Как се правят
законите
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Относно тази брошура
В тази брошура има
информация за това как
се създават законите.
Законите са правилата,
които всички в страната
трябва да спазват.

Основните неща, които трябва да
знаете за това как се правят законите
Законите се правят от
Парламента.
Парламентът се състои
от 240 депутати,
които сме избрали с
гласуване.
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Депутатите участват
в парламентарни
групи от различни
политически партии.
Има и независими
депутати.

Как започват новите закони
Някой има идея за нов
закон.
Това може да е някой
от правителството или
парламента.
Идеята за нов закон се
нарича законопроект.

Повече за това как се правят законите
Тази част ви разказва
повече за това как се
създават законите.
Има няколко етапа за
приемане на нов закон.
Етап разглеждане
в комисия
Преди да се гласуват
от Парламента,
проектозаконите се
разглеждат в комисии.
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Тук група хора
разглеждат и обмислят
начина, по който ще
работи новият закон.
Те могат да направят
промени в новия закон,
за да го направят подобър.
Етап на докладване
Комисиите изготвят
доклад.
Проектозаконът и
докладът се внасят в
Парламента.
Гласуването се
извършва на две
четения.
1. Първо четене
Парламентът
се запознава с
проектозакона и
доклада.
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Обсъждат се основните
положения в закона.
Депутатите говорят за
идеята за новия закон.
Те решават дали това
е добра идея и дали
трябва да продължи
по-нататък.
Водят се дебати и после
се преминава към
гласуване.
2. Второ четене
Това е моментът, когато
депутатите могат да
правят предложения
за допълнения или
изменения по новия
закон.
Депутатите обсъждат и
гласуват всяка част от
новия закон.
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ЗАКОН
за Българския Червен кръст
Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е един
ствената национална организация на Червения
кръст на територията на Република България.
Той е част от международното движение на
Червения кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява
своята дейност в съответствие с българското
законодателство, с разпоредбите на Ж еневски
те конвенции от 12 август 1949 г., Допълнител
ните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както
и с основните червенокръстки принципи, уста
новени от международните конференции на
Червения кръст.
Чл. 2. (1) Българският Червен кръст е юри
дическо лице, регистрирано по Закона за лица
та и семейството, със седалище в София.
(2)
Устройството, съставът и дейността на
организацията се уреждат с нейния устав.
Ч л. З. Българският Червен кръст е автомом
на организация, която подпом ага държавата в
хуманитарната област, в подготовката за дейс
твия при военно положение, военни конфликти
и бедствия, за опазване и укрепване здравето на
населението и за възпитанието му в дух на ви
сока нравственост, милосърдие и благотвори
телност.
Чл. 4. За постигане на своите цели Българс
кият Червен кръст:
1. провежда социалнопомощ на дейност,
организира събиране и разпределение на хума
нитарната помощ от страната и чужбина;
2. работи за:
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а) повишаване на здравната култура на насе
лението;
б) ограничаване и предотвратяване на соци
ално значими заболявания;
в) обучението на населението за оказване на
първа помощ;
г) подпомагане, популяризиране и утвърж
даване на безвъзм ездното кръводаряване;
д) предотвратяване и оказване на помощ
при нещастни случаи в планините и водните
площи;
е) подготовката и квалификацията на кад
рите за неговата дейност, като за целта издава
съответните документи;
ж) пропагандиране и разпространяване на
червенокръстките принципи сред децата, под
растващите и младежта;
3. оказва помощ у нас и в чужбина на пост
радали при въоръжени конфликти и природни
бедствия;
4. работи за повишаване готовността на
населението за действия при бедствия и съв
местно с органите на гражданската защита
подготвя формирования за първа помощ и оказ
ва такава;
5. пропагандира целите и задачите на меж
дународното Червенокръстко движение и на
Българския Червен кръст, съдейства за изучава
нето, разпространението и спазването на нор
мите на международното хуманитарно право;
6. подпомага лицата, на които е предоставе
но право на убежищ е в страната;
7. в съответствие с разпоредбите на Ж енев
ските конвенции от 12 август 1949 г., Допълни
телните протоколи към тях от 8 юни 1977 г. и
резолюциите на международните конференции
на Червения кръст и Червения полумесец из
дирва на територията на страната и извън нея,
членове на семейства, разделени в резултат на
зойни, въоръжени конфликти и природни бед
ствия;
8. създава свои институти и заведения с бла
готворителна цел в съответствие с действащо
то законодателство.
Чл. 5. (1) Българският Червен кръст се под
помага от държавата.
(2)
Д ърж авните институции в Република
България и извън нея, търговските дружества и
гражданите са длъжни да подпомагат Българ
ския червен кръст при изпълнение на неговите
задачи.

Това е моментът,
когато Парламентът
изпраща новия закон
на Президента.
Президентът издава
указ, с който новият
закон влиза в сила.
Новият закон се
публикува в Държавен
вестник.
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