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Защо говорим за това?
Защото неотдавна имаше избори за парламент - и може би част от възрастните са
гласували в твоята класна стая. Имаш право да знаеш за какво е всичко това!

Съвсем наскоро в България се проведоха избори за парламент. Пред училищата се виеха опашки. Може
би дори възрастните са гласували в твоята класна стая! Имаш право да знаеш какво става.
Сигурно ти се е случвало да чуеш някой да се възмущава: "Това трябва да се забрани със закон!".
Или да ти се иска да има правило, според което всички класове трябва да отглеждат котета в класната
стая. Как стават тези неща?

Например ти и твоите приятели много обичате котки. Но освен че обичате да ги гушкате, искате всички
хора в България да се държат добре с тях. Да няма изоставени котки по улиците и никой да не им
причинява болка.
За да може ти и твоите приятели да внесете закон за защита на котетата, първо трябва да си направите
политическа партия. Това е група съмишленици с едни и същи идеи за управлението на страната. После
трябва да говорите с много хора и да им дадете информация за котетата, да разлепите постери и да ги
убедите, че това, за което се борите, е важно.
Ако достатъчно много хора гласуват за вашата партия, тя ще влезе в Народното събрание. Там ще има и
други партии, които ще се борят за различни неща.

ВАЖНО: В България има закон, който защитава животните. Например ако някой
прояви жестокост към животно или го убие по мъчителен начин, може да лежи в
затвора или да плати глоба.
Вече можете да предложите закон за защита на котетата, което означава да обясните писмено защо това
е важно и как ще промени живота на животните и хората.

Следващата стъпка е да убедите другите партии, че вашият закон е добър. Да обсъдите идеите си с тях в
комисия.
В Народното събрание хората работят в различни комисии, които отговарят за различни части на живота например за туризъм, култура, спорт и т.н. В тях депутатите дебатират върху какво са съгласни или не са
съгласни. В случая ще трябва да се направи комисия за котетата, в която да влязат специалисти по този
въпрос от различни партии.
След това законът отива за гласуване в залата. Там участват всички депутати. За да започне гласуване,
трябва в залата да са поне половината депутати.
Всеки закон се приема с две гласувания. Първия път законопроектът се разглежда като цяло. Втория път
се обсъжда дума по дума. Може например да се наложи да се уточни, че вашият закон се отнася не само
за котетата, а и за възрастните котки и котараци. Между първото и второто гласуване депутатите могат да
правят промени.
За да бъде приет законът за котетата, с него трябва да са съгласни повече от половината хора в залата.
Стискаме палци любителите на кучета да не ви провалят! После готовият закон се изпраща до президента
на България.
Ако президентът е съгласен с него, законът се публикува в специален вестник, който се нарича Държавен.
Но ако не е съгласен, той може да го върне обратно на депутатите да го преработят. Това се нарича вето.
Депутатите трябва да го обсъдят и гласуват отново.
За да участваш във всичко това - да направиш партия, да гласуваш, да бъдеш народен представител, трябва да си на най-малко 18 години!
Защо чак тогава? Защото управлението на страната е сериозна работа и трябва да знаеш много неща, за
да вземеш правилните решения. Нали от тях ще зависят и други хора (и котета)!
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