Парламентът с нов опит да се вкара изучаването на тоталитарното управление на БКП в училище
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 24 Ноември 2016 15:55

Отиващото си 43-то Народно събрание направи нов, този път успешен опит да прокара
в законодателството задължение към Министерството на образованието и науката
(МОН) за адекватно изучаване на тоталитарния комунистически режим в средното
училище и във висшите учебни заведения.

Това стана днес, след като с гласовете (общо 104) на депутати от ГЕРБ,

1/3

Парламентът с нов опит да се вкара изучаването на тоталитарното управление на БКП в училище
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 24 Ноември 2016 15:55

Реформаторския блок, ДПС и част от Патриотичния фронт беше прието на първо
четене допълнение в Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен
(2000).

Новият текст гласи, че „МОН, директорите на училища, ректорите и деканите във ВУЗ,
наред с всички държавни и общински органи, публични и граждански организации,
имащи отношение към образованието и възпитанието на подрастващите, предприемат
съответните действия в учебните помагала, учебниците, учебните планове и
образователния процес, периодът 9 септември 1944 – 10 ноември 1989 г., включително
дейността на държавните и партийни ръководители, да получат точно и обективно
отразяване в съответствие с този закон”.

Вносители на законопроекта са депутатите Методи Андреев (ГЕРБ) и Петър Славов,
Мартин Димитров и Вили Лилков (Реформаторски блок).

В края на 2015 г. парламентът отхвърли едно такова подобно предложението. То беше
направено от Борис Станимиров (РБ) в новия образователен закон, където се
предвиждаше с текст МОН да бъде задължено да въведе изучаването на тоталитарния
режим на БКП. Тогава обаче по-голямата част от депутатите на ГЕРБ гласуваха
„въздържал се” и текстът не беше приет.

След това инициираните гражданска и политическа петиции по този проблем бяха
внесени в началото на тази година на вниманието на министъра на образованието
Меглена Кунева, която обеща това да стане, но не предприе нищо.

Забрана и премахване на комунистическите символи

Освен новото допълнение за адекватното изучаване на комунистическия режим със
законопроекта на четиримата вносители беше приет и друг текст, отнасящ се за
премахването на комунистическите символи.
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Той гласи, че всички държавни и местни управници и физически лица ще трябва да
премахват от територията, на която са собственици, надписи, паметници, символи и
лозунги, създадени през комунистическия режим в негова възхвала, сред които и БКП.

Премахнатите паметници могат да бъдат предоставени на Музея на социалистическото
изкуство в София. Ако се поставят паметници, то е позволено, само ако се посочва
задължително престъпния характер на режима чрез табела или изписване. В случай на
нарушение и ако символите, които го възхваляват, не бъдат отстранявани, глобата е
200 лева, а за юридически лица – 2000 лв.

Гласуваните текстове срещнаха яростната съпротива на депутати от БСП и АБВ, които
не успяха да ги блокират.

Очаква се законопроектът да бъде приет окончателно на второ четене след седмица,
когато вероятно бившите комунисти в парламента да се прегрупират и ще се опита
всячески да не допуснат приемането му.

3/3

