 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Националния комитет по
международно хуманитарно право ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА Жизнен стандарт РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА
КОРУПЦИЯ Харта на клиента Европейска гаранция за младежта ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ Европейски интеграционен
фонд Служби по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на Република България Фонд "Условия на труд" ПРОЦЕДУРА ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СИНДИКАЛНИТЕ И РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики" Международна
министерска конференция за демографските предизвикателства Инициатива „Подкрепи една мечта” Приоритети на Българското
председателство на Съвета на ЕС Парламентарен контрол Националния комитет по международно хуманитарно право Какво трябва да
знам за Брекзит Корпоративна социална отговорност Проект „Красива България“ Кариерни форуми 2020 Антикорупция Националния
комитет по международно хуманитарно право Националният комитет има консултативни и аналитични функции, както и функции по
отношение разпространение и популяризиране на международното хуманитарно право и по международното сътрудничество.
Международното хуманитарно право (МХП) е система от договорни и обичайни международноправни норми, уреждащи отношения между
субектите на международното право, страни по въоръжен конфликт (или война) относно прилаганите в това отношение средства и методи,
защита на ранените, болните, военнопленниците и гражданското население. МХП призовава държавите в случаите на въоръжен конфликт
(или война) да съдействат, независимо дали са страни, или не по конфликта, за възможно максимално хуманизиране на въоръжените
сблъсъци. Принципи: - ограничаване на воюващите при избора на средствата и методите за водене на военни действия; - защита на правата
на пленените, болните и ранените военослужещи; - защита на правата на гражданското население; - закрила и определяне на режими на
гражданските обекти и културните паметници; - определяне на статуса и отношенията с неутралните и невоюващи държави. Председател
на българския Национален комитет по МХП е министърът на външните работи, а заместник-председател – ресорен заместник-министър на
отбраната. В състава му като членове участват представители на министерствата, имащи отношение към проблематиката, както и на
Българския червен кръст като организация с нормативно предвидени функции в областта на МХП. За участие в работата на Комитета могат
да бъдат канени представители на други държавни институции 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.
Създаването на Национален комитет по международно хуманитарно право е в съответствие с политиката на ЕС за утвърждаване на
спазването на международното хуманитарно право 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. Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС.
Международният комитет на Червения кръст 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 Национален Комитет по МХП, техният формат и състав се определят от отделните държави,
по преценка на съответното правителство. В състава му влиза и заместник-министър на труда и социалната политика, предвид предмета на
международното хуманитарно право, което засяга и социални въпроси от статута на гражданските лица при военни конфликти.
Националния комитет по международно хуманитарно право е създаден с ПМС № 35/28.2.2019 г. Източници на МХП са Хагските
конвенции 1899 и 1907 г. и 4-те Женевски конвенции от 1949 г.: 1.
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО
ЗАКРИЛА НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв.,
бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г. 2.
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
УЧАСТТА НА РАНЕНИТЕ И БОЛНИТЕ В ДЕЙСТВАЩИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от
22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г. 3.
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТТА НА РАНЕНИТЕ, БОЛНИТЕ И ПРЕТЪРПЕЛИТЕ КОРАБОКРУШЕНИЕ ОТ СЪСТАВА НА МОРСКИТЕ
ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. 4.
ЖЕНЕВСКА
КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ; Ратифицирана с Указ на Президиума на
НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г. ОТБЕЛЯЗВАМЕ 70 ГОДИНИ ОТ
ПРИЕМАНЕТО НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната
политика на Република България
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