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1. Въведение 

 

Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар” е бенефициент 

по проект № BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в 

областта на националната памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд.  

Целта на настоящия документ, който е подготвен в рамките на Дейност 2 от 

проекта “Разработване на механизми и инструментариум за развитие на 

законодателството, свързано с наградната система” е да съдейства за приемането на 

механизъм и инструментариум за осъществяване на граждански мониторинг върху 

действията на администрацията.  

Целевите групи, към която е насочена дейността, са институции и организации, 

които имат отношение към разработването и прилагането на законодателството, 

свързано с българските ордени и медали, както и по отношение на неговото прилагане: 

1. Административни структури на изпълнителната власт: Министерски съвет, 

Министерство на културата, Държавна агенция "Архиви", Министерство на 

вътрешните работи, Министерство на отбраната и други държавни 

ведомства с функции за насърчаване на родолюбието и насърчаване 

познаването на националната памет  

2. Държавни органи, създадени с Конституцията на Република България: 

Президенство и Народно събрание  

3. Бизнес: производители на ордени и медали (напр. „Монетен двор“ ЕАД) и 

други предмети на пластиката  

4. Общественост: лица, интересуващи се от защитата на националната памет и 

популяризиране на историята 

 

Изминалите над 15 години от приемането на Закона за ордените и медалите на 

Република България и натрупаната практика показват определени слабости, породени 

както от правната рамка, така и от начина на нейното прилагане. В настоящия документ 

се правят предложения и препоръки за извършване на промени в: 

 Законодателството (по-специално в Закона за ордените и медалите на 

Република България)  

 Инструментариума (политиките), свързани с прилагането на наградната 

система на България 

 

Приемането на тези промени ще допринесе за допълнение и развитие на 

нормативната рамка и за изясняване на подходите, прилагани от държавните 

институции по отношение на лицата, на които се връчат ордени и медали. 

Методиката, която е използвана за подготовката на документа "Разработване на 

предложения и препоръки за нови механизми и инструментариум за развитие на 

наградната система на България" е свързана с контент анализ, както и събиране и 

обработка на информация чрез качествени методи. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящия документ са следните: 
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 Разглеждане на предложения и препоръки от страна на отговорните 

български институции за прилагане на нови механизми и инструментариум 

за развитие на наградната система на България, както и даване на други 

нормативни предложения, предмет на обсъждане сред заинтересованите 

страни 

 Разглеждане и впоследствие – приемане на проект за Правилник за 

прилагане на Закона за ордените и медалите на Република България 

 

Реализацията на настоящия документ създава условия за мултиплициране на 

резултатите, както по отношение на възможностите други организации да приложат 

методите за развитие на политиките, така и по отношение на формулирането на 

предложения от страна на бенефициента към администрацията за развитие на 

законодателството. 

Необходимо е обществото да бъде информирано при вземането на решения 

относно удостояването с ордени и медали, както и да участва в процесите по 

формулиране на предложения в тази област. Прилагането на постигнатите резултати от 

настоящия документ засяга пряко както наградените лица, както и техните близки, 

които следва да се гордеят основателно с даденото публично признание. 

Прилагането на дадените в настоящия документ предложения ще допринесат за 

подобрение на нормативната уредба, за установяването на ясни правила при даването 

на предложения за удостояване с ордени и медали, както и за включването на 

гражданското общество в този процес, тъй като това е негово основно право, 

произтичащо от принципите на правовата държава. 

 

2. Приложимо национално и европейско законодателство 

 

Европейски съюз 

 

В рамките на Европейския съюз (ЕС) няма обща регламентация на наградната 

система на държавите-членки. Това е прерогатив на националните правителства. 

Едиствените общи изисквания, които оказват влияние на национално ниво по 

отношение на производството на ордени и медали са свързани със стандартите на ниво 

ЕС1 по отношение на качеството и безопасността на продуктите. 

 

Национално законодателство 

 

В съвременната история на България може да се отбележат следните важни 

моменти, свързани с развитието наградната система на страната: 

 Приемането на Закона за изменение на Указ №1094 за духовното 

стимулиране в НРБ, в сила от 5 април 1991 г., води до почти пълната отмяна 

на “социалистическата” наградна система, създадена през втората половина 

на 1940-те години. Оставя се възможността Председателят (президентът) на 

Република България да награждава единствено със следните ордени:  

                                                 
1 https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_bg.htm 
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1. “Стара планина”  

2. “Мадарски конник”  

3. “Орден на розата” 

 

Предложенията за това може да се правят от министъра на външните работи, 

т.е. е предвидено те да бъдат връчвани само на чуждестранни граждани. 

Това отговаря на първоначално приетия им статут през 1966 г., макар че той 

вече не е валиден. 

 

През 1991 г. и 1992 г. няма награждавания с трите ордена. Първите им 

връчвания са едва през 1993 г., като за 12 години, до средата на 2004 г., 

наброяват общо 846. Преобладаващо техни носители са чуждестранни 

граждани. Последните връчвания на “Орден на розата”, степен “Златен” са 

от юни 2003 г. 

 

 Най-сериозната промяна в значително ревизирания Указ №1094 се прави във 

връзка с изненадващо успешното представяне на българския национален 

отбор по време на Световното първенство по футбол, проведено от 17 юни 

до 17 юли 1994 г. в САЩ. В спешен порядък, на 15 юли 1994 г. Народното 

събрание гласува Закон за изменение и допълнение на Указ №1094 за 

духовното стимулиране в Република България, според който с орден “Стара 

планина” може да се награждават и български граждани, които имат 

извънредно големи заслуги към Република България, като предложенията за 

това се правят от Министерския съвет. 

 

На 20 юли 1994 г. Президентът на републиката Желю Желев издава Указ 

№164 (обнародван в ДВ №60 от 26 юли 1994 г.), с който се награждават 

футболисти и треньори от българския национален отбор по футбол “за 

извънредно големи заслуги към Република България и във връзка с 

постигнатото четвърто място на XV Световно първенство по футбол в 

Съединените американски щати”. С първата степен на орден “Стара 

планина” се награждават треньора Димитър Пенев и 17 футболисти, а с 

втората му степен – 9 души (футболисти и треньори). В края на същата 

година с втората степен на ордена е награден и д-р Димитър Гевренов – 

лекар на националния отбор. 

 

След даването на възможност с орден “Стара планина” да бъдат 

награждавани и български граждани, до края на 2003 г. той е връчен на 

известни певци и музиканти, артисти, спортисти, представители на науката 

и изкуството, както и общественици, напр. Райна Кабаиванска, Николай 

Гяуров, Анна-Томова Синтова, Гена Димитрова, Никола Гюзелев и 

Александрина Милчева (оперни певци), Стефка Костадинова (състезателка 

по лека атлетика, олимпийска шампионка в скока на височина от 1996 г.), 

проф. Александър Райчев (композитор и музикален педагог), проф. Живко 

Сталев (юрист), Иван Ненов и Любомир Далчев (художници и скулптори), 
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Дойчин Василев (алпинист), Надка Караджова и Валя Балканска (народни 

певици), Вера Мутафчиева (историк), Руслан Райчев (диригент), Лили 

Иванова и Емил Димитров (певци), Николай Хайтов, Ивайло Петров, Блага 

Димитрова, Антон Дончев и Йордан Радичков (писатели), проф. д-р Иван 

Матев (хирург), Валери Петров (писател и преводач), Борис Димовски и 

Доньо Донев (карикатуристи), Коста Цонев, Невена Коканова, Георги 

Черкелов, Маргарита Дупаринова, Таня Масалитинова и Наум Шопов 

(актьори), Боян Радев (състезател по класическа борба, двукратен 

олимпийски шампион от 1964 г. и 1968 г.), акад. Благовест Сендов 

(математик), Рангел Вълчанов и Вили Цанков (режисьори) и други. 

 

 От април 1991 г. до юни 2003 г. не са учредявани нови официални държавни 

отличия в допълнение към трите ордена.  

 

Липсата на достатъчно разнообразни по вид наградни знаци, с които да се 

поощряват заслужили български граждани, води до създаването на редица 

ведомствени отличия от различните министерства и организации, като те 

имат вътрешноинституционален характер, т.к. не са подкрепени законово. 

Такива са например учреденият към Министерството на отбраната през 1994 

г. награден знак “За вярна служба под знамената” (имащ 4 степени за мъже и 

2 степени за жени, както и миниатюри), създадените през 1995 г. юбилеен 

медал “75 години Строителни войски” и юбилеен медал “50 години от края 

на Втората световна война (1945-1995)” и др. 

 

 С приемането през юни 2003 г. на Закона за ордените и медалите на 

Република България се установяват условията и реда за награждаване с 

държавни награди - ордени и медали, на български и чужди граждани.  

 

Законопроектът е внесен в парламента на 6 февруари 2002 г. от депутатите 

Явор Милушев и Борислав Цеков, като след продължителни дискусии е 

приет от 39-тото Народно събрание на 29 май 2003 г. На 9 юни 2003 г. 

президентът Георги Първанов издава Указ №230 за обнародване на закона, 

който влиза в сила с публикуването му в Държавен вестник №54 на 13 юни 

2003 г. 

 

3. Представяне на съдържанието на Закона за ордените и медалите на 

Република България (приет 2003 г.) и основни проблеми, свързани с неговото 

прилагане на практика 

 

Съвременната наградна система на Република България е установена с 

приемането през 2003 г. на Закона за ордените и медалите на Република България2. Със 

закона се създават 6 ордена и 1 медал – “За заслуга”. Ордените са следните: 

                                                 
2 Законът е обнародван в ДВ №54 от 13 юни 2003 г., допълнен с ДВ №86 от 30 септември 2003 

г., изменен с ДВ №43 от 21 май 2004 г., последно изменение в ДВ №32 от 19 април 2011 г. 
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 Орден "Стара планина" 

 Орден "Св. св. Кирил и Методий" 

 Орден "За гражданска заслуга" 

 Орден "За военна заслуга" 

 Орден "Мадарски конник" 

 Орден "За храброст" 

 

С постановление на Министерския съвет от 24 септември 2003 г. (обнародвано в 

ДВ №87 от 3 октомври 2003 г.) се предоставят 128 000 лв. от централния бюджет на 

Министерството на културата за организиране и провеждане на конкурс за изработване 

на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България. 

Комисията за неговото провеждане се състои от: 

 Председател: Георги Чапкънов (известен български скулптор) 

 Членове: д-р Тодор Петров (ст.н.с. в център "Военно-исторически 

изследвания" във Военната академия "Г. С. Раковски"), художниците 

Божидар Икономов и Стефан Груев, изкуствоведът Чавдар Попов, актьорът 

Явор Милушев, специалистът по държавен протокол Атанас Павлов, инж. 

Тодор Попов (“Монетен двор” ЕООД3), Агнес Зашева и Полка Александрова 

от Министерството на културата 

 

Отличените проекти са на: 

 Колектив в състав Иван Тодоров, Тодор Варджиев и Христо Харалампиев – 

за проектите на ордените "Стара планина", "Св. св. Кирил и Методий", "За 

гражданска заслуга", "За военна заслуга", "За храброст", както и за медала 

"За заслуга" 

 Петър Стойков – за изображението на ордена "Мадарски конник" 

 

При изработването на проектите за нови ордени и медали водещият принцип е 

съчетаването на старите национални хералдически традиции, които, пренесени в 

настоящето, да запазят своето послание и смисъл в бъдеще. Сред символните фигури, 

намерили място в изображенията, са лавровите и дъбовите клонки, както и звездата и 

короната от държавния герб на България. 

Одобрените графични и цветни изображения на новите ордени и на медала “За 

заслуга” са обнародвани в ДВ №43 от 21 май 2004 г. след приемането им от Народното 

събрание предния ден. Производството на отличията се извършва по заявка от страна 

на Президенството от дружеството “Монетен двор” ЕООД (сега “Монетен двор” ЕАД), 

в което едноличен собственик на капитала е Българската народна банка.  

С промени в Закона за ордените и медалите на Република България, 

обнародвани в ДВ №32 от 19 април 2011 г. се ограничава възможността български 

граждани, които са работили за Държавна сигурност и в разузнавателните служби на 

Българската народна армия да получават държавни награди. 

                                                 
3 Сега “Монетен двор” ЕАД, на база на преобразуване на дружеството от ЕООД в ЕАД, извършено на 23 

декември 2010 г. (съгласно новоприетия устав на компанията, утвърден с Решение №92 на Управителния 

съвет на Българската народна банка от 29 септември 2010 г.). 
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Съгласно Закона за ордените и медалите на Република България (глава 

четвърта), единствено Президентът на републиката може да награждава с ордени и 

медали. Предложения до Президента за награждаване се правят с решение на: 

 Народното събрание или  

 Министерския съвет  

 

Процедурата изисква даването на мотивирано предложение от  

 Съответните министри 

 Българската академия на науките 

 Висшите училища 

 Българския Червен кръст 

 Творческите съюзи 

 Сдружения и други организации с нестопанска цел 

 Инициативни комитети на граждани 

 

Има две изключения, а именно: 

 Предложения за награждаване на чужди граждани с ордени и медали се 

правят от министъра на външните работи 

 Предложения за награждаване на български военни лица се правят от 

министъра на отбраната 

 

Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на 

дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване. 

Вносителите на предложенията за връчване на ордени или на медала “За 

заслуга” предлагат за коя конкретна държавна награда лицето е номинирано.  

В процеса на разглеждането на номинираните лица са създадени комисии, които 

разглеждат предложенията и правят преценка на техните заслуги. Няма публична 

информация относно работата на тези комисии и резултатите от тяхната дейност. 

Указите на Президента за връчване на ордени и медали се публикува в Държавен 

вестник. Самите церемонии се провеждат в Президентството и част от тях са отразени 

от медиите, особено когато става дума за по-популярни личности. 

Съгласно закона, на наградените лица, заедно с отличията, се връчват орденски 

и медални книжки, подпечатани с държавния печат, като имената им се вписват в 

"Дневник-регистър на наградените" към Президента на Република България. 

 

Таблица №1. Подреждане на ордените на Република България по 

старшинство 

 

1 Орден "Стара планина" 

2 Орден "Св. св. Кирил и Методий" 

3 Орден "За гражданска 

заслуга" 

Орден "За военна 

заслуга" 

Орден "Мадарски 

конник" 

4 Орден "За храброст" (извън подреждането по старшинство) 

Източник: Закон за ордените и медалите на Република България, 2003 г. 

http://www.eufunds.bg/


 
 

9 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект №BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната 

памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Към момента съществува само една емисия от ордени и медали (от края на 2004 

г.). Всички наградни знаци са произведени от неблагородни метали – специални медни 

сплави4.  

 

Таблица №2. Брой на връчените ордени и медали в периода от втората 

половина на 2004 г. до 31 декември 2019 г. (емисия 2004 г.) 

 

Ордени | Медал Брой връчени 

Ордени 

1. Орден "Стара планина"  

1.1. С лента 50 

Категория с мечове (връчва се на военни лица) 

1.2. Първа степен 19 

1.3. Втора степен 4 

Категория без мечове (връчва се на граждански лица) 

1.4. Първа степен 299 

1.5. Втора степен 38 

2. Орден "Св. св. Кирил и Методий"  

2.1. Степен “Огърлие” 99 

2.2. Първа степен 138 

2.3. Втора степен 31 

3. Орден "За гражданска заслуга"  

3.1. Първа степен 69 

3.2. Втора степен 9 

4. Орден "За военна заслуга" (категория с мечове)  

4.1. Първа степен 25 

4.2. Втора степен 7 

4.3. Трета степен 6 

5. Орден "Мадарски конник"  

Категория с мечове (връчва се на военни лица) 

5.1. Първа степен 4 

5.2. Втора степен 11 

Категория без мечове (връчва се на граждански лица) 

5.3. Първа степен 128 

5.4. Втора степен 24 

6. Орден "За храброст"  

Категория с мечове (връчва се на военни лица) 

6.1. Първа степен 0 

6.2. Втора степен 0 

6.3. Трета степен 0 

Категория без мечове (връчва се на граждански лица) 

6.4. Първа степен 12 

6.5. Втора степен 0 

                                                 
4 Източник: “Монетен двор” ЕАД. 
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Ордени | Медал Брой връчени 

6.6. Трета степен 0 

ОБЩО 973 

Медал “За заслуга” 

1. Медал “За заслуга 41 

Източник: Укази на Президента на Република България за връчване на ордени и 

медали 

 

Анализ на броя на награждаванията с ордените  

 

Анализът показва следната тенденция: 

 

1. Орден "Стара планина", който е най-висшият български орден, е и най-

често връчваният, като с него общо има 410 награждавания (42% от всички) 

 

Прекалено честото връчване на орден "Стара планина" девалвира неговия 

смисъл и значение, особено имайки предвид, че той следва да се дава на лица за 

“изключително големи заслуги към Република България/за изключително 

големи заслуги за двустранните отношения с Република България”.  

 

Статистиката показва, че с ордена са извършени най-много награждавания, 

надхвърлящи сбора на всички връчени ордени "Св. св. Кирил и Методий", "За 

гражданска заслуга", "За военна заслуга" и "За храброст" взети заедно. 

 

2. Орден "Св. св. Кирил и Методий", който е вторият по старшинство 

български орден, е на второ място по връчванията с общо 268 

награждавания (28% от всички) 

 

При орден "Св. св. Кирил и Методий" се наблюдава несъответствие с 

въвеждането на степен “Огърлие”, към което има и звезда на ордена. Това 

сериозно се отклонява от подредбата на останалите 5 ордена, където има първа, 

втора, а при някои – и трета степен.  

 

3. Орден "Мадарски конник" е третият най-често връчван орден с 167 

награждавания (17% от всички) 

 

Орден "Мадарски конник" преобладаващо се дава на чуждестранни граждани – 

само 5 българи са го получили от създаването му до края на 2019 г. или едва 3% 

от всички награждавания. 

 

4. За всички български ордени, с изключение на орден "Св. св. Кирил и 

Методий", първата му степен е най-често връчваната, което противоречи на 

принципите на наградната система той да се връчва само на най-

заслужилите представители на обществото.  
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Очаквано би било структурата на наградната система да бъде пирамидална, като 

в основата да са връчванията на най-ниската степен на съответния орден, след 

това – на по-високата и най-малко да са връчванията с най-високата степен на 

ордена 

 

Таблица №3. Дял на връчванията на българските ордени по степени 

 

Орден Общо 

връчени 

Дял спрямо 

всички 

1. Орден "Стара планина" 410 бр. 100% 

1.1. С лента 50 12% 

1.2. Първа степен 318 78% 

1.2. Втора степен 42 10% 

2. Орден "Св. св. Кирил и Методий" 268 бр. 100% 

2.1. Степен “Огърлие” (еквивалент на първа степен) 99 37% 

2.2. Първа степен (еквивалент на втора степен) 138 51% 

2.3. Втора степен (еквивалент на трета степен) 31 12% 

3. Орден "За гражданска заслуга" 78 бр. 100% 

3.1. Първа степен 69 88% 

3.2. Втора степен 9 12% 

4. Орден "За военна заслуга" 38 бр. 100% 

4.1. Първа степен 25 66% 

4.2. Втора степен 7 18% 

4.3. Трета степен 6 16% 

5. Орден "Мадарски конник" 167 бр. 100% 

5.1. Първа степен 132 79% 

5.2. Втора степен 35 21% 

6. Орден "За храброст" 12 бр. 100% 

6.1. Първа степен 12 100% 

6.2. Втора степен 0 0% 

6.3. Трета степен 0 0% 

ОБЩО 973 бр. 100% 

Източник: Укази на Президента на Република България за връчване на ордени и 

медали 

 

Фактът, че се връчва основно първата степен на ордените показва неразбиране 

на смисъла на награждаванията и на йерархията на степените. Изглежда така, 

все едно е неприемливо дадено лице да бъде предложено за награждаване с 

втора или трета степен (съществуващи при ордените "За военна заслуга" и "За 

храброст") на даден орден. Създава се впечатлението, че втората и третата 

степен (където има такива) губят своето значение. 
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Анализ на категориите лица, на които се връчват ордени и медали 

 

В Закона за ордените и медалите на Република България, за всяка една от 

държавните награди (ордени и медали) са посочени категориите лица, на които те може 

да се връчват.  

 

Таблица №4. Категории лица, на които може да се връчват ордени и медали 

 

Орден/медал Български граждани Чужди граждани 

1. Орден “Стара планина” Държавни глави и ръководители 

на правителства, министри, 

политици, обществени дейци, 

културни дейци, военни лица и 

представители на духовенството 

Държавни глави и ръководители 

на правителства, министри, 

политици, общественици и 

културни дейци 

1.1. С лента Само в изключителни случаи -  

български граждани 

Държавни глави и министър-

председатели 

1.2. Първа степен – с мечове и 

без мечове 

Министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на 

културата, военни лица, представители на духовенството, както и 

носители на други български и чужди ордени 

Няма диференциация между двете степени и между двете 

категории (с и без мечове) 

1.3. Втора степен – с мечове и без 

мечове 

2. Орден "Св. св. Кирил и 

Методий" 

Български и чужди граждани 

2.1. Огърлие Лица 

2.2. Първа степен Лица 

2.3. Втора степен Дейци на образованието, културата и читалищното дело 

3. Орден "За гражданска 

заслуга" 

Български граждани Не е предвидено 

3.1. Първа степен Не е посочено - 

3.2. Втора степен Не е посочено - 

4. Орден "За военна заслуга" Български и чужди граждани 

4.1. Първа степен Висши офицери, генерали и адмирали, по изключение - и граждански 

лица 

4.2. Втора степен Старши офицери, полковници, подполковници, граждански лица, 

висши държавни служители на Министерския съвет и на 

организациите в системата на международната сигурност, видни учени 

в областта на военните науки, по изключение - и други лица с големи 

военни заслуги 

4.3. Трета степен Старши офицери, по изключение - младши офицери и граждански 

лица с военни заслуги 

5. Орден "Мадарски конник" Чужди и български граждани 

5.1. Първа степен – без мечове и 

с мечове 

1. Дипломатически представители, акредитирани в Република 

България и български дипломатически представители, 

акредитирани в други страни 

2. Чуждестранни и български обществени дейци и военни лица 

 

Няма диференциация между двете степени, нито между двете 

категории (с или без мечове) 

5.2. Втора степен – без мечове и с 

мечове 
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Орден/медал Български граждани Чужди граждани 

6. Орден "За храброст" (извън 

подреждането по старшинство) 

Военни и граждански лица Не е ясно 

6.1. Първа степен   

- С мечове Висши офицери - генерали и 

адмирали 

- 

- Без мечове Не е посочено - 

6.2. Втора степен   

- С мечове Офицери - 

- Без мечове Не е посочено - 

6.3. Трета степен   

- С мечове Сержанти и войници - 

- Без мечове Не е посочено - 

7. Медал "За заслуга" Български граждани Не е предвидено 

Източник: Закон за ордените и медалите на Република България 

 

Анализ на категориите лица, на които може да се връчват ордени и медали 

показва редица противоречия, обсъдени по-долу: 

 

1. За орден “Стара планина” с лента в Закона се казва, че с него се 

награждават държавни глави и министър-председатели (чужди граждани) и 

само в изключителни случаи – български граждани. Практиката на 

връчванията от средата на 2004 г. до момента показва, че в няколко случая 

орден “Стара планина” с лента не се е връчвал на министър-председатели на 

чужди държави, а само на президентите/монарсите на тези държави. 

Например, следните лица са получили орден “Стара планина” първа степен 

вместо “Стара планина” с лента, макар да са министър-председатели: 

 Андерс Фог Расмусен, министър-председател на Кралство Дания (2006 г.) 

 Жан-Клод Юнкер, министър-председател, държавен министър и 

министър на финансите на Великото Херцогство Люксембург (2007 г.) 

 Фредрик Райнфелд, министър-председател на Кралство Швеция (2007 г.) 

 Лорънс Гонзи, министър-председател на Република Малта (2009 г.) 

 

За сравнение, през 2005 г. с орден “Стара планина” с лента е награден Бърти 

Ахърн – министър-председател на Ирландия, през 2009 г. Силвио Берлускони – 

министър-председател на Италианската република, през 2010 г. Ангела Меркел – 

федерален канцлер на Федерална република Германия. 

 

Преференциалното третиране на едни министър-председатели спрямо други при 

награждаването с висшия български орден създава въпроси по отношение на 

следвания протокол. 

 

Също така, не става ясно поради какви причини на три пъти са награждавани с 

орден “Стара планина” с лента Великите Магистри на Суверенния военен 

благотворителен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта. Те не 

покриват изискването да са “държавни глави” или “министър-председатели”. 
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Ако с висшата категория на ордена с лента може да се награждават Велики 

Магистри на ордени, трябва да се допусне възможността с него да се 

награждават и Римския папата, патриарси и други висши духовни лица, глави на 

църкви. 

 

След влизането на България в ЕС следва да се разшири възможността за 

връчването на орден “Стара планина” с лента на висши представители на 

институциите на ЕС, напр. на Председателя на Европейската комисия, 

Председателя на Европейския парламент и т.н. 

 

2. С орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, 

политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, 

представители на духовенството, както и носители на други български и 

чужди ордени 

 

Не става ясно по каква причина в закона се споменава, че носителите на други 

български и чужди ордени може да бъдат награждавани с орден "Стара планина" 

без лента. Това е валидно за всеки български и чуждестранен орден. 

 

3. Носители на орден "Св. св. Кирил и Методий" може да бъдат български и 

чужди граждани. Според закона, двете му най-високи степени (“огърлие” и 

първа степен) може да се дават на всички български и чужди граждани, 

докато се прави уточнението, че третата му степен може да се дава само на 

“дейци на образованието, културата и читалищното дело”. 

 

Не става ясно дали висшите степени на ордена може да бъдат връчвани на 

“дейци на образованието, културата и читалищното дело” и каква е дифиницията 

за тях. 

 

4. Според Закона, с орден "За гражданска заслуга" се награждават български 

граждани. 

 

Трябва да се направи уточнението, че чуждестранни граждани не може да бъдат 

награждавани с ордена или да се изключи определението “български”, което да 

даде възможност орденът да се връчва и на чуждестранни граждани. Не става 

ясна логиката на законодателя чуждестранните граждани да са изключени от 

възможността да бъдат награждавани с ордена. 

 

Тъй като съществува орден "За военна заслуга", който се връчва на военни лица 

и само по изключение – на граждански лица, за орден "За гражданска заслуга" 

също трябва да се даде реципрочната възможност – с него да може да се 

награждават по изключение и военни лица, за граждански заслуги в мирно 

време. 
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5. Орден "За военна заслуга" се връчва на български и чужди граждани – 

военни лица (по изключение – на граждански лица с военни заслуги). 

Споменава се, че втората степен на ордена може да се връчва и на “висши 

държавни служители на Министерския съвет”, което следва да се прецизира, 

т.к. ако те са “граждански лица”, вече са упоменати като допустими 

получатели на ордена. 

 

От допустимите категории лица, които може да бъдат наградени с горните 2 

ордена (орден "За гражданска заслуга" и орден "За военна заслуга"), не става 

ясно служителите в системата на Министерство на вътрешните работи с кой от 

тях може да бъдат награждавани.  

 

6. Връчванията на орден "Мадарски конник" заазват традицията от 1966 г., 

когато той е създаден, с него да се награждават основно чуждестранни 

дипломати (най-вече посланици) при напускането им на страната след 

приключил мандат. Макар да е допустимо орденът да се връчва на 

“български дипломатически представители, акредитирани в други страни”, 

от 2004 г. до момента подобно награждаване не е извършено. 

 

Орденът може да се връчва и на “чуждестранни и български обществени дейци и 

военни лица”, но основно се връчва на чужденци, вероятно поради липсата на 

друго държавно отличие, с които да бъдат наградени за определени заслуги. 

 

7. С орден "За храброст" може да се награждават военни и граждански лица, 

като само за военните лица е направено прецизирането, че с първата степен 

може да се награждават генерали и адмирали, с втората му степен – 

офицери, а с третата му степен - сержанти и войници. Тук стои въпроса кое е 

по-важно – длъжността на военното лице, което е проявило “храброст и 

героизъм в полза на българското общество и държава” или естеството на 

постъпката. 

 

8. За единствения медал "За заслуга", по подобие на орден "За гражданска 

заслуга", също в Закона изрично се споменава, че с него се “награждават 

български граждани”.  
 

Трябва да се направи уточнението, че чуждестранни граждани не може да 

бъдат награждавани с ордена или да се изключи определението “български”, 

което да даде възможност медалът да се връчва и на чуждестранни 

граждани. Не става ясна логиката на законодателя чуждестранните граждани 

да са изключени от възможността да бъдат награждавани с медала. 
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Анализ на причините за връчването на държавни награди - ордени и медали 

 

Една от най-важните характеристики на връчваните ордени и медали е 

причината/заслугите, поради която(които) дадено лице заслужва да получи държавна 

награда (орден или медал). В Закона за ордените и медалите това е описано, като в 

текста по-долу са направени коментари във връзка с установени несъответствия или 

неясноти. 

 

Международната практика показва, че държавни отличия се връчват не защото 

дадено лице си върши работата, за която получава възнаграждение, а заради неговите 

постижения извън обхвата на стандартните му служебни задължения, за проявена 

социална ангажираност, за благотворителност, за прояви, които не са вменени в 

длъжностната му характеристика. Разликата между заслугите за награждаване с ордени 

и медали се определя от 2 критерия: 

1. Колко време дадено лице извършва дейност в рамките или извън обхвата на 

професията си 

2. Каква стойност за обществото носи лицето с дейността си 

 

Тъй като ордените са висша форма на дръжавни награди, те изискват 

продължителна дейност в полза на обществото (напр. над 10 или дори над 20 години) и 

значителни (изключителни) постижения, надхвърлящи стандартните рамки. Медалите 

може да се дават за еднократни актове, за кратък, но значителен принос към 

обществото и за еднократни смели или героични прояви. 

 

Таблица №5. Причини за връчването на шестте български ордена и на 

медала "За заслуга" 

 

Орден/медал Български граждани Чужди граждани 

1. Орден “Стара 

планина” 

За изключително големи заслуги към 

Република България 

За изключително големи заслуги за 

двустранните отношения с Република 

България и за развитието на междуна-

родното сътрудничество, укрепването 

на сигурността и мира между 

народите, както и за защита на правата 

и свободата на човека 

1.1. С лента Не е посочено Не е посочено 

1.2. Първа степен Не е посочено Не е посочено 

1.3. Втора степен Не е посочено Не е посочено 

2. Орден "Св. св. 

Кирил и Методий" 

За значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и 

науката 

2.1. Огърлие За лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и 

науката 

2.2. Първа степен За лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и 

науката 

2.3. Втора степен За дейци на образованието, културата и читалищното дело 
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Орден/медал Български граждани Чужди граждани 

3. Орден "За 

гражданска заслуга" 

За български граждани, които имат 

големи заслуги за развитието и 

укрепването на гражданското 

общество, за укрепване на 

демократичните институции и защита 

на човешките права и свободи, за 

принос и заслуги за отбраната, 

сигурността и обществения ред в 

Република България 

Не е предвидено 

3.1. Първа степен Не е посочено Не е посочено 

3.2. Втора степен Не е посочено Не е посочено 

4. Орден "За военна 

заслуга" 

За български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и 

укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, 

миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба 

и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република 

България 

4.1. Първа степен Не е посочено Не е посочено 

4.2. Втора степен Не е посочено Не е посочено 

4.3. Трета степен Не е посочено Не е посочено 

5. Орден "Мадарски 

конник" 

За чужди и български граждани за особено големи заслуги за установяването, 

укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България 

5.1. Първа степен Не е посочено Не е посочено 

5.2. Втора степен Не е посочено Не е посочено 

6. Орден "За 

храброст" (извън 

подреждането по 

старшинство) 

За военни и граждански лица за 

проявена храброст и героизъм в 

полза на българското общество и 

държава 

Не е ясно дали с ордена може да се 

награждават чужди граждани 

6.1. Първа степен Не е посочено Не е посочено 

6.2. Втора степен Не е посочено Не е посочено 

6.3. Трета степен Не е посочено Не е посочено 

7. Медал "За 

заслуга" 

За български граждани за заслуги в 

различни области на обществения 

живот - култура, наука, образование, 

отбрана и национална сигурност, 

здравеопазване, спорт, за укрепване и 

развитие на гражданското общество, за 

укрепване на демократичните 

институции и защита на човешките 

права и свободи, за борба с бедствия и 

аварии и за опазване на околната 

среда, както и за проявена лична 

доблест 

Не е предвидено 

Източник: Закон за ордените и медалите на Република България 
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Анализ на причините за връчването на държавни награди (ордени и медали) 

показва редица несъответствия, обсъдени по-долу: 

1. За орден “Стара планина” в Закона се казва, че се връчва за “изключително 

големи заслуги към Република България” (за български граждани) или за 

“изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република 

България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването 

на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и 

свободата на човека” (за чуждестранни граждани). 
 

Докато за най-висшия орден “Стара планина” с лента е ясно, че се връчва само 

на “държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и 

български граждани” за горопесочените “изключително големи” заслуги, то 

липсва яснота каква е диференциацията между заслугите, които може да доведат 

до награждаването с първата или с втората степен на ордена. Поради тази 

неопределеност, пребладаващо се връчва само първата степен на ордена, което, 

както вече беше дискутирано по-горе, води до девалвация на втората му степен. 

Това е валидно за всички останали ордени, разгледани по-долу. 
 

2. При орден "Св. св. Кирил и Методий" е направен опит за диференциация на 

причините, които може да доведат до награждаването със степен “огърлие”, 

с първа или втора степен. Общо за ордена се казва, че той се връчва на лица 

със “значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието 

и науката”: 

 Степен “огърлие” се връчва за “особено значими заслуги за 

развитието на културата, изкуството и науката” 

 Първа степен се врачва за “големи заслуги в областта на културата, 

изкуството, образованието и науката”  

 При втората степен вече не се говори за заслуги или принос, а само се 

споменава категорията лица, които може да бъдат наградени с ордена, 

а именно “дейци на образованието, културата и читалищното дело”. 

Следвайки логиката на причините за награждаванията, посочени за 

първите две по-високи степени на ордена, горепосочените дейци или 

може да нямат никакви заслуги, или за тях да е валидна хипотезата за 

всички орденоносци, а именно – да имат “значим принос за 

развитието на културата, изкуството, образованието и науката”. Ако 

се приеме втория вариант обаче, трябва да се направи разграничение, 

което в момента липсва, между термините “принос” и “заслуги”, 

както и между “значим принос”, “особено значими заслуги” и “големи 

заслуги” 
 

От изказаните по-горе съждения, е очевидна необходимостта от прецизиране на 

текста на закона в тази му част. 
 

3. Сериозните неясноти по отношение на причините, поради които дадени лица 

може да получат двете степени на орден "За гражданска заслуга" отново са 

валидни. Не се прави никакво разграничения между интензитета на 
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заслугите, които може да провокират награждаване с първата му или с 

втората му степен. Резултатът отново е такъв, че 88% от орденоносците са 

наградени с първата му степен. 

 

4. При орден "За военна заслуга", който има 3 степени, причините за 

награждаването са посочени в началото, а именно – за “български и чужди 

граждани, които имат големи заслуги за ...”. Диференциацията при 

раздаването на степените за военни лица се прави според техния ранг, а 

именно – първа степен се връчва на висши офицери, втора – на старши 

офицери, а при трета отново се споменават “старши офицери”, като по 

изключение – “младши офицери” 

 

Съгласно чл. 138 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, в сила от 12.05.2009 г., военните звания са шест категории: 

1. Войнишки звания 

2. Сержантски звания 

3. Звания за офицерски кандидати 

4. Младши офицерски звания 

5. Старши офицерски звания 

6. Висши офицерски звания 

 

Таблица №6. Военни звания в България 

 

В Сухопътните сили и във 

Военновъздушните сили 

Във Военноморските сили 

1. Войнишки звания 1. Матроски звания 

 Редник - 1-ви, 2-ри и 3-ти клас  Матрос - 1-ви, 2-ри и 3-ти клас 

 Ефрейтор – 1-ви и 2-ри клас   Старши матрос – 1-ви и 2-ри клас 

2. Сержантски звания 2. Старшински звания 

 Младши сержант  Старшина II степен 

 Сержант  Старшина I степен 

 Старши сержант  Главен старшина 

 Старшина  Мичман 

3. Звания за офицерски кандидати 3. Звания за офицерски кандидати 

 Офицерски кандидат – 1-ви и 2-ри 

клас 

 Офицерски кандидат – 1-ви и 2-ри 

клас 

4. Младши офицерски звания 4. Младши офицерски звания 

 Лейтенант  Лейтенант 

 Старши лейтенант  Старши лейтенант 

 Капитан  Капитан-лейтенант 

5. Старши офицерски звания 5. Старши офицерски звания 

 Майор  Капитан III ранг 

 Подполковник  Капитан II ранг 

 Полковник  Капитан I ранг 
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В Сухопътните сили и във 

Военновъздушните сили 

Във Военноморските сили 

6. Висши офицерски звания 6. Висши офицерски звания 

 Бригаден генерал  Флотилен адмирал 

 Генерал-майор  Контраадмирал 

 Генерал-лейтенант  Вицеадмирал 

 Генерал  Адмирал 

Източник: Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 

Текстът на Закона за ордените и медалите в частта за ордена "За военна заслуга" 

следва да се прецизира, за да се избегне неяснотата кои офицерски категории 

може да получат съответната степен на ордена. Например, за първата степен се 

казва “висши офицери, генерали и адмирали”. Реално, висшите офицерски 

звания са осем. Споменавайки “генерали” и “адмирали”, би следвало да 

означава, че те не са част от висшите офицерски звания. Същото е валидно и за 

втората степен на ордена, където се говори за “старши офицери, полковници, 

подполковници”. Старшите офицерски звания са шест. Споменавайки 

“полковници” и “подполковници” би следвало да означава, че те не се включват 

в старшите офицерски звания. В закона не се споменават още 3 важни категории 

лица: 

 Офицерски кандидати 

 Сержанти (старшини) 

 Войници (матроси) 

 

Реално, във всяка една армия, включително и в българската, най-голям дял от 

числеността й заемат войнишките и сержантските длъжности. Изключването на 

тази огромна група военни лица като допустими получатели на ордена е напълно 

неприемливо и говори за омаловажаването на техния труд. Вариантите за 

разрешаването на този въпрос са два: 

 Въвеждането на още 2 категории на ордена, напр. четвърта за сержанти 

(старшини) и пета за войници (матроси) или 

 Цялостно преструктуриране на 3-те съществуващи в момента степени, 

като: 

 Първа степен да се връчва на висши офицери, а по изключение - на 

граждански лица 

 Втора степен да се връчва на старши (и младши) офицери и на 

граждански лица  

 Трета степен да се връчва на младши офицери, офицерски 

кандидати, сержанти (старшини и мичмани във Военноморските 

сили), войници и матроси, както и на граждански лица  

 

ВАЖНО: В обхвата на Закона за ордените и медалите напълно са изключени 

като допустими получатели на ордени служителите в системата на 

Министерство на вътрешните работи, както и на Държавна агенция „Технически 
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операции”, Държавната комисия по сигурността на информацията, Главна 

дирекция „Охрана“ на Министерството на правосъдието, Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, Бюро по 

защита при главния прокурор, Държавна агенция „Национална сигурност“, 

Държавна агенция „Разузнаване“. Съгласно Постановление №126 от 2 юли 2018 

г. за изменение и допълнение на Постановление №184 на Министерския съвет от 

2012 г., е извършено привеждане в съответствие на категориите на служителите 

по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите 

по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията 

на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=128241). 

 

Служителите в горните институции не може да покрият изискванията за 

получаването на орден "За военна заслуга", т.к. не са изрично упоменати, макар 

те може да имат “принос за опазване на националната сигурност и обществения 

ред в Република България” (един от критериите за награждаването с орден "За 

военна заслуга"). Тук седи въпроса дали те се категоризират като “военни” или 

“граждански” лица, т.е. дали се класифицират като допустими получатели на 

орден "За гражданска заслуга". Това са въпроси, които искат допълнително 

прецизиране в текстовете на закона. 

 

5. При орден "Мадарски конник", който има две степени и с него може да се 

награждават чужди и български граждани за особено големи заслуги за 

установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с 

Република България, отново не се прави абсолютно никаква диференциация 

по отношение на критериите за връчване на първата и на втората му степен. 

Както и при орден “Стара планина”, това води до преобладаващото връчване 

на първата му степен (79% от всички награждавания са с нея). 

 

6. Неяснотите по отношение на причините за връчването на българските 

ордени еволюират при орден "За храброст", който има 2 категории (с 

мечове и без мечове) и три степени – първа, втора и трета (за всяка една от 

двете категории). Фактът, че от втората половина на 2004 г. до края на 2019 

г. от него са връчени само 12 бр., първа степен, категория без мечове, 

означава, че има тотално неразбиране на неговия статут и за какви заслуги 

следва да бъдат извършвани награждавания с него. Тези 12 връчвания са 

направени на следните лица: 

 През 2010 г. – на 5 граждани на Северна Македония за “проявен 

героизъм, самоотверженост и хуманност при спасяването на 

български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в 

Охридското езеро на 5.IX.2009 г.”  

 През 2012 г. – на 6 българи, които са спасили лица от удавяне, пет от 

които са наградени посмъртно (“за проявените храброст, героизъм и 

саможертва при спасяването на човешки живот”) 
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 През 2015 г. – на 1 българин, който е спасил лице от удавяне, награден 

посмъртно (“за проявената храброст, героизъм и саможертва при 

спасяването на човешки живот”) 

 

Орденът може да се връчва за “проявена храброст и героизъм в полза на 

българското общество и държава”. Практиката на връчванията показва, че са 

наградени само лица, които са спасили други от удавяне, често за сметка на 

собствения си живот (50% от наградените). През последните години има редица 

други случаи на такива прояви на “храброст и героизъм”, които са останали 

незабелязани от обхвата на орден "За храброст". По отношение на военните 

лица, по някаква причина за еднократни актове на “храброст и героизъм” в 

мирно време те са награждавани с орден "За военна заслуга", а не с орден "За 

храброст", което би било по-правилно. 

 

Например, в края на февруари 2012 г. шестима български военни от 24-та 

вертолетна авиобаза – Крумово, участвали в мисия за спасяване на жители на с. 

Бисер (община Харманли), пострадали от наводнение заради спуканата стена на 

язовир “Иваново”, намиращ се над селото, са наградени с орден "За военна 

заслуга" – съответно първа, втора и трета степен “за проявен изключителен 

професионализъм, себеотрицание и чувство за отговорност по време на 

аварийно-спасителни работи”. Тъй като това е еднократен акт на храброст и 

героизъм, по-правилно би било, ако бяха наградени с орден "За храброст", 

категория с мечове. 

 

Посочените по-горе примери и коментари са показателни и дават основата да се 

търси цялостна преработка на Закона за ордените и медалите на Република България. 

 

4. Разработване на правен механизъм/правилник за прилагане на закона 

 

В рамките на настоящата част от анализа се дават конкретни препоръки относно 

промени в Закона за ордените и медалите на Република България, както и за 

структурата и съдържанието на Правилник за прилагане на закона. Тези предложения 

са базирани на конкретни проблеми и нужди, накратко описани по-долу. 

 

Проблеми  

 

Преди 1989 г. раздаването на ордените и медалите се извършва по Указ №1094 

за духовното стимулиране в Република България, променен през 1991 г. и изцяло 

отменен през 2003 г. със Закона за ордените и медалите на Република България. През 

годините, от 1944 г. до 1985 г. са въдедени 10 почетни звания, 18 ордена и 53 медала за 

награждаване по различни поводи и във връзка с определени заслуги. Раздадени са 

стотици хиляди ордени и медали.  

След 2003 г. наградната дейност следва определените норми в Закона за 

ордените и медалите на Република България.  
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Ситуацията, в сравнение с преди 1989 г., се променя драстично, като 

награждаването на определени лица с ордени и медали е по-скоро рядкост, отколкото 

практика. В обществото няма яснота по какви критерии се избират лицата, на които се 

връчват ордени и медали, каква е заслугата им за обществото, защо точно те получават 

ордени или медали. В допълнение, преобладаващият брой връчвания се прави на лица, 

които са официални лица от чужди държави, дипломати и български държавни 

служители, които по силата на службата си покриват неясни изисквания за 

получаването на ордените.  

Рядкост е да се разбере, че обикновени хора, извършили например героични 

постъпки, са били наградени с орден или медал.  

Като цяло, проблемите са групирани около следното:  

 Неяснота в политиките, практиките и критериите за избор на лица, на които 

се връчват ордени и медали  

 Липса на достатъчно публична информация на кого са връчени ордени и 

медали, както и по какъв начин наградените лица са допринесли за 

"изключително големи заслуги към Република България" (основание за 

връчване на висшия орден "Стара планина") или за "значим принос за 

развитието на културата, изкуството, образованието и науката" (основание 

за връчване на втория по старшинство орден "Св. св. Кирил и Методий") и 

т.н. 

 

Често съобщенията, които се правят за основанията на връчване, са бланкетни и 

не дават основание на обществото да апробира връчването на даден орден или медал, 

което по закон се прави от Президента, след решение на Народното събрание или на 

Министерския съвет. Нерядко е възможно даването на ордени и медали да е 

провокирано от политически причини, което не би следвало да е обосновано. 

 

Нужди 

 

На база на горепосочените проблеми, основните нужди, коита се 

идентифицират, са следните: 

 Иницииране на широк обществен дебат относно обхвата на лицата, които 

имат право да получават ордени и медали чрез срещи между 

администрацията, НПО сектора, бизнеса и общественици и приемане на 

политики в тази сфера 

 Определяне на ясни правила и обхват от заслуги, които дават право да се 

връчват ордени и медали 

 Даване на широк обществен отзвук на лицата и заслугите им, довели до 

връчването им на ордени и медали 

 Промяна в Закона за ордените и медалите на Република България и/или 

разработване на Правилник за неговото прилагане, който да развие процеса 

и да го направи обективен 

 Обективизиране на характеристиките на ордените и медалите, които освен, 

че носят признание, имат и материална стойност, т.к. са разходвани 

публични средства за тяхното производство  
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Предложения за промени в Закона за ордените и медалите на Република 

България 

 

Предложенията са представени в таблична форма за по-голяма прегледност. 

 

Таблица №7. Предложения за промени в Закона за ордените и медалите на 

Република България (ЗОМРБ) 

 

Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

... 

Статут 

Чл. 3, ал. 2, т. 1. описание на 

формата и лентата на ордена 

и на медала за всяка степен 

Вж. чл. 4-10 В текстовете на закона не е 

описана формата на лентата, а 

само нейния цвят – трябва да 

се допълни с описание на 

формата 

Чл. 3, ал. 2, т. 4. определение 

на заслугите, за които се 

награждава 

Вж. чл. 4-10 Заслугите са посочени само 

общо за ордените – няма 

достатъчно конкретика по 

отношение на заслугите за 

връчване на отделните 

степени на ордените 

Чл. 3, ал. 2, т. 5. правила за 

носене на ордена и медала 

Вж. чл. 4-10 Не са описани достатъчно 

подробно. За ордените и за 

медала се споменава само, че 

се носят: 

 През рамо – следва да се 

уточни дали отляво 

надясно или отдясно 

наляво; за трите ордена, 

които освен набедрен знак 

имат и звезда, която се 

носи на гърди – следва да 

се уточни дали се носи от 

лявата или от дясната 

страна 

 На шия 

 На гърди - следва да се 

уточни дали се носи от 

лявата или от дясната 

страна 

При носене на повече от един 

орден следва да се уточни 

поредността на поставянето 

му спрямо останалите. 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

Чл. 3, ал. 3. Награждаването с 

ордени и медали се извърша в 

съответствие със  Закона за 

държавния протокол 

Да се отмени, освен ако в 

Закона за държавния 

протокол не се включи 

релевантен текст за 

награждаването с ордени и 

медали 

В Закона за държавния 

протокол не присъства 

абсолютно никакъв текст, 

сврзан с награждаването с 

ордени и медали. Подобна 

препратка е безсмислена. 

Чл. 3., ал. 4. На наградените 

лица заедно с ордените и 

медалите се връчват орденски 

и медални книжки, 

подпечатани с държавния 

печат 

Чл. 3., ал. 4. На наградените 

лица заедно с ордените и 

медалите се връчват орденски 

и медални книжки или 

грамоти, подпечатани с 

държавния печат 

Практиката показва, че на 

наградените лица се връчват 

грамоти, а не орденски или 

медални книжки. Следва да 

се прецизира. 

Чл. 3., ал. 5. Наградените с 

ордени и медали лица се 

вписват в "Дневник-регистър 

на наградените" към 

Президента на Република 

България 

Чл. 3., ал. 5. Наградените с 

ордени и медали лица се 

вписват в "Дневник-регистър 

на наградените" към 

Президента на Република 

България, достъп до който 

може да бъде получен през 

интернет страницата на 

Президенството 

Следва да се даде публичен 

достъп до регистъра и той да 

бъде достъпен чрез интернет. 

В момента единственият 

източник за информация на 

кого са връчени ордени и 

медали е Държавен вестник, в 

който се публикуват указите 

на Президента за награжда-

ване. 

Общо за всички ордени и за медала “За заслуга” 

При описанието на ордените 

и на медала “За заслуга” на 

много места се използва 

описанието “златен кръст”, 

“златен лъв”, “златен” или 

“сребърен пръстен”, 

“сребърен лъв”, “сребърен 

кръст”, “сребърен” и т.н. 

Според информация от 

“Монетен двор” ЕАД, 

производител на българските 

ордени и медали, “всички 

български ордени емисия 

2004 са произведени от 

неблагородни метали – 

специални медни сплави”. 

Следователно, предложени-

ето е “златен” да се замени с 

“позлатен”, а “сребърен” – с 

“посребрен”. 

Ако се запазят определенията 

“златен” и/или “сребърен”, то 

действително наградните 

знаци, за които те се 

използват, следва да се 

изработват от злато и/или 

сребро или техни сплави. 
 

Глава втора. 

ОРДЕНИ 

Орден "Стара планина" 

Трябва да се направи 

диференциация между причи-

ните/заслугите на лицата, 

които се награждават с 

първата или втората степен на 

ордена "Стара планина" без 

лента, на база на двете му 

категории – с мечове (връчва 

се на военни лица) и без 

Следва да се направи 

дискусия между държавните 

институции и в обществото. 

Практиката показва, че пора-

ди липсата на диференциация 

между заслугите за връчва-

нето на двете степени на 

ордена, преобладаващо се 

извършват награждавания с 

първата му степен. 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

мечове (връчва се на 

граждански лица) 

Чл. 4, ал. 3, т. 1. ... носи се 

през рамо; 

Чл. 4, ал. 3, т. 1. ... носи се 

през рамо отдясно наляво; 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена с лента. 

Чл. 4, ал. 3, т. 2. звезда на 

ордена: ... носи се на гърди. 

Чл. 4, ал. 3, т. 2. звезда на 

ордена: ... носи се от лявата 

страна на гърдите. 

Трябва да се посочи начина 

на носене на звездата на 

ордена. 

Орден "Св. св. Кирил и Методий" 

Чл. 5, ал. 2, т. 1. огърлие; Следва да се обсъди 

възможността степента на 

ордена, наречена “огърлие” 

да се промени на “първа 

степен” – така наименувано 

(“огърлие”), названието на 

тази степен противоречи на 

подредбата и старшинството 

на останалите ордени, при 

които има първа, втора, а при 

някои от тях – и трета степен. 

“Огърлието” всъщност 

представлява описание на 

формата и начина на носене 

на ордена. 

Чл. 5., ал. 2. Орденът "Св. св. 

Кирил и Методий" има 

следните степени: 

1. огърлие; 

2. първа степен - златен с 

оранжева лента; 

3. втора степен - сребърен с 

оранжева лента. 

Описанието на лентата и дали 

съответната степен е златна 

или сребърна трябва да се 

премести в ал. 4. Освен това, 

следва да се реши дали става 

дума за първа/втора степен на 

ордена или за степен “златен” 

и степен “сребърен” 

Следва да се следва 

структурата на описание на 

останалите ордени и на 

медала. 

Чл. 5., ал. 3. С орден "Св. св. 

Кирил и Методий" се 

награждават: 

1. с огърлие - лица с особено 

значими заслуги за 

развитието на културата, 

изкуството и науката; 

2. с първа степен - лица с 

големи заслуги в областта на 

културата, изкуството, 

образованието и науката; 

3. с втора степен - дейци на 

образованието, културата и 

читалищното дело. 

Трябва да се направи 

диференциация между 

причините (приноса)/заслуги-

те на лицата, които се 

награждават с огърлието, 

първата и втората степен на 

ордена. 

 

В допълнение, следва да се 

актуализират категориите 

сфери на работа на лицата, 

които са допустими за 

награждаване с ордена. В 

момента това са 4 категории:  

1. култура, 2. изкуство, 3. 

образование и 4. наука (+ 

читалищно дело, което е 

неясно към коя от четирите 

категории попада, т.к. не 

може да е отделна категория). 

В чл. 5., ал. 1 вече е 

споменато, че с орден "Св. св. 

Кирил и Методий" се 

награждават български и 

чужди граждани, които имат 

значим принос за развитието 

на културата, изкуството, 

образованието и науката. 

След това, в основанията за 

връчването на огърлието се 

споменава “особено значими 

заслуги”, при първата степен 

– “големи заслуги”, а за 

втората степен – не се 

споменава нищо. 

 

 

От категориите лица, които 

може да бъдат наградени със 

степен “огърлие” са 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

Следва да се обсъди 

възможността за въвеждането 

и на нови категории. Освен 

това, съгласно дефиницията 

на ЮНЕСКО5, изкуството е 

съставна част на културата. 

Неясно е тогава защо в закона 

е посочено както “култура”, 

така и “изкуство”, при 

положение, че последното е 

подкатегория на “култура”. 

 

Необходмо е да се прецизират 

заслугите, които са 

предпоставка за връчването 

на втората степен на ордена, 

т.к. в момента такива липсват.  

изключени представителите 

на “образованието” – това е 

очевиден пропуск и следва да 

се прецизира.  

 

При втората степен на ордена 

се посочват само категории 

лица, които може да бъдат 

наградени с него. Съдейки по 

логиката на текста например, 

с втората степен на ордена не 

може да се награждават 

дейци на “изкуството и 

науката”, а само дейци на 

“образованието и културата”. 

Въвеждането на термина 

“читалищно дело” би 

следвало да означава, че то е 

различно от всяка една от 

областите “култура, изкуство, 

образование и наука”, което 

не е обосновано. 

Чл. 5., ал. 4., т. 1. а) звезда на 

ордена с огърлие: ... носи се 

на гърди; 

Чл. 5., ал. 4., т. 1. а) звезда на 

ордена с огърлие: ... носи се 

от лявата страна на 

гърдите. 

Трябва да се посочи начина 

на носене на звездата на 

ордена. 

Чл. 5., ал. 4., т. 2. първа 

степен: ... носи се на гърди; 

Чл. 5., ал. 4., т. 2. първа 

степен: ... носи се от лявата 

страна на гърдите; 

 

Следва да се добави 

описанието на лентата: 

триъгълна оранжева лента 

с розетка. 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена и да се 

опише лентата. 

Чл. 5., ал. 4., т. 3. втора 

степен: ... носи се на гърди; 

Чл. 5., ал. 4., т. 3. втора 

степен: ... носи се от лявата 

страна на гърдите; 

 

Следва да се добави 

описанието на лентата: 

триъгълна оранжева лента 

без розетка. 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена и да се 

опише лентата. 

Орден "За гражданска заслуга" 

Трябва да се направи разгра-

ничение между причини-

Следва да се направи 

дискусия между държавните 

Практиката показва, че 

поради липсата на диферен-

                                                 
5 Виж https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-FCS-E.pdf 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

те/заслугите на лицата, които 

се награждават с първата или 

с втората степен на ордена. 

институции и в обществото. циация между заслугите за 

връчването на двете степени 

на ордена, преобладаващо се 

извършват награждавания с 

първата му степен. 

Чл. 6, ал. 2, т. 1.: първа 

степен: ... носи се на гърди; 

Чл. 6, ал. 2, т. 1.: първа 

степен: ... носи се от лявата 

страна на гърдите; 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена. 

Чл. 6, ал. 2, т. 2.: втора 

степен: ... носи се на гърди. 

Чл. 6, ал. 2, т. 2.: втора 

степен: ... носи се от лявата 

страна на гърдите. 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена. 

Орден "За военна заслуга" 

Чл. 7., ал. 1. С орден "За 

военна заслуга" се награж-

дават български и чужди 

граждани, които имат големи 

заслуги за развитието и 

укрепването на Българската 

армия, за участието в 

мироопазващи, миротворчес-

ки и хуманитарни операции, 

за дългогодишна и безуп-

речна служба и принос за 

опазване на националната 

сигурност и обществения ред 

в Република България. 

Критериите за награждаване 

следва да бъдат ревизирани, 

за да отразят действителната 

същност на заслугите към 

обществото, които отличават 

носителите на ордените от 

останалите лица. 

 

Критериите за награждаване 

не следва да бъдат базирани 

на това, че предложените за 

награждаване лица си вършат 

работата, за която получават 

съответното възнаграждение 

(“за развитието и укрепването 

на Българската армия”/”за 

участието в мироопазващи, 

миротворчески и хуманитар-

ни операции”, “за дългого-

дишна и безупречна служ-

ба”/”за опазване на национал-

ната сигурност и обществе-

ния ред в Република Бълга-

рия”).   

 

 

Целта на ордените е да 

изразяват обществената 

признателност към лица, 

които благодарение на 

дългогодишния си труд, 

самоотверженост и лишения, 

съчетани с постоянство и 

отлична работа имат значим 

принос и особено големи 

заслуги за развитието на 

българското общество и 

държава. Става дума за 

принос и заслуги за 

развитието на определена 

сфера, които отиват отвъд 

очакваното от съответните 

лица предвид длъжностните 

им характеристики. Такива, 

които си заслужава да бъдат 

отбелязани и не биха се 

случили в стандартния 

случай.  

 

Тези лица трябва да са 

постигнали повече, отколкото 

се вменява от служебните им 

задължения, които се 

компенсират от обществото 

чрез изплащането на 

възнаграждения от държав-

ния бюджет, особено в 

публичния сектор. 

Чл. 7., ал. 2. Орденът "За 

военна заслуга" има една 

категория - с мечове, и три 

Чл. 7., ал. 2. Орденът "За 

военна заслуга" има една 

категория - с мечове, и три 

Следва да отпадне текста за 

“категорията”. Тя има смисъл 

да бъде споменавана само за 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

степени - първа, втора и 

трета: 

степени - първа, втора и 

трета: 

ордени, където са налични и 

двете категории (със или без 

мечове). Аналогично, в орден 

за гражданска заслуга НЕ СЕ 

СПОМЕНАВА, че “има една 

категория – без мечове”. 

Чл. 7., ал. 2., т. 1, а) златен 

кръст ... носи се през рамо; 

Чл. 7., ал. 2., т. 1, а) златен 

кръст ... носи се през рамо 

отдясно наляво; 

Трябва да се посочи начина 

на носене на ордена. 

Чл. 7., ал. 2., т. 1, б) звезда на 

ордена ... носи се на гърди; 

Чл. 7., ал. 2., т. 1, б) звезда на 

ордена ... носи се от лявата 

страна на гърдите; 

Трябва да се посочи начина 

на носене на звездата на 

ордена. 

Чл. 7., ал. 2., т. 3. трета степен 

... носи се на гърди. 

Чл. 7., ал. 2., т. 3. трета степен 

... тъмночервена триъгълна 

лента; носи се от лявата 

страна на гърдите. 

Трябва да се посочи формата 

на лентата и начина на носене 

на ордена. 

Чл. 7., ал. 3. С орден "За 

военна заслуга" се 

награждават: 

1. с първа степен - висши 

офицери, генерали и 

адмирали, по изключение - и 

граждански лица; 

2. с втора степен - старши 

офицери, полковници, 

подполковници, граждански 

лица, висши държавни 

служители на Министерския 

съвет и на организациите в 

системата на международната 

сигурност, видни учени в 

областта на военните науки, 

по изключение - и други лица 

с големи военни заслуги; 

3. с трета степен - старши 

офицери, по изключение - 

младши офицери и 

граждански лица с военни 

заслуги. 

Има два варианта за промяна 

на тази алинея. 

 Вариант 1: 

1. с първа степен - висши 

офицери, генерали и 

адмирали, по изключение - и 

граждански лица; 

2. с втора степен - старши 

офицери, полковници, 

подполковници, граждански 

лица, висши държавни 

служители на Министерския 

съвет и на организациите в 

системата на международната 

сигурност, видни учени в 

областта на военните науки, 

по изключение - и други лица 

с големи военни заслуги; 

3. с трета степен - старши 

офицери, по изключение - 

младши офицери, офицер-

ски кандидати, сержанти 

(старшини и мичмани във 

Военноморските сили), 

войници и матроси, както и 

на граждански лица с 

военни заслуги. 

 

 

 

 

Вж подробната обосновка на 

стр. 19-21 от настоящия 

документ. В допълнение, 

критериите за награждаване с 

ордена трябва по-ясно да 

посочват, че той може да се 

връчва и на волнонаемни 

служители в Българската 

армия, както и на ръководния 

състав на Министерство на 

отбраната, който не е с 

пагони. 

 

Може да се направи още една 

диференциация, свързана с 

цвета на лентата на ордена, 

каквато е практиката преди 

1944 г., а именно – 

тъмночервена през мирно 

време и синя лента (на ордена 

“За храброст”) в случай на 

военни заслуги по време на 

война/при реални военни 

действия. 

 

Чрез предложените промени 

ще се прецизират и допълнят 

текстовете на закона и ще се 

съгласуват със Закона за 

отбраната и въоръжените 

сили на Република България, 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

 Вариант 2:  

 

Създаване на четвърта и пета 

степен на ордена, като 

четвъртата да се връчва на 

сержанти (старшини и 

мичмани във Военноморските 

сили), а петата – на войници и 

матроси. 

с който се определят военни 

званияте в България. 

 

В допълнение, ще се разшири 

кръга от лица, които може да 

бъдат награждавани с орден 

"За военна заслуга" чрез 

допълването му с най-

многобройния по брой военен 

персонал, а именно сержанти 

(старшини и мичмани във 

Военноморските сили), 

войници и матроси, които 

понастоящем са изключени. 

Орден "Мадарски конник" 

Чл. 8., ал. 1. С орден 

"Мадарски конник" се 

награждават чужди и 

български граждани за 

особено големи заслуги за 

установяването, укрепването 

и развитието на двустранните 

отношения с Република 

България: 

1. дипломатически представи-

тели, акредитирани в 

Република България, и 

български дипломатически 

представители, акредитирани 

в други страни; 

2. чуждестранни и български 

обществени дейци и военни 

лица. 

Критериите за награждаване 

за български граждани следва 

да бъдат ревизирани. Докато 

за чуждите граждани може да 

бъде открита ролята им 

(“големите им заслуги”) в 

“установяването, укрепването 

и развитието на двустранните 

отношения с Република 

България”, това трудно би 

било приложимо за българ-

ските. Вариантите са обхвата 

на награждаванията да се 

разшири за български гражда-

ни, които са съдействали за 

развитието на отношенията с 

други държави, които 

значително са допринесли за 

благосъстоянието на българ-

ската държава. Или за изявен 

принос на български гражда-

ни и тяхната значима роля на 

международната сцена. 

 

При всички положения, 

критериите следва да бъдат 

преразгледани. 

Практиката показва, че 97% 

от връчените ордени до 

момента са на чуждестранни 

лица. Това е ясна индикация, 

че на база на настоящите 

критерии за награждаване, 

трудно може да се намери 

ролята на българските 

граждани, които може да 

попаднат в обхвата на 

наградените лица. 

Орден "За храброст" 

Чл. 9., ал. 1. С орден "За 

храброст" се награждават 

военни и граждански лица за 

проявена храброст и героизъм 

Включването в обхвата на 

ордена и на “военни лица” 

поставя въпроси относно 

разликите с причините за 

Следва да се направи 

дискусия между държавните 

институции и в обществото. 

http://www.eufunds.bg/


 
 

31 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект №BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната 

памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

в полза на българското 

общество и държава. 

връчването на ордена "За 

военна заслуга".  

 

Практиката до момента 

показва, че от 12 наградени 

лица с ордена, няма нито едно 

връчване на ордена категория 

с мечове, която е предназна-

чена за военни лица. 

Чл. 9., ал. 2. Орденът "За 

храброст" е със синя лента, ...; 

носи се на гърди: ... 

Чл. 9., ал. 2. Орденът "За 

храброст" е със синя 

триъгълна лента ...; носи се 

от лявата страна на 

гърдите: ... 

Трябва да се посочи формата 

на лентата и начина на носене 

на ордена. 

Чл. 9., ал. 2, т. 4 първа, втора 

и трета степен са със синя 

лента, носят се на гърди и 

имат категория с мечове. 

Точката трябва да се отмени, 

т.к. приповтаря текста на чл. 

9, ал. 2: 

 

Чл. 9., ал. 2, т. 4 първа, 

втора и трета степен са със 

синя лента, носят се на 

гърди и имат категория с 

мечове. 

Текстът на чл. 9, ал. 2 е 

следният: Орденът "За 

храброст" е със синя лента, 

има три степени - първа, 

втора и трета, и две 

категории - с мечове (връчва 

се на военни лица) и без 

мечове (връчва се на 

граждански лица); носи се на 

гърди: 

Чл. 9, ал. 3. С орден "За 

храброст" с мечове се 

награждават военни лица: 

1. с първа степен - висши 

офицери - генерали и 

адмирали; 

2. с втора степен - офицери; 

3. с трета степен - сержанти и 

войници. 

Предложенията за промени в 

този член са аналогични като 

тези за орден "За военна 

заслуга": 

Чл. 9, ал. 3. С орден "За 

храброст" с мечове се 

награждават военни лица: 

1. с първа степен - висши 

офицери - генерали и 

адмирали; 

2. с втора степен – старши 

офицери; 

3. с трета степен - сержанти 

и войници. младши офице-

ри, офицерски кандидати, 

сержанти (старшини и 

мичмани във Военномор-

ските сили), войници и 

матроси 

Чрез предложените промени 

ще се прецизират и допълнят 

текстовете на закона и ще се 

съгласуват със Закона за 

отбраната и въоръжените 

сили на Република България, 

с който се определят военни 

званияте в България. 

Определяне на кръга от 

заслуги, които мотивират 

връчването на трите степени 

на ордена на граждански 

Докато за военните лица е 

определен кръга от военни 

звания, които дават основа-

ние за връчването на първата, 

Следва да се направи 

дискусия между държавните 

институции и в обществото за 

определяне на кръга от 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

лица. втората или третата степен на 

ордена, то за гражданските 

лица няма абсолютно никакво 

споменаване на заслугите, 

които може да диференцират 

трите степени.  

заслуги, които мотивират 

връчването на една от трите 

степени на ордена на 

граждански лица. 

Глава трета. 

МЕДАЛИ 

Медал "За заслуга" 

Чл. 10, ал. 2. Медалът "За 

заслуга" има една степен ... с 

червена лента; носи се на 

гърди. 

Чл. 10, ал. 2. Медалът "За 

заслуга" няма степени ... с 

триъгълна червена 

лента; носи се от лявата 

страна на гърдите, след 

ордените. 

Реално медалът няма степени; 

не е точно записаното в 

закона, че има една степен. 

 

Добавката “триъгълна” 

произтича от изискването в 

чл. 3, ал. 2, т. 1 “описание на 

формата и лентата на ордена 

и на медала за всяка степен” 

 

Трябва да се посочи начина 

на носене на медала и факта, 

че по своя статут е на по-

ниско ниво спрямо ордените. 

Глава четвърта. 

НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕНИ И МЕДАЛИ 

Чл. 11., ал. 2. Предложения за 

награждаване с ордени и 

медали се правят с решение 

на Народното събрание или 

на Министерския съвет въз 

основа на мотивирано 

предложение от съответните 

министри, от Българската 

академия на науките, от 

висшите училища, от 

Българския Червен кръст, от 

творчески съюзи, сдружения 

и други организации с 

нестопанска цел, както и от 

инициативни комитети на 

граждани. 

Чл. 11., ал. 2. Предложения за 

награждаване с ордени и 

медали до Президента се 

правят с решение на 

Народното събрание или на 

Министерския съвет въз 

основа на мотивирано 

предложение от всички 

заинтересовани страни 

Не трябва да се допуска 

ограничение по отношение на 

вносителите на предложения 

за награждаване с ордени и 

медали. Всеки български 

гражданин или институция 

следва да може да прави 

подобни предложения. За 

целта, следва да се разработи 

унифициран формуляр, в 

който вносителите на 

подобни предложения да 

попълват информация за 

причините/заслугите, които 

мотивират тяхното 

предложение. Този формуляр 

следва да бъде наличен на 

интернет страницата на 

Народното събрание и на 

Министерския съвет 

Чл. 11., ал. 3. Предложения за 

награждаване на чужди 

Чл. 11., ал. 3. Предложения за 

награждаване на чужди 

Ролята на министъра на 

външните работи следва да е 
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

граждани с ордени и медали 

се правят от министъра на 

външните работи. 

граждани с ордени и медали 

се съгласуват с министъра на 

външните работи. 

съгласувателна. Няма 

обективна причина, поради 

която само министърът на 

външните работи да може да 

дава предложения за 

награждаване на 

чуждестранни граждани. 

Чл. 11., ал. 4. Предложения за 

награждаване на български 

военни лица се правят от 

министъра на отбраната. 

Чл. 11., ал. 4. Предложения за 

награждаване на български 

военни лица се съгласуват с 

министъра на отбраната. 

Ролята на министъра на 

външните работи следва да е 

съгласувателна. Няма 

обективна причина, поради 

която само министърът на 

отбраната да може да дава 

предложения за награждаване 

на български военни лица.  

 

Ако все пак текстът на ал. 3 и 

ал. 4 остане, следва да се даде 

пояснение кой дава 

предложения за награждаване 

на чуждестранни военни лица 

- министърът на външните 

работи или министърът на 

отбраната. 

 

Ако това е министърът на 

външните работи, то най-

малкото трябва да има 

съгласуване с министъра на 

отбраната. 

Чл. 11., ал. 5. Предложенията 

за награждаване трябва да 

съдържат подробно описание 

на дейността на лицето и 

мотивирано предложение за 

награждаване. 

Чл. 11., ал. 5. Предложенията 

за награждаване трябва да 

съдържат подробно описание 

на дейността на лицето и 

мотивирано предложение за 

награждаване, като за целта 

се попълва формуляр, 

наличен на интернет 

страниците на Народното 

събрание и на 

Министерския съвет. 

За да може да бъде 

извършвана сравнимост 

между отделните 

кандидатури, следва да има 

унифициран формуляр, който 

да се попълва и да съдържа 

всички основания, причини и 

заслуги за връчването на 

конкретния орден или медал. 

Чл. 11., ал. 6. Решението по 

ал. 2 се придружава с 

документ за извършена 

проверка по реда на Закона за 

достъп и разкриване на 

документите и за обявяване 

Следва да се извърши 

прецизиране на текста. В 

момента практиката показва, 

че ако бъде установена 

подобна принадлежност, 

разглеждането на номинаци-

Тази алинея дава възмож-

ности за различна интерпре-

тация. Може да се окаже, че 

има подобни лица, които са 

наградени, а други – не.  
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Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

на принадлежност на 

български граждани към 

Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на 

Българската народна армия. 

ята на лицето за награжда-

ване с орден или медал се 

прекратява. В закона следва 

или да се запише, че подобни 

лица не може да бъдат 

награждавани с ордени или 

медали, или тексът да 

отпадне. 

По-разумно би било, ако 

решението по ал. 2 се 

придружава със свидетелство 

за съдимост на лицето, чиято 

кандидатура се разглежда. 

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ЗАКОНА 

1. В закона следва да се 

добави текст, който описва 

йерархията и начина на 

носенето на нагръдните знаци 

на ордените и медалите, както 

и на техните миниатюри. 

В традицията на българската 

наградна система нагръдните 

знаци на ордените се носят от 

лявата страна на гърдите, 

като първо (най-вдясно) се 

поставя най-висшият орден, а 

след него – отдясно наляво – 

знаците на останалите 

ордени. Медалите следва да 

се поставят или след 

ордените или под тях. 

Такъв текст би задал 

конкретни правила за 

носенето на ордените и 

медалите, когато са повече от 

един. 

 

Освен това, български 

граждани може да имат 

отличия и от други държави – 

трябва да се посочи от коя 

страна на гърдите се носят те 

и дали са преди или след 

българските наградни знаци. 

2. В закона трябва да се 

включи текст, който дава 

обяснение на въпроса дали 

след получаването на висшия 

орден “Стара планина”, на 

едно и също лице 

впоследствие може да се 

връчват ордени, които са по-

ниско в йерархията на 

тяхната подредба. 

В момента практиката е, че 

лице, което е наградено с 

орден “Стара планина” не 

може да получава други 

български ордени, т.к. те 

седят по-ниско от него по 

старшинство. Може би 

единственото изключение би 

бил орден  "За храброст", т.к. 

е извън подреждането по 

старшинство. 

Такъв текст би задал 

конкретни правила за 

връчването на ордените и 

медалите, когато са повече от 

един. 

 

Той е важен и за 

определянето на критериите 

за връчването на отделните 

степени на ордените, т.е. дали 

след първа степен може да се 

връчи втора например и ще 

даде яснота по подобни 

казуси. 

3. В закона следва да се 

включии текст, който да е 

свързан с процедура по 

отнемането на държавни 

награди - ордени и медали, на 

български и чужди граждани.  

 

В последните няколко години 

има няколко случая, при 

които наградени лица 

впоследствие извършват 

Следва да са разработи 

процедура, която ясно да 

посочва при кои случаи може 

да бъдат отнети държавни 

награди - ордени и медали, 

например: 

 Осъдени лица с влязла в 

сила присъда 

 Български граждани, които 

впоследствие са лишени от 

гражданство 

Както награждаването, така и 

отнемането на държавни 

награди трябва да е базирано 

на ясни критерии и 

процедури.  

http://www.eufunds.bg/


 
 

35 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект №BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната 

памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Член (алинея) от ЗОМРБ Прдложение за промяна в 

ЗОМРБ 

Обосновка/коментари 

обществено неприемливи 

постъпки или биват 

осъждани. Държавните 

награди не следва да служат 

за легитимацията на подобни 

лица. 

 Ако се установи, че  

съответната държавна 

награда е връчена без 

основание и др. 

 

Също така, в закона следва да 

се посочи кой предлага 

(инициира) и кой реализира 

процедурата. 

4. В закона следва да се 

включи текст, който да 

позволява процедура за 

възстановяване на ордени и 

медали. 

В случай на открадване, 

загубване или унищожаване 

на получени орден или медал, 

следва да има процедура за 

неговото въстановяване на 

награденото лице. 

Тази процедура трябва да е 

базирана на конкретни крите-

рии. 

 

В допълнение към горните конкретни предложения за промени или допълнения 

към Закона за ордените и медалите на Република България, по-долу се дава 

предложение за преструктуриране на начина на описанието на ордените и на медала за 

“Заслуга”, за да има единна и логически свързана структура: 

1. Защо се връчва ордена/медала (общи мотиви за награждаването с него/какви 

са целите, които следва да бъдат постигнати с връчването му като държавна 

награда) – това е най-важната характеристика на ордена или медала – 

какво е постижението, което заслужава да бъде отличено с него, а не кой 

има право да го получи  
2. Представяне на категориите и степените на ордена/медала 

3. Представяне на обхвата на лицата и на заслугите, които мотивират 

награждаването с тях: 

 Категории лица, които може да се награждават с ордена/медала – 

български/чуждестранни граждани, военни/цивилни лица, професии, 

длъжности и т.н. – по степени 

 Критерии (заслуги) за награждаване с отделните степени – за всяка 

степен поотделно, като следва да има ясна диференциация и градация 

4. Описание на физическите характеристики на ордена/медала (аверс и реверс), 

на свързващия елемент и на носача (лентата) – по категории (където има) и 

по степени 

 

В момента, всеки от членовете на Закона от чл. 4 до чл. 10 има различна 

структура, което прави представянето объркващо и трудно разбираемо, например: 

 Чл. 4. Орден “Стара планина”: 

 Кой може да се награждава 

 Степени на ордена (с лента и без лента) 

 Отново – Кой може да се награждава 

 Описание на физическите характеристики на ордена с лента 
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 Степени и категории на ордена без лента 

 Описание на физическите характеристики на ордена без лента 

 

 Чл. 5. Орден "Св. св. Кирил и Методий" 

 Кой може да се награждава 

 Степени на ордена 

 Отново – Кой може да се награждава – по степени 

 Описание на физическите характеристики на ордена 

 

 Чл. 6. Орден "За гражданска заслуга" 

 Кой може да се награждава - общо 

 Степени на ордена, представяне на лентата 

 Описание на физическите характеристики на ордена по степени 

 

 Чл. 7. Орден "За военна заслуга": 

 Кой може да се награждава 

 Споменаване на категории и степени 

 Описание на физическите характеристики на ордена по степени 

 Отново – Кой може да се награждава – по степени 

 

 Чл. 8. Орден "Мадарски конник" 

 Кой може да се награждава 

 Степени на ордена, представяне на лентата 

 Описание на физическите характеристики на ордена по степени 

 

 Чл. 9. Орден "За храброст" 

 Кой може да се награждава 

 Описание на лентата, степени и категории на ордена 

 Описание на физическите характеристики на ордена по степени 

 Отново – Кой може да се награждава – по степени само за категорията 

с мечове 

 

 Чл. 10. Медал "За заслуга" 

 Кой може да се награждава 

 Представяне на едната степен и описание на физическите 

характеристики на медала 

 

В допълнение, следва да се има предвид, че ЗОМРБ е приет през юни 2013 г., а 

графичните и цветните изображения на ордените и на медала “За заслуга” са приети 

една през май 2004 г., т.е. има известни разлики в описанието на техните физически 

характеристики в момента на приемането на закона и впоследствие, на база на 

одобрените им дизайни година по-късно. Най-важната нова характеристика е 

включването на корона като свързващ елемент между тялото на наградния знак и 
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носача при орден "За гражданска заслуга", орден "За военна заслуга", орден "За 

храброст" и при медала “За заслуга”. 

 

Предложение за Правилник за прилагане на Закона за ордените и медалите 

на Република България 

 

Направеното по-долу предложение за разглеждане и приемане на Правилник за 

прилагане на Закона за ордените и медалите на Република България е валидно само в 

случай, че направените по-долу предложения не може да бъдат включени в Закона. 

Нашето мнение е, че те биха могли да бъдат интегрирани в текстовете на ЗОМРБ. 

Правилникът за прилагане на Закона за ордените и медалите на Република 

България дава детайлно описание на: 

 Правилатата 

 Процедурите 

 Публичността, 

свързани с връчването на български ордени и медали. 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В сила от ...<ден>...<месец>…<година> г. 

Приет с ПМС № ... от ...<ден>...<месец>…<година> г. 

Обн. ДВ. бр. ... от ...<ден>...<месец>…<година> г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С правилника се уреждат: 

1. Правилатата за награждаване с държавни награди - ордени и медали; 

2. Процедурите, свързани с награждаването с ордени и медали; 

3. Публичността при връчването на ордени и медали. 

 

Чл. 2. Средствата за финансиране на производството на ордени и медали, 

техните ленти/носачи, кутии, орденски и медални книжки или грамоти се предвиждат 

ежегодно по бюджета на президентската институция. 

 

Глава втора. 

ПРАВИЛА ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА ОРДЕНИ И МЕДАЛИ 

 

Чл. 3. Ордени и медали може да се връчват само на лица с доказан принос в 

съответната сфера на дейност, влизаща в обхвата на критериите за награждаване със 

съответните държавни награди. 

Чл. 4. (1) Връчването на ордени и медали се извършва веднъж годишно или по 

конкретен повод. 

(2) Връчването на орден "Св. св. Кирил и Методий" се извършва по повод на 

Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май). 
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(3) Връчването на орден "За военна заслуга" се извършва по повод на Деня на 

храбростта и Българската армия (6 май) или по повод на Деня на независимостта на 

България (22 септември). 

 

Глава трета. 

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА ОРДЕНИ И МЕДАЛИ 

 

Чл. 5. (1) Президентът на Република България награждава с ордени и медали. 

(2) Президентът на Република България със своя заповед може да оторизира 

връчването на ордени и медали да се извършва и от други официални лица, особено в 

чужбина. 

Чл. 6. (1) Предложенията за награждаване с ордени и медали се подават на 

хартия или в електронен формат до деловодството на Народното събрание или на 

Министерския съвет. 

(2) Предложенията по ал. 1 следва да имат структура и съдържание съгласно 

Приложение №1 към настоящия правилник, в противен случай няма да бъдат 

разглеждани. 

(3) Предложенията по ал. 1 следва да имат ясен изпращач, който следва да 

посочи своето име и фамилия, както и контактни данни (мобилен телефон и електронна 

поща). 

(4) Към предложенията по ал. 1 следва да има приложен писмен или визуален 

доказателствен материал, при необходимост. Такъв може да бъде изискан и 

впоследствие от Комисията за оценка на предложенията за награждаване с ордени и 

медали. 

(5) В срок от 10 календарни дни от получаването на предложенията по ал. 1 за 

награждаване с ордени и медали, те трябва да бъдат изпратени до Комисията за оценка 

на предложенията за награждаване с ордени и медали. 

 

Чл. 7. (1) Комисията за оценка на предложенията за награждаване с ордени и 

медали се състои от 5 постоянни члена с право на глас – председател, заместник-

председател и трима члена. Комисията има в състава си три резервни члена, които се 

включват в работата на Комисията в случай, че някой от титулярите е възпрепятстван 

от участие в нейните заседания или се намира в хипотезата на чл. 8, ал. 1. 

(2) Към комисията се назначава административен секретар. 

(3) Съставът и правилата за работа на Комисията се определят със заповед на 

Президента на Република България. 

 

Чл. 8. (1) Членовете на комисията по чл. 7, ал. 1 декларират, че: 

1. Не са “свързани лица” с кандидат за награждаване с орден или медал; 

2. Нямат частен интерес от участието си в Комисията по смисъла на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

(2) Във връзка с горните обстоятелства, членовете на Комисията попълват 

декларация след получаване на предложенията с кандидатите за награждаване с ордени 

и медали и на всеки етап от процедурата при настъпване на промяна в декларираните 

обстоятелства. 
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(3) Членовете на Комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които 

са узнали във връзка със своята работа в Комисията. 

 

Чл. 9. (1) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство на базата на ясно 

определени и обективни критерии. 

(2) Резултатите от заседанията на Комисията се документират с писмени 

протоколи, водени от секретаря по чл. 7, ал. 2, като се подписват от председателя на 

Комисията, секретаря и от присъствалите членове на Комисията, като се съхраняват в 

срок 5 години от провеждането на заседанието. 

(3) Към Комисията може да бъдат назначавани външни експерти, които да 

съдействат за нейната работа. 

(4) Финансирането на работата на Комисията, вкл. разходите за възнаграждения, 

за външни експертизи, за консултантски услуги, за пътни, дневни и квартирни, при 

необходимост от пътуване извън мястото на постоянното им пребиваване, както и за 

други присъщи административни и други разходи, се извършва от бюджета на 

президентската институция. 

(5) Комисията има право да получава информация във връзка със своята работа 

от български институции в страната и чужбина, като за целта следва да й бъде оказвано 

пълно съдействие. 

 

Чл. 10. (1) Комисията за оценка на предложенията за награждаване с ордени и 

медали извършва обективно разглеждане на всички внесени предложения и до три 

календарни месеца от тяхното постъпване излиза с мотивирано решение пред 

Народното събрание или Министерския съвет. 

(2) В тридневен срок след получаването на решението на Комисията относно 

предложението за награждаване с орден или медал, Народното събрание или 

Министерския съвет информира писмено вносителя на предложението, като към него 

прилага и мотивите на Комисията.  

 

Глава четвърта. 

ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА ОРДЕНИ И МЕДАЛИ 
 

Чл. 11. При вземането на решение от страна на Народното събрание или на 

Министерския съвет за даването на предложение за награждаване с ордени и медали, 

информация за това следва да се публикува на интернет страницата на Народното 

събрание или на Министерския съвет, като тя трябва да е придружена с мотиви. 

Чл. 12. За официалните събития, свързани с награждаването с ордени и медали 

от страна на Президента на Република България или на оторизирани от него лица, 

следва да бъдат информирани медиите. 

Чл. 13. (1) "Дневник-регистърът на наградените" към Президента на Република 

България следва да е достъпен онлайн на интернет страницата на президентската 

институция, като следва да се актуализира на всеки три месеца.  

(2) Дневник-регистърът следва да представя следната информация на 

обществото: 

1. Лицата, които са наградени със съответния орден или медал; 

http://www.eufunds.bg/


 
 

40 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект №BG05SFOP001-2.009-0117 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на националната 

памет”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

2. Заслугите на лицата, причина за награждаването им със съответния орден или 

медал; 

3. Датата на връчването на ордена или медала; 

4. Допълнителна информация, при необходимост. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник". 

 

Приложение №1 към чл. 6 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ДЪРЖАВНИ НАГРАДИ – ОРДЕНИ 

ИЛИ МЕДАЛИ 

 

ДО 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

или 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

(моля, посочете вярното) 

 

1. Информация за лицето, предложено за награждаване с държавна награда – орден или 

медал: 

Име и фамилия:  

Дата, месец и година на раждане:  

С коя държавна награда (орден или медал) 

предлагате да бъде наградено лицето*? 

 

 

 

Бележка: *Категорията и степента на ордена, с 

която лицето ще бъде наградено в случай на 

положително становище, ще бъде определена от 

Комисията за оценка на предложенията за 

награждаване с ордени и медали към Президента 

на Република България. 

 Орден "Стара планина" 

 Орден "Св. св. Кирил и Методий" 

 Орден "За гражданска заслуга" 

 Орден "За военна заслуга" 

 Орден "Мадарски конник" 

 Орден "За храброст" 

 Медал “За заслуга” 

В какво качество познавате лицето, което 

предлагате за държавна награда? 

 Ръководител (настоящ или бивш) 

 Подчинен (настоящ или бивш) 

 Роднина (съпруг/съпруга, син/дъщеря,  

      брат/сестра и т.н.) 

 Познат 

 Не го познавам 

 Представител съм на държавна институция 

 Друго: ...................... (моля, посочете) 
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Къде работи, от колко години и на каква 

длъжност е лицето, което предлагате за 

държавна награда? 

 

 

 

(моля, посочете) 

Защо смятате, че лицето, което предлагате 

за държавна награда, заслужва такава? 

 

 

 

(моля, посочете) 

Защо предлагате лицето за държавна 

награда – какви са неговите заслуги? 

 

 

(моля, посочете) 

Моля, представете допълнителни външни 

източници на информация в подкрепа на 

тези заслуги**: 

 

Бележка: **Към настоящия формуляр 

можете да представите приложения, които 

са в хартиен или в електронен формат, 

както и линкове към връзки в интернет, 

които подкрепят кандидатурата на лицето, 

което предлагате за награждаване. 

 

 

(моля, посочете) 

С какво заслугите на лицето, което 

предлагате за държавна награда са по-

големи от тези на останалите граждани? 

 

 

 

(моля, посочете) 

Информация за подателя: 

Вашето име и фамилия:  

(моля, посочете) 

Длъжност и организация (ако е 

приложимо): 

 

(моля, посочете) 

Вашите данни за контакт (мобилен 

телефон и/или е-мейл адрес):  

Мобилен телефон: 

 

Е-мейл: 

(моля, посочете) 

Дата на подаване на заявлението 

(ден/месец/година): 

 

(моля, посочете) 

Вашият подпис:  

 

......................................................................... 

 

Благодарим Ви за изпратеното предложение! След като Комисията за оценка на 

предложенията за награждаване с ордени и медали към Президента на Република 

България се запознае с всички факти и обстоятелства относно кандидатурата на 

предложеното от Вас лице, ще получите обратна връзка за решението. Моля да имате 

предвид, че това може да отнеме между 3 и 6 месеца. 
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5. Представяне на механизъм, позволяващ прилагане на нормативно 

определена процедура за даване на предложения за връчване на ордени и медали 

 

Разгледаните в горните части въпроси, свързани с политиката за награждаване с 

ордени и медали, следва да бъдат подложени на обществено обсъждане и да бъдат 

съгласувани между отделните институции. 

Изведените в предходните глави практически въпроси, свързани с прилагането 

на Закона за ордените и медалите на Република България показва редица 

несъответствия и нужди, за чието решаване препоръчваме извършването на 

последваща оценка на въздействието на ЗОМРБ. Такава до момента не е правена и 

изисква изпъленение съгласно глава трета на Наредбата за обхвата и методологията за 

извършване на оценка на въздействието6, за да може да се коригират посочените в 

настоящия анализ слабости на Закона. От приемането му през 2003 г. до края на 2019 г. 

има натрупана достатъчно практическа информация, за да може да се направят 

конкретни изводи за неговата ефективност и ефикасност.  

Възможно е тази последваща оценка да стигне до извода, че има твърде 

многобройни и важни промени в ЗОМРБ, които да обосноват неговата отмяна и 

замяната му с нов (съгл. чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове7).  

В този случай, съгласно измененията на Закона за нормативните актове (ЗНА) от 

2016 г., следва да бъде извършена предварителна оценка на въздействието и да се 

проведат обществени консултации с гражданите и юридическите лица съгласно глави 

втора и трета от ЗНА. 

Изработването на проект на нормативен акт следва да се извършва при зачитане 

на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 

6. Препоръки за развитие на процедурата за награждаване с ордени и 

медали с участието на гражданското общество 

 

Както вече беше дискутирано в горните части на анализа, в момента 

възможностите за даване на мотивирани предложения от страна на гражданското 

общество са ограничени до: 

 Творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел 

 Инициативни комитети на граждани 

 

Определението “творчески съюзи, сдружения и други организации с 

нестопанска цел” следва да бъде преразгледано в контекста на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, в който единственото разделение не е по вид на дейност 

(творческа или не), а по това дали осъществяват дейност в обществена или в частна 

полза. 

                                                 
6 Приета с ПМС №301 от 14.11.2016 г., в сила от 18.11.2016 г. 
7 Обн. ДВ. бр. 27 от 3 април 1973 г., изм. ДВ. бр. 65 от 21 юли 1995 г., доп. ДВ. бр. 55 от 17 юни 2003 

г., изм. ДВ. бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 3 май 2016 г. 
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Няма изрична законодателна уредба относно формата, числеността, състава и 

организацията на т.нар. “инициативни комитети на граждани”. Следователно, тази 

неопределеност води до субективно третиране на подобни предложения и възможност 

те да не бъдат разгледани. 

В тази част следва да се обърне внимание на още един въпрос, свързан с ролята 

на Президентската институция в процедурата по награждаване с ордени и медали. Към 

момента, Президентът има 2 правомощия съгласно ЗОМРБ: 

 Да издава укази за награждаване с ордени и медали, на базата на 

предложение от страна на Народното събрание (НС) или на Министерския 

съвет (МС) 

 Да извършва самите награждавания 

 

Президентът е изключен от категориите лица, които може да дават мотивирани 

предложения до НС или до МС за награждаване с ордени и медали, които в настоящия 

текст на ЗОМРБ включват “министрите, Българската академия на науките, висшите 

училища, Българския Червен кръст”, както и “творчески съюзи, сдружения и други 

организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани”, които 

бяха резгледани по-горе. 

Необходимо е да се преосмисли тази разпоредба на ЗОМРБ и Президентът да 

бъде включен в обхвата на лицата, които може да дават предложения за награждаване с 

ордени и медали. 

Също така, по аналогия, министър-председателят, заместник-министър 

председателите, които не са министри и депутатите от Народното събрание също не 

може да дават предложения за награждаване с държавни награди - ордени и медали. 

Това ограничение е валидно и за цялата съдебна система.  

За да може ЗОМРБ да бъде максимално широк и непоставящ ограничения върху 

волята на българските граждани, особено по такава важна тема като националната 

памет и изразяването на обществена признателност, трябва да се даде възможност на 

всяко едно лице да може да дава предложения за награждаване с ордени и медали. 

Наличието на ясна и прозрачна процедура за избора на наградените лица ще гарантира, 

че само най-достойните лица ще ги получат. 

 

7. Предложения за процеса по прилагане на процедурата за приемане на 

промените 

 

Предложените в настоящия анализ предложения за промени в Закона за 

ордените и медалите на Република България ще бъдат комуникирани до всички 

институции, ангажирани с процеса на даване на предложения, вземане на решения и 

награждаването с държавни награди и по-специално до: 

 Президентство 

 Народно събрание 

 Министерски съвет 

 Министерство на външните работи 

 Министерство на отбраната 

 Министерство на правосъдието 
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 Министерство на културата 

 Министерство на вътрешните работи 

 Неправителствени организации, имащи роля за опазване на националната 

памет 

 

Допълнително доразвиване на българската наградна система следва да се търси 

и в следните направления по отношение на политиката по нейното прилагане: 

1. Промяна на фокуса и целите на българската наградна система. Отличия 

следва да бъдат връчвани за поощряване на тези, които: 

 Създават работни места и икономическа активност в цялата страна и 

подкрепят развитието на България 

 Подкрепят децата и младите хора да постигнат своя потенциал, без 

значение от техния произход 

 Подпомагат социалната мобилност, подобряват възможностите за живот 

и премахват бариерите пред успеха 

 Даряват от своето време и от финансовите си средства за подобряване на 

състоянието на местната общност 

 Работят за справяне с дискриминацията във всичките й форми 
 

2. Определяне на годишна квота на лицата, на които може да бъдат връчвани 

ордени и на медала “За заслуга” – не по-малко/не повече от определен брой 

лица 
 

3. Разширяване на обхвата на лицата, които се награждават с вторите степени 

на българските ордени, а където има такива – и с третите им степени, като 

предпоставка за връчването на по-горните степени 
 

4. Реализация на широка обществена кампания за популяризирането на закона 

и възможностите за номиниране на лица с държавин награди – ордени и 

медали. Това е особено валидно в настоящия момент, когато кризата с 

пандемията от Ковид-19 действително показва кои лица дават най-голям 

принос към обществото 
 

5. Даване на по-широк достъп на младите хора до възможността да бъдат 

номинирани и да получават ордени и медали – тези отличия не следва да 

бъдат само “запазени” за установени лица от държавната сцена, които 

получават отличия само заради дългогодишната си служба. Без да може да 

се направи подробна статистика за получателите заради липсата на 

достатъчно информация, може да се приеме, че средната възраст на 

наградените лица е над 50 години 
 

6. Подобряване на баланса между получателите на наградни знаци - мъже и 

жени. В момента едва под 20% от получателите на отличията са жени 
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