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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
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 им,
техният формат и състав се определят от отделните държави, по преценка на съответното
правителство.
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, би спомогнало за подобряване на
координацията между различните 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 би могъл да 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.
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 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.

1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.)
В момента в България не съществува единен орган, който да има функции по
прилагането на международното хуманитарно право. Отделни правомощия са възложени на
различни ведомства като например Министерството на външните работи или
Министерството на отбраната. Българският червен кръст, в изпълнение на спомагателната
си роля към държавата, също има нормативно предвидени функции в областта на МХП по
силата на ЗБЧК. За други ведомства тези функции са по-скоро имплицитни – като например
функциите на Министерството на културата за закрила на културните ценности,
включително при конфликт, на Министерството на околната среда и водите – във връзка с
опазване на околната среда при въоръжен конфликт и други.
Въз основа на горното считаме, че създаването на НК по МХП като
мултидисциплинарен и междуведомствен орган с консултативен характер по въпросите на
международното хуманитарно право би подобрило координацията и взаимодействието
между държавните институции. НК по МХП ще 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, тъй като много често въпроси от актуалния дневен ред на
МХП се обсъждат на срещите на националните комитети, на които понастоящем България
не е представена. В момента единственият регулярен форум с универсален характер, който
разглежда подобни въпроси, е Международната конференция на Червения кръст и
Червения полумесец, която се провежда веднъж на 4 години. Създаването на НК по МХП
би могло да се разглежда и като част от изпълнението на доброволните хуманитарни
ангажименти на страната ни за прилагане на резолюциите от Международната
конференция на ЧК/ЧП и би могло да бъде отчетено на предстоящата през 2019 г. 33-та
международна конференция на ЧК/ЧП.
НК по МХП ще 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;
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 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.
От горното следва необходимостта от създаване на НК по МХП чрез постановление на
Министерския съвет.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не е извършвана оценка до момента.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим
начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
Целите са в съответствие с препоръките на Международният комитет на Червения кръст
(МКЧК) в Женева за насърчаване на създаването на национални комитети в областта на МХП,
както и в съзвучие с националните ни политики в областта на правата на човека, а именно:
- подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните държавни
институции по въпросите на МХП, включително и с оглед необходимостта от вземане на
информирани решения по въпроси с хуманитарен елемент;
- повишаване на експертизата по въпросите на МХП сред представителите на
компетентните държавни институции;
- повишаване на информираността сред обществото;
- пълноценно участие на страната ни в различни форми на международно
сътрудничество и обмен на добри практики, включително да бъде представена на съответното
институционно ниво в глобални и регионални срещи със сходни органи на други държави.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).
Преки заинтересовани страни:
Представителите

на

ведомствата,

имащи

отношение

към

проблематиката

(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, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерството на икономиката);
институции и органи извън изпълнителната власт (законодателна, съдебна) с
отношение към въпросите на МХП;
организации с нормативно предвидени функции в областта на МХП, каквато е
Българският червен кръст (БЧК);
други институции като тази на Омбудсмана на Р България;
представители на академичните среди и др.
Непреки заинтересовани страни: гражданите, НПО, обществото като цяло.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.
ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО
Нулевият вариант, наричан още базисен, представлява прогноза за развитието на
разглежданите обществени отношения, при положение, че не се предприемат никакви
мерки. Той отчита запазването на актуалната регулаторна рамка, в която заинтересованите
страни ще продължат да функционират без промяна.
В случая не съществуват основателни причини, които да водят до заключението, че
идентифицираните проблеми биха се саморазрешили вследствие влиянието на средата. При
този вариант ще продължи да се наблюдава запазване и развитие на идентифицираните
проблеми, свързани с:
- липсата на орган, който да може да подпомогне вземането от страна на
компетентните държавни институции на информирано решение;
- липсата на експертиза на високо ниво по въпросите на международното хуманитарно
право;
- непредставеността на страната ни в международни срещи за обсъждане на актуални
въпроси от сферата на международното хуманитарно право и във връзка с това,
невъзможност да участва във вземането на решения.
ВАРИАНТ 1 – ПРИЕМАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
НК по МХП
При този вариант чрез приемането на ПМС за създаване на НК по МХП ще се създаде
междуведомствен орган, който да подпомага пълноценното прилагане на международното
хуманитарно право в България и изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и
Допълнителните протоколи от 1977 и 2005 г., както и вземането от страна на компетентните
държавни институции на информирано решение по отделни въпроси чрез обсъждане,
консултации и анализ на актуални въпроси от областта на МХП и развиване на експертен
потенциал по въпросите на МХП. Ще способства за пълноценното участие на страната ни в
различни форми на международно сътрудничество и обмен на добри практики, включително
да бъде представена на съответното институционно ниво в глобални и регионални срещи със
сходни органи на други държави. В допълнение, ще създаде условия за координиране на

дейностите по разпространение и популяризиране на международното хуманитарно право и
повишаване на информираността на обществото и институциите за ролята и значението му.
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 е министърът на външните работи, а заместникпредседател – 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, функциите на Секретариат
се изпълняват от МВнР, с експертната подкрепа на МО и БЧК.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки
един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи
(негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО
При този вариант на действие ще продължи да се наблюдава запазване и развитие на
идентифицираните проблеми (вж. т. 4), което не би способствало за пълноценното прилагане
от страна на държавните институции на международното хуманитарно право в България и
изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи от 1977 и
2005 г.
ВАРИАНТ 1 - ПРИЕМАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
НК по МХП
Не се очакват негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО
Не се очаква настъпването на положителни въздействия при запазване на положението.

ВАРИАНТ 1 - ПРИЕМАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
НК/МХП
При този вариант чрез приемането на ПМС за създаване на НК по МХП ще се създаде
междуведомствен орган, който да подпомага пълноценното прилагане на международното
хуманитарно право в България и изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и
Допълнителните протоколи от 1977 и 2005 г., както и вземането от страна на компетентните
държавни институции на информирано решение по отделни въпроси чрез обсъждане,
консултации и анализ на актуални въпроси от областта на МХП. Ще се подобри
взаимодействието между държавните институции по въпросите на МХП. Ще се създадат
повече възможности за развиване на експертен потенциал по въпросите на МХП. Страната ни
ще бъде представена в различни форми на международно сътрудничество и обмен на добри
практики, в т. ч. в глобални и регионални срещи със сходни органи на други държави за
обсъждане на актуални въпроси от сферата на международното хуманитарно право. Ще се
повиши информираността на обществото и институциите за принципите, функциите и значението на
МХП.

7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1 „Приемане
на постановление на МС за създаване на НК по МХП“.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не.
9. Създават ли се нови регистри?
Не
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
Х Не

12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай
на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното провеждането и
видовете консултационни процедури.
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
1. Кои, според Вас, са най-сериозните проблеми при прилагането на международното
хуманитарно право у нас?
2. Как би могъл да се подобри механизмът на взаимодействие между компетентните
държавни институции и други заинтересовани лица и организации по въпросите на
прилагането на международното хуманитарно право?
Проектът на ПМС ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 30
дни на Портала за обществени консултации.
Ще бъдат поискани становища от максимално широк кръг от заинтересовани страни,
съгласно раздел 3.
Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени
консултации.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.
☐ Да
Х Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я
приложете (или връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Мария Спасова
Дата: 15 ноември 2018 г.
Подпис:

