тях.
Не може един подзаконов акт да изменя и променя закон. Тези несъществуващи в закона ограничения нарушават нашите човешки, граждански и политически права.
Нима лице, което по реституция има право на няколко имота, да е принудено да избира само един от тях. Животът и здравето за разлика от имотите са неоценими и невъзвратими!
“§ 4. Към чл. 3, ал. 1 след думите “деца, съпруг и родители” да се добави “и братя и сестри, когато другите наследници са починали.”
Братята и сестрите бяха подложени на репресии не по-малко от родителите, децата и съпрузите на репресираните лица.
“§ 5. Към чл. 3, ал. 2 преди “във връзка с насилствената смяна на имената” да се добавят т. 11 и 12”, в които са описани пропуснатите в закона случаи.”
“§ 6. Към чл. 6, т. 2 думите “пълнолетните лица” да се заменят с “лицата, имащи право на труд”.
Така е по-справедливо, има лица по-млади от 18 г., които бяха пренебрегнати със стария текст.”
§ 7. 
4.1. Така допуснатата грешка “1 декември 2003 г.” ще бъде поправена.
4.2. В комисията от страна на Съюза на репресираните в България след 09.09.1944 г. и Съюза на репресираните в България не могат да участват лица, които са били: щатни и нещатни служители, сътрудници, доносници, доверени лица, облагодетелствани лица на: МВР, РО, НМ, РУМНО.
Този текст е необходим, за да бъдат отстранени лица, които са участвали в унищожаване или утежняване на живота на репресираните лица и техните семейства, днес да участват в тяхната реабилитация и обезмездяване. 
Не само, че е неморално, но подобно участие е и престъпно!
§ 8. Централната комисия за ПГРРЛ е органът, който с помощта и съдействието на съответните ведомства трябва да се произнесе дали дадена репресия е политическа или не.
§ 9. По този закон могат да вземат обезщетения всички, които са пропуснали досегашните срокове. Затова причините са много, включително и присъствието на страх. Тези, които попадат в новите изменения и допълнения, които имат повече от 34 месеца лишаване от свобода, ще вземат за цялото време, което е над 34 месеца лишаване от свобода.
§ 10. Така ще се избегне възможността за манипулации и произволно интерпретиране от административния апарат на обезщетенията и всичко свързано с тях.
§ 11. По-горе са описани режимът, условията и други подобни, при които са били поставени лишените от свобода, както и каторжния труд, който са полагали от тъмно до тъмно.
Обезщетението за 1 месец лишаване от свобода да бъде равно на средната работна заплата в момента на получаването му. За смъртните случаи обезщетението да бъде равно на 20 години затвор.
Не бива да се забравя, че лагеристите и затворниците работеха тежък, каторжен труд, много повече от 8 часа. Ще посочим, че от ТВО “Белене” само за 1949 г. държавата е имала приход от 266 млн. лв. Не е бил само един концлагер и не е имало само един затвор. Този каторжен труд е полаган дълги години в много лагери и затвори. От труда на затворниците и лагеристите се е ползвала държавата и в частност обществото.
Искаме да посочим, че от отпуснатите 2400 млн. лв. бяха усвоени само около 800 млн. лв., т.е. само 1/3. Срокът на Закона за ЗПГРРЛ не бе продължен и другите 2/3, т.е. 1600 млн. лв. плюс лихвите около 600-700 млн. лв., набрани от забавянето на закона, т.е. общо от около 2,200 млн. лв. останаха в държавата.
Ще припомним, че обезщетенията, които получаваха и получават офицерите от МВР – някои от тях са участвали в репресиите срещу нас, и офицерите от МО при уволнение, са в размер на 20 - двадесет заплати!
За интернирани, изселени и въдворени за около 3 години тези хора волю-неволю се нагодиха към новите условия, при които бяха поставени. Има изселени както от големите градове, така и от гранични райони. Това са както отделни лица, така и цели многолюдни фамилии.
Сумата, която би била изплатена по така направените предложения за изменения и допълнения на закона, бледнее пред размера на икономическите и финансовите грешки и гафове, които стават за сметка на държавата почти ежедневно и то в продължение на десетина години. Смехотворният размер на получените досега обезщетения е по-скоро израз на лицемерие отколкото на уважение и справедливост.
Били са подложени на морален и психологически натиск, поставени да живеят в оскърбителни, унищожаващи престижа и достойнството на човешката личност условия – или с две думи на режим на деформиране и унищожение.


София, 24.02.2005 г.
			
Вносители: Борислав Китов, Владимир Джаферов, Пламен Кенаров













