
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ  И ПЪРВО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

                         Проект! 

З А К О Н 

за изменение и допълнение 

 на  
ЗАКОНА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(обн.,ДВ,бр.54 от 13 юни 2003 г.; доп.,бр.86 от 30 септември 2003 г.; изм. 

и доп.,бр.43 от 21 май 2004 г.) 

 

§1. В чл.11 се създава нова алинея 6 със следния текст : 

 

Ал.6  С ордени и медали не могат да се награждават : 

1. лица, които са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, 

доверени лица, облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните 

работи, Държавна сигурност, Разузнавателното отделение към Щаба на 

войската, Разузнавателното управление на Генералния щаб при 

Министерство на народната отбрана и Народната милиция в периода 1944 - 

1989 г. или участвали в политически репресии. 

2. лица които са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са 

реабилитирани по съдебен ред  или със закон, като и тези които са  

амнистирани. 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1  В чл.26 ал.1 на ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ(Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. 

ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 

Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 

2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. 

бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.18 

от 5 Март 2010г.) се създава нова т.5 със следния текст: 

5. Лицата които са предложени за награждаване с ордени и медали съгласно чл.11 

от Закона за ордените и медалите на Република България.                                   

              

 

Вносители: Лъчезар Тошев, Ваньо Шарков                                                                                            

 

 

                                                                            



       

 
 

МОТИВИ 

към законопроекта за  допълнение на Закона за ордените и 

медалите на Република България 

 

В бр.37 на Държавен вестник е обнародван Закона за 

обявяване на комунистическия режим в България за 

престъпен. Този закон е влязъл в сила за Република 

България. Също така с решение на 41-вото Народно 

събрание обн. в ДВ бр.94 от 27 ноември 2009г. са 

подкрепени : 

 

1. приетата на 25 януари 2006 г. от Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа резолюция 1481/2006 за необходимостта от 

международно осъждане на престъпленията на тоталитарните 

комунистически режими. 
 

2. Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. 

„Европейската съвест и тоталитаризма“. 
 

 

3.  Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г. „Ново 

обединение на разделена Европа“. 

 

Със същото решение се обявява 23 август за Ден на памет за 

престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и 

другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите на тези 

режими. 
 

Тъй като именно репресивният апарат на тоталитарния комунистически 

режим в България е извършвал престъпленията на този режим, не следва 

да се награждават с ордени и медали лица свързани с този апарат. 

 

Също така не следва да се награждават и лица осъдени за престъпления от 

общ характер.               

 

                                           

 

Вносители: Лъчезар Тошев, Ваньо Шарков 
 


