РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!



З А К О Н
çà

èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïîëèòè÷åñêà è ãðàæäàíñêà ðåàáèëèòàöèÿ íà ðåïðåñèðàíè ëèöà



(îáí., ÄÂ, áð. 50 îò 1991 ã.; èçì., áð. 52 îò 1994 ã., áð. 12 îò 2004 ã., áð. 29 îò 2005 ã., áð. 30 è 81 îò 2006 ã., áð. 60 îò 2007 ã., áð. 26 îò 2008 ã., áð. 103 îò 2009 ã. è áð. 62 îò 2010 ã.)

§ 1. Â ÷ë. 1 ñå ñúçäàâà ò. 17:
„17. ðàíåíè ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå ïî âðåìå íà ìèòèíãè èëè ãðóïîâè ïðîòåñòè îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè."

§ 2. Â ÷ë. 2, àë. 1 ñå ñúçäàâà ò. 13:
„13. ðàíåíèòå ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå ïî âðåìå íà ìèòèíãè èëè ãðóïîâè ïðîòåñòè îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè."

§ 3. Â ÷ë. 3, àë. 1 äóìèòå „11 è 12" ñå çàìåíÿò ñ „11, 12 è 13".

§ 4. Â ÷ë. 9, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Â òåêñòà ïðåäè ò. 1 äóìèòå „9 è 13" ñå çàìåíÿò ñ „9, 13 è 17".
2.	Ñúçäàâà ñå ò. 24:
„24. ðàíåíèòå ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå ïî âðåìå íà ìèòèíãè èëè ãðóïîâè ïðîòåñòè îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè -5 íà ñòî îò ñðåäíàòà ïåíñèÿ çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò."

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 5. (1) Èñêàíèÿòà çà îáåçùåòåíèå è äîáàâêà êúì ïåíñèèòå íà ëèöàòà ïî § 1 íà òîçè çàêîí èëè íà òåõíèòå íàñëåäíèöè ñå ïðåäÿâÿâàò â äâóãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà.
(2) Îáåçùåòåíèÿòà è äîáàâêàòà êúì ïåíñèèòå ñå èçïëàùàò íà ïðàâîèìàùèòå ëèöà ïî § 1 íà òîçè çàêîí èëè íà òåõíèòå íàñëåäíèöè, ñ÷èòàíî îò 1 àïðèë 2015 ã.



              София, 29.01.2015 г.                               Вносители:

































Ìîòèâè
êúì Çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà ïîëèòè÷åñêà è ãðàæäàíñêà ðåàáèëèòàöèÿ íà ðåïðåñèðàíè ëèöà

Çàêîíîïðîåêòúò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïîëèòè÷åñêà è ãðàæäàíñêà ðåàáèëèòàöèÿ íà ðåïðåñèðàíè ëèöà öåëè äîïúëâàíå íà êàòåãîðèèòå ëèöà, êîèòî ñå ñ÷èòàò ïîëèòè÷åñêè è ãðàæäàíñêè ðåàáèëèòèðàíè, ñúãëàñíî ÷ë.1,ò.7, íî íå ïîïàäàò â îáõâàòà íà ÷ë.2 îò Çàêîíà. Êàòåãîðèÿòà ëèöà, êîÿòî ïî ñèëàòà íà çàêîíîïðîåêòà ùå áúäå äîáàâåíà, ñà õîðà, ïîñòðàäàëè îò îãíåñòðåëíè íàðàíÿâàíèÿ ïðè ìèðíè ïðîòåñòè ñðåùó ðåïðåñèâíè óïðàâëåíñêè ïîëèòèêè íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì. Äåéñòâàùèÿò êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò Çàêîí çà ïîëèòè÷åñêà è ãðàæäàíñêà ðåàáèëèòàöèÿ íà ðåïðåñèðàíè ëèöà íå âêëþ÷âà òàçè êàòåãîðèÿ ëèöà èçðè÷íî. Òÿõíàòà ðåàáèëèòàöèÿ íå å âúçìîæíà âúç îñíîâà íà ñúùåñòâóâàùèòå â Çàêîíà êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò îñíîâàíèÿ, òúé êàòî ñðåùó òÿõ íå å èìàëî íèòî ïðîèçíåñåíà íàêàçàòåëíà ïðèñúäà, íèòî ñà áèëè ëèøàâàíè îò ñâîáîäà èëè èíòåðíèðàíè. Ïîðàäè òîâà êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò çàêîíîäàòåëñòâîòî íå äàâà âúçìîæíîñò îñúùåñòâåíàòà ñðåùó òÿõ ïîëèòè÷åñêà ðåïðåñèÿ äà áúäå óñòàíîâåíà è äà èì áúäå ïðåäîñòàâåíî îáåçùåòåíèå.
В същото време няма никакво съмнение, че тази категория лица отговаря на общия смисъл и целите на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Основната цел на този Закон е да бъде направено официално признание на факта на репресия от страна на комунистическия режим, извършена по политически или други идеологически съображения. Тази репресия е несъвместима с ценностите и принципите на свободното демократично общество. Категорията пострадали, чието включване се предлага, са упражнявали основното си право на мирен протест  в защита на своите законни права и интереси. Това право е било грубо погазено от комунистическата държава с използването на незаконна сила, като пострадалите не са имали никаква възможност да получат защита по съдебен или какъвто и да било друг ред.
         Конкретни факти за такива инциденти има от протестите през 1947 година – против колективизацията на селското стопанство, през 1972, 1974 и 1985 година – против принудителната смяна на личните имена. Това са несъвместими с демокрацията примери за грубо и тежко погазване на основни права на човека. При много такива инциденти е документиран фактът на разпръскване с огнестрелно оръжие от страна на силите на МВР на мирни митинги, при което са простреляни протестиращи. 
Като показателен пример може да се вземе случаят от 13 март, 1972 година, в село Барутин - Смолянска област. При разпръскване на събралите се на протест срещу смяната на имена жители на селото, служителите на МВР използват оръжие и раняват хора. Предложената формулировка на законопроекта не е ограничена единствено до тези инциденти, доколкото има примери за подобно разпръскване на митинги със сила и от 50-те години. Пострадалите при тях също биха могли да потърсят реабилитация по силата на закона. 
Помирението по отношение на неотдавнашното ни минало е ключов елемент за интегритета на нацията, но тази цел не може да бъде постигната чрез мълчание и забравяне, а чрез споделяне, дискусии и най-вече – чрез политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица.




      София, 29.01.2015г.                             Вносители:












