Проект!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т

РЕШЕНИЕ

№........................................
от .................... 2013 г.

за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава Национален координационен механизъм по правата на човека в състав:
Председател: Министърът на външните работи.
Членове:
- Министърът на правосъдието;
- Министърът на труда и социалната политика;
- Министърът на вътрешните работи;
- Министърът на образованието и науката;
- Министърът на регионалното развитие;
- Министърът на здравеопазването;
- Министърът на културата;
- Председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
- Председателят на Държавната агенция за бежанците;
- Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;
- Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания;
- Секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерския съвет;
- Секретарят на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет;
- Председателят на Комисията за защита от дискриминация;
- Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора;
- Председателят на Съвета за електронни медии.
Със статут на наблюдател: Омбудсманът.
2. Националният координационен механизъм по правата на човека заседава веднъж на
всеки шест месеца. По преценка на министъра на външните работи, на заседанията се

канят представители на Висшия съдебен съвет, на Главния прокурор на Република
България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, както и
на неправителствени организации по правата на човека и други.
3. Националният координационен механизъм:
- Разпределя между държавните органи и институции изпълнението на
задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални
доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по
правата на човека;
- Обсъжда целесъобразността от подписването или присъединяването на Република
България към международни договори в областта на правата на човека;
- Предлага на съответните държавни органи и институции инициирането на
промени във вътрешното законодателство в областта на правата на човека;
- Предлага мерки за подобряване на положението на правата на човека в страната.
4. Административното и организационно-техническо обслужване на Националния
координационен механизъм се осъществява от министерство на външните работи,
дирекция „Права на човека”.
5. Министърът на външните работи внася на заседание на Министерския съвет в края на
всяка календарна година доклад за работата на Националния координационен
механизъм за съответния период.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
НИНА СТАВРЕВА

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВнР:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА МВнР:
КРАСИМИР БОЖАНОВ
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