РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА И
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА
И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за създаване
на Национален комитет по международно хуманитарно право
Уважаеми господин министър-председател,
Уважаеми госпожи и господа министри,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект
на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален
комитет по международно хуманитарно право.
Националните комитети по международно хуманитарно право (НК по
МХП) са мултидисциплинарни и междуведомствени органи с консултативен
характер по въпросите на международното хуманитарно право. Те имат
основна роля за подпомагане на държавите-членки в изпълнението на
Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи от 1977 и 2005
г.
Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те
държави членки на ЕС. Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) в
Женева като основна организация на глобално ниво, ангажирана в
разпространението и развитието на международното хуманитарно право,
препоръчва и насърчава създаването на национални комитети в областта на
МХП. Същевременно, решението за създаването на НК по МХП, техният формат
и състав се определят от отделните държави, по преценка на съответното
правителство.
Създаването на Национален комитет по международно хуманитарно
право, е в съответствие с политиката на ЕС за утвърждаване на спазването на
международното хуманитарно право (МХП) и ангажирането посредством
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конкретни оперативни инструменти. Ангажиментът на ЕС за спазване на МХП
е заложен в чл. 3 от Договора за Европейския съюз, както и в Насоки за
утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право
(документ 2009/C 303/06, приети през 2005 г., в последствие обновени през
2009 г). Насоките консолидират оперативните инструменти, с които ЕС и
неговите институции и органи разполагат за утвърждаване на спазването на
МХП. Отговорните органи на ЕС, които се сезират по въпросите за
ефективното изпълнение на МХП, следва да наблюдават ситуацията в своята
сфера на отговорност и да определят и препоръчват действия за насърчаване
на спазването на МХП в съответствие с приетите Насоки, когато това е
уместно.
На 32-та Международна конференция на Червения кръст и Червения
полумесец през 2015, България е поела, съвместно с ЕС, 8 доброволни
хуманитарни ангажимента, които да подпомогнат изпълнението на
резолюциите на Конференцията, вкл. посветени и на засиленото спазване на
МХП. При подготовката за предстоящата 33-та конференция през следващата
година и отчитането на изпълнението на резолюциите, създаването на НК
МХП може да бъде отчетен като положителна насока за усилията ни за
прилагане на МХП на национално ниво.
Създаването на Национален комитет в България, който да действа като
междуведомствен орган с консултативен характер по въпросите на МХП, би
дало ясен знак за ангажирането на страната ни с цялостното ефективно
прилагане на МХП, вкл. и в контекста на предприемането на конкретни
действия от страна на ЕС за утвърждаване на спазването на международното
хуманитарно право. Освен това, би спомогнало за подобряване на
координацията между отделните ведомства, свързани с международната
правна регламентация по въпросите на МХП, особено предвид
възможностите, които предоставя за обучение и развитие на експертния
потенциал. Такъв орган би могъл да служи като съвет от експерти, които да
следят актуалните въпроси от областта на МХП, по които страната ни при
необходимост да изразява позиция. НК по МХП ще участва в срещите на
аналогични органи на регионално и глобално ниво, на които се разглеждат
въпроси от актуалния дневен ред на МХП и на които понастоящем страната
ни не е представена.
НК по МХП, като мултидисциплинарен и междуведомствен орган с
консултативен характер по въпросите на международното хуманитарно
право, има следните функции:
1.
консултативни - съветва и подпомага компетентните органи и
институции в прилагането на МХП; изготвя становища/доклади за
съответствието на националното законодателство с международните актове в
областта на МХП; определя и препоръчва действия за насърчаване на
спазването на международното хуманитарно право в съответствие с поетите
международни ангажименти, националното законодателство и приетите от
ЕС Насоки за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно
право, когато това е уместно.
2.
аналитични - обсъжда и анализира актуални въпроси с
хуманитарен елемент, обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването
на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт като закрила
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на културните ценности, опазване на околната среда, закрила на
хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при
извънредни ситуации, включително природни бедствия;
3.
разпространение и популяризиране на МХП - осъществява
дейности по разпространение и популяризиране на международното
хуманитарно право и повишаване на информираността на обществото и
институциите за ролята и значението му;
4.
международно сътрудничество - участва в различни форми на
международно сътрудничество и обмен на добри практики, включително в
глобални и регионални срещи със сходни органи на други държави.
В състава на НК по МХП като членове участват представители на
ведомствата, имащи отношение към проблематиката като: Министерството
на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на
здравеопазването, Министерството на културата, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на образованието и науката,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на икономиката, както и на Българския червен кръст (БЧК)
като организация с нормативно предвидени функции в областта на МХП. За
участие в работата на НК по МХП могат да бъдат канени представители на
други държавни институции извън изпълнителната власт като тази на
Омбудсмана на Република България, на законодателната и съдебната власт,
представители на академичните среди и др. Целта е Националният комитет
да има широк междуведомствен характер и да изпълнява пълноценно
функциите на консултативен и експертен орган по прилагането на МХП в
България.
Председател на НК по МХП предлагам да е министърът на външните
работи, а заместник-председател – ресорен заместник-министър на
отбраната. Предвид функционалната компетентност и връзката между
дейността на бъдещия НК по МХП за прилагането на международноправни
актове в т. ч. свързани с правата на човека, предлагам функциите на
Секретариат да се изпълняват от МВнР, с експертната подкрепа на МО и БЧК.
Проектът на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което се прилага одобрена финансова
обосновка от министъра на финансите в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б)”
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на акт не е свързан с изпълнение на актове на Европейския
съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското
право.
Проектът на акт е публикуван на официалната интернет-страница на
Министерството на външните работи и на Портала на Министерския съвет за
обществени консултации, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21 и чл.22 а, ал. 1 от Закона
за администрацията, предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме
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представения проект на Постановление за създаване на Национален комитет
по международно хуманитарно право.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на
Национален комитет по международно хуманитарно право;
2. Финансова обосновка (само за Министерството на финансите);
3. Справка за получените в хода на междуведомственото съгласуване
становища;
4. Таблица с получените становища;
5. Предварителна оценка на въздействието;
6. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” на
Министерския съвет;
7. Проект на съобщение за СМО.

С уважение,

X
Екатерина Захариева
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