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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за отмяна на Декларация, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани
(Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2012г.)
	


Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от  41-ото Народно събрание на 11.01.2012 г.





Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 
2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.






                   ВНОСИТЕЛ:	..........................................
Кирил Гумнеров
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
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М О Т И В И

за отмяна на Декларация, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани



На 11 януари 2011 година Народното събрание на Република България прие декларация, осъждаща т. нар. Възродителен процес. Тя обявява „прогонването на над 360 000 български граждани от турски произход през 1989 г. за форма на етническо прочистване, извършено от тоталитарния режим". 

  	Позовавайки се на историческите факти и на сегашната работа на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия, смятам, че декларацията погазва българските национални интереси, противоречи на международното право и уронва престижа на Република България пред ЕС и световната общност. 

  	До този момент нито една международна институция не е порицала България като реализатор на етническо прочистване, нито пък международен съд е осъдил страната ни за подобно престъпление срещу човечеството. Поради това смятам, че приетата на 11 януари декларация на НС е правно неоснователна и подлежи на експертно преразглеждане, с участието на авторитетни юристи и историци.
  	
  	Тази декларация вменява несъществуваща вина на българския народ и е предпоставка за създаване на етническо противопоставяне, а в последствие и на ескалиране на етническо напрежение между българските граждани 
  	
В името на честта и достойнството на българската държава, предлагам Народното събрание да приеме закон, отменящ гласуваната на 11 януари т.г. декларация за т. нар. Възродителен процес. 






                   ВНОСИТЕЛ:	................................................
Кирил Гумнеров
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

