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Проект


ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ
(обн. ДВ. бр.152 от 1998 г., изм. ДВ. бр. 49 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 40 и 57 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2011 г.)



Параграф единствен. В чл. 3, ал. 1 се прави следното допълнение:
1. В ал. 1 накрая се добавя изразът:  
"както и лице, което е участвало в антифашистката съпротива (1939 г. – 1945 г.).”



Вносители:



М О Т И В И 
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ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ


Втората световна война /1939-1945 г1945 г./ е война срещу световния фашизъм, представляван от нацистка Германия и нейните съюзници. Антифашистката борба в България е неразделна част от световната антифашистка и антихитлеристка съпротива.
 Българските антифашисти бяха призовани от собствената си съвест в редовете на световната антифашистка съпротива, към която по-късно през 1944 г1944 г. се присъединява и България. Заставайки на страната на воюващите срещу световния фашизъм демократични държави - САЩ, Англия, СССР и др., българските антифашисти станаха с това войници от армията на антифашистките сили. Със своята борба срещу фашизма те реабилитираха българската държава, която  се присъедини към Тристранния пакт, а по-късно обяви война на САЩ и Англия. Антифашистката борба у нас и последващото участие на България в заключителната фаза на Втората световна война предотвратиха нови териториални загуби на страната и възстановиха нейния международен авторитет. 
В Европа участниците в антифашистката борба получават голямо държавно и обществено признание. Участниците във антифашистката съпротива в Гърция, Франция, Белгия и други европейски страни са ветерани от войните. Българските участници в антифашистката съпротива също трябва да бъдат признати от закона за ветераните от войните. Останалите живи антифашисти са по-малко от  2 000 (две хиляди) души. 
Към  месец януари 2015 г. живите ветерани от войните са 4 750 (четири хиляди седемстотин и петдесет). Те получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост в размер на 115 лв. Освен това ветераните от войните имат права да получават лекарства по списък, да почиват в санаториумите на министерства, да ползват безплатно пътуване по транспорта и да ползват с предимство услугите на социалния патронаж и столовете за обществено хранене към министерства и ведомства. 
По общи изчисления допълнителните годишни разходи в държавния бюджет за тази категория лица ще възлизат на около 3 млн.лв.
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