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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект




Законопроект за изменение и допълнение
на Кодекса на труда

(Д.В., бр. 52 от 2004 г.) 




1. Член 154, алинея 1 от Кодекса на труда, определящ официалните празници на Република България и реда на тяхното отбелязване се променя и допълва както следва:

	"Официални празници са: 1 януари – Нова година; 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник; 26 март – Ден на Обединението... " и следва пълният текст до края на сегашното съдържание на чл. 154, алинея 1.
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МОТИВИ

към Законопроекта за изменение и допълнение
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Както е известно, 26 март е денят на епохалната българска победа при Одрин, в резултат на която Лондонският мирен договор присъединява към България Беломорска и Одринска Тракия, Средните и Източните Родопи, Странджа и Гоцеделчевския край. 
Този ден символизира идеята за целокупното Отечество и от 20-те години на миналия век се празнува като Ден на Тракия заедно с Българската православна църква и Българската армия. На 26 март признателният български народ свежда глава в чест и в памет на достойните си синове паднали на бойното поле.
Този ден е свято свързан и с възрожденската мечта България да бъде там, където има български дух - не само в пространството, но и във времето. И ако несправедливи международни договори са отнели от Отечеството исконна българска земя, то не бива да допускаме от времето на Отечеството да бъдат отнемани свидетелства на върховни национални изяви.
Съществуването на българския народ е белязано с велики дати, три, от които са равнозначни и в исторически, и в психологически, и в морален смисъл. Светата Троица, която ни обединява като българи – 3 март – Ден на Освобождението, 6 септември – Ден на Съединението и 26 март – Ден на Обединението. Очевидно е справедливо и нормално и 26 март да бъде вписан в официалния национален календар, както са вписани в историческата памет на нашия народ и трите славни дати.
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