
 
 
 
 
  
  



 
ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

По време на мандата си 43-ото Народно събрание прие 336 закона, 392 решения и 

3 обръщения и декларации. Това сочи справка за периода от 27 октомври 2014 г. 

до 26 януари 2017 г., подготвена от парламентарния пресцентър и правна 

дирекция на Народното събрание. 

 

Парламентът е имал 296 пленарни заседания, като 22 от тях са били извънредни. 

В 43-ото Народно събрание са постъпили общо 708 законопроекта, като 407 от тях 

са внесени от народни представители. По време на мандата са постъпили 413 

проекторешения, от които 355 от народни представители, както и 31 проекта за 

обръщения и декларации. 

 

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 
 

В 43-ото Народно събрание са зададени 4083 въпроса и са отправени 262 питания. 

Парламентарен контрол е провеждан в 99 пленарни заседания за петъчния 

парламентарен контрол и в 21 заседания блиц контрол. 

 

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на 

Народното събрание за мандата е 293 часа и 40 мин. 
 

В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и 

питания, блиц контрол, разисквания по питане, изслушване, и вот на недоверие. 

За периода са проведени 4 разисквания по питания, отхвърлен е един вот на 

недоверие, проведени са 9 изслушвания. 

 

От зададените въпроси 2439 са били с писмен отговор, а 1644 – с устен. При 

питанията 61 са били с писмен отговор, а 201 с устен. Отговорено е на 3507 

въпроса и на 180 питания, а 175 въпроса и 22 питания са оттеглени. 

 

По брой отговорени въпроси и питания, министрите се подреждат, както следва: 

министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – 

425; министърът на финансите Владислав Горанов – 414; заместник министър-

председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър 

на вътрешните работи Румяна Бъчварова - 389; министърът на земеделието и 

храните Десислава Танева – 289; министърът на здравеопазването Петър Москов 

– 235; министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – 184; 

министърът на енергетиката Теменужка Петкова – 179; министърът на отбраната 

Николай Ненчев – 149; министърът на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията Ивайло Московски – 147; министърът на културата Вежди 

Рашидов – 138. 



 

По брой зададени въпроси и питания, първите десет народни представители се 

подреждат така: Петър Славов – 489; Мартин Димитров – 333; Валентин Павлов – 

202; Методи Андреев – 201; Светослав Белемезов – 185; Вили Лилков – 159; 

Настимир Ананиев – 153; Слави Бинев – 110; Светла Бъчварова – 106; Велизар 

Енчев – 91. 

 

Четиридесет и третото Народно събрание е осъществило парламентарен контрол 

върху дейността на две правителства: служебното правителство със служебен 

министър-председател Георги Близнашки - в периода от 27 октомври до 7 

ноември 2014 г., и правителството с министър-председател Бойко Борисов – в 

периода от 7 ноември 2014 г. до 25 януари 2017 г. 

 

Най-много въпроси и питания са внесли народни представители от ПГ 

«Реформаторски блок» - 1222 въпроса и 48 питания, и от ПГ «БСП лява България» 

- 1161 въпроса и 71 питания. От ПГ на ПП ГЕРБ са отравили 432 въпроса и 21 

питания; от ПГ „АБВ” - 342 въпроса и 35 питания; от ПГ «Патриотичен фронт» – 

302 въпроса и 54 питания; от ПГ на партия АТАКА – 284 въпроса и 8 питания; от 

ПГ на Българския демократичен център – Народен съюз – 198 въпроса и 14 

питания; от ПГ на ДПС – 157 въпроса и 10 питания. Депутатите, нечленуващи в 

парламентарни групи, са внесли 131 въпроса и 5 питания. 

 

В блиц контрола са зададени общо 275 въпроса от народни представители. Сред 

тях са били въпроси, свързани със системата на национална сигурност; позицията 

на правителството за вдигането на забраната за добив на шистов газ; охрана на 

зелената граница на Република България; дългосрочна визия за отношенията на 

правителството с Русия; обсъждания на мерки за справяне с бежанците; съдебната 

реформа; решение по проекта АЕЦ „Белене”; отражението на излизането на 

Великобритания от ЕС върху българските граждани и българската икономика; 

насърчаване на научните изследвания; председателството на ЕС през 2018 г. 

През мандата беше отхвърлен един вот на недоверие на Министерския съвет с 

министър-председател Бойко Борисов заради политиката му в здравеопазването. 

Разискванията са проведени в заседанието на 17 февруари 2016 г., а гласуването 

на 19 февруари 2016 г. 

  



 
 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 

 OT  27.10.2014     ДО  26.01.2017 

Общ брой: 336 

№ Дата на 

приемане 

Закон Обнародван в ДВ 

1 12.11.2014 Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски 

университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., 

изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. 

ДВ, бр. 96/2014 г. 

2 19.11.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ДВ, бр. 98/2014 г. 

3 26.11.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2014 г. 

ДВ, бр. 98/2014 г. 

4 26.11.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 г. 

ДВ, бр. 98/2014 г. 

5 26.11.2014 Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение "Проект 

за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 100/2014 г. 

6 27.11.2014 Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне 

на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за 

водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 100/2014 г. 

7 27.11.2014 Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна 

инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 100/2014 г. 

8 05.12.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 

стойност 

ДВ, бр. 105/2014 г. 

9 05.12.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта ДВ, бр. 105/2014 г. 

10 10.12.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост ДВ, бр. 105/2014 г. 

11 11.12.2014 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България 

и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране 

по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)") 

ДВ, бр. 103/2014 г. 

12 12.12.2014 Закон за ратифициране на Договора за заем между Република България и 

ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ 

(клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и 

упълномощени водещи организатори, и "УНИКРЕДИТ БАНК" АГ (клон 

Лондон) - в ролята на агент 

ДВ, бр. 103/2014 г. 



13 17.12.2014 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на 

икономиката на Република България и Федералното министерство на 

икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за 

решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - 

София, България, и на Споразумението между Министерството на 

икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft 

mbH" - Кемпен, Германия 

ДВ, бр. 107/2014 г. 

14 18.12.2014 Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства ДВ, бр. 107/2014 г. 

15 18.12.2014 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността ДВ, бр. 107/2014 г. 

16 18.12.2014 Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите ДВ, бр. 107/2014 г. 

17 19.12.2014 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. ДВ, бр. 107/2014 г. 

18 19.12.2014 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. ДВ, бр. 107/2014 г. 

19 19.12.2014 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. ДВ, бр. 107/2014 г. 

20 15.01.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на 

Рамковото споразумение между правителството на Република България и 

Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата 

JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и 

допълнение на Финансовото споразумение между правителството на 

Република България и Европейския инвестиционен фонд относно 

изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България 

ДВ, бр. 7/2015 г. 

21 21.01.2015 Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 8/2015 г. 

22 28.01.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 10/2015 г. 

23 28.01.2015 Закон за изменение на Закона за туризма ДВ, бр. 9/2015 г. 

24 29.01.2015 Закон за Сметната палата ДВ, бр. 12/2015 г. 

25 06.02.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители 

ДВ, бр. 12/2015 г. 

26 11.02.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи 

ДВ, бр. 14/2015 г. 

27 12.02.2015 Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права ДВ, бр. 14/2015 г. 

28 12.02.2015 Закон за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между 

Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и 

Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. 

ДВ, бр. 14/2015 г. 

29 12.02.2015 Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за 

контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори 

ДВ, бр. 14/2015 г. 

30 12.02.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 

вътрешните работи 

ДВ, бр. 14/2015 г. 

31 25.02.2015 Закон за ратифициране на Договора за дилърство между Република 

България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, 

Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в 

ДВ, бр. 16/2015 г. 



качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна 

програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 

000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за 

агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк 

Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент 

по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на Ситигруп 

Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент 

и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на 

Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 

евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и на Акта за поемане на задължения 

от Република България в качеството на Емитент относно Глобална 

средносрочна програма на Република България за издаване на облигации 

на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. 

32 26.02.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 17/2015 г. 

33 27.02.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 19/2015 г. 

34 13.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 

ДВ, бр. 22/2015 г. 

35 13.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 22/2015 г. 

36 13.03.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 

Република България и правителството на Република Гърция за съвместен 

контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-

пропускателен пункт Маказа-Нимфея 

ДВ, бр. 22/2015 г. 

37 18.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане 

ДВ, бр. 22/2015 г. 

38 18.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ДВ, бр. 22/2015 г. 

39 20.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България 

ДВ, бр. 24/2015 г. 

40 25.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация ДВ, бр. 26/2015 г. 

41 26.03.2015 Закон за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна 

инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 26/2015 г. 

42 26.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени 

данни 

ДВ, бр. 26/2015 г. 

43 26.03.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 24/2015 г. 

44 27.03.2015 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от 

една страна, и Монголия, от друга страна 

ДВ, бр. 26/2015 г. 

45 03.04.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 

въздухоплаване 

ДВ, бр. 28/2015 г. 

46 08.04.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 29/2015 г. 



47 08.04.2015 Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми ДВ, бр. 29/2015 г. 

48 09.04.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

ДВ, бр. 30/2015 г. 

49 09.04.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон 

(GSA) между Република България, представяна от Министерството на 

отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени 

сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със 

способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО 

(2NSB) 

ДВ, бр. 29/2015 г. 

50 22.04.2015 Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите ДВ, бр. 32/2015 г. 

51 23.04.2015 Закон за допълнение на Закона за политическите партии ДВ, бр. 32/2015 г. 

52 24.04.2015 Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

ДВ, бр. 31/2015 г. 

53 29.04.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови 

инструменти 

ДВ, бр. 34/2015 г. 

54 29.04.2015 Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол 

ДВ, бр. 34/2015 г. 

55 30.04.2015 Закон за енергийната ефективност ДВ, бр. 35/2015 г. 

56 07.05.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 37/2015 г. 

57 07.05.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на 

ветеринарните лекари в България 

ДВ, бр. 37/2015 г. 

58 14.05.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия ДВ, бр. 38/2015 г. 

59 14.05.2015 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на 

отбраната на Република България, Министерството на отбраната на 

Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, 

Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на 

отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана 

на Република Литва, Министерството на националната отбрана на 

Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, 

Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на 

НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при 

изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно 

командване и контрол (ACCS) 

ДВ, бр. 38/2015 г. 

60 14.05.2015 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 

Република Казахстан за екстрадиция 

ДВ, бр. 38/2015 г. 

61 14.05.2015 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 

Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела 

ДВ, бр. 38/2015 г. 

62 21.05.2015 Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол 

ДВ, бр. 41/2015 г. 



63 21.05.2015 Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ДВ, бр. 41/2015 г. 

64 22.05.2015 Закон за европейската заповед за защита ДВ, бр. 41/2015 г. 

 

65 22.05.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението 

на климата 

ДВ, бр. 41/2015 г. 

66 27.05.2015 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 42/2015 г. 

67 11.06.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 

Република България и правителството на Съединените американски щати 

за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен 

аспект и въвеждането в действие на FATCA 

ДВ, бр. 47/2015 г. 

68 11.06.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт ДВ, бр. 47/2015 г. 

69 16.06.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване ДВ, бр. 48/2015 г. 

70 17.06.2015 Закон за изменение на Закона за Българската народна банка ДВ, бр. 48/2015 г. 

71 19.06.2015 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 50/2015 г. 

72 25.06.2015 Законо за допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 48/2015 г. 

73 25.06.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции ДВ, бр. 50/2015 г. 

74 26.06.2015 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 

корабоплаване 

ДВ, бр. 52/2015 г. 

75 26.06.2015 Закон за допълнение на Закона за държавната собственост ДВ, бр. 52/2015 г. 

76 02.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 54/2015 г. 

77 03.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 54/2015 г. 

78 08.07.2015 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 

Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на 

доходите 

ДВ, бр. 55/2015 г. 

79 09.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията ДВ, бр. 56/2015 г. 

80 09.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства ДВ, бр. 56/2015 г. 

81 10.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация ДВ, бр. 55/2015 г. 

82 10.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия 

ДВ, бр. 56/2015 г. 

83 15.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца ДВ, бр. 57/2015 г. 

84 15.07.2015 Закон за закриване на Националната служба по зърното ДВ, бр. 57/2015 г. 

85 15.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ДВ, бр. 57/2015 г. 



86 16.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 58/2015 г. 

87 21.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

ДВ, бр. 56/2015 г. 

88 21.07.2015 Закон за изменение на Закона за висшето образование ДВ, бр. 56/2015 г. 

89 22.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 56/2015 г. 

90 23.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за горите ДВ, бр. 60/2015 г. 

91 23.07.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и 

неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, 

относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на 

задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия 

за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

ДВ, бр. 60/2015 г. 

92 23.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ДВ, бр. 60/2015 г. 

93 23.07.2015 Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към 

Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

ДВ, бр. 60/2015 г. 

94 28.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 61/2015 г. 

95 29.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

ДВ, бр. 61/2015 г. 

96 29.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ДВ, бр. 61/2015 г. 

97 29.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг ДВ, бр. 61/2015 г. 

98 29.07.2015 Закон за Националната служба за охрана ДВ, бр. 61/2015 г. 

99 29.07.2015 Закон за управление и функциониране на системата за защита на 

националната сигурност 

ДВ, бр. 61/2015 г. 

100 30.07.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 

среда 

ДВ, бр. 62/2015 г. 

101 30.07.2015 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници 

ДВ, бр. 62/2015 г. 

102 30.07.2015 Закон за гарантиране на влоговете в банките ДВ, бр. 62/2015 г. 

103 09.09.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения ДВ, бр. 72/2015 г. 

104 10.09.2015 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване 

функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане 

на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските 

отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на 

Република България и Международната банка за възстановяване и 

развитие от 4 април 2014 г. 

ДВ, бр. 73/2015 г. 



105 17.09.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните 

разузнавателни средства 

ДВ, бр. 74/2015 г. 

106 17.09.2015 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 74/2015 г. 

107 23.09.2015 Закон за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция ДВ, бр. 74/2015 г. 

108 30.09.2015 Закон за предучилищното и училищното образование ДВ, бр. 79/2015 г. 

109 01.10.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 79/2015 г. 

110 01.10.2015 Закон за Държавна агенция "Разузнаване" ДВ, бр. 79/2015 г. 

111 02.10.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците ДВ, бр. 80/2015 г. 

112 06.10.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 81/2015 г. 

113 06.10.2015 Закон за изменение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 81/2015 г. 

114 06.10.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за административните 

нарушения и наказания 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

115 07.10.2015 Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за 

разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на 

Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна 

Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

116 08.10.2015 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 

Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

117 08.10.2015 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

Министерството на вътрешните работи на Република България, 

Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на 

Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност 

на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на 

правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на 

миграционната политика относно изпълнението на проекта "Подкрепа за 

партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на 

Будапещенския процес" 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

118 08.10.2015 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между 

България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво 

(компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение на 

Меморандума за разбирателство между правителството на Република 

България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) 

за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на 

запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) и 

Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между 

България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво 

(компоненти на течно ракетно гориво) 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

119 08.10.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на ДВ, бр. 81/2015 г. 



Република България и правителството на Съединените американски щати 

относно обмен на информация за пътниците 

120 08.10.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 

Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация 

по данъчни въпроси 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

121 08.10.2015 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между 

правителството на Република България и правителството на 

Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

122 08.10.2015 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване 

на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от 

облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

123 08.10.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на 

Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на 

Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на 

здравеопазването на Република България 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

124 08.10.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за партньорство и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от 

една страна, и Република Ирак, от друга страна 

ДВ, бр. 81/2015 г. 

125 29.10.2015 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на 

Република България и правителството на Република Австрия за 

сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и 

младежта 

ДВ, бр. 88/2015 г. 

126 05.11.2015 Закон за военното разузнаване ДВ, бр. 88/2015 г. 

127 05.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 

въздухоплаване 

ДВ, бр. 89/2015 г. 

128 05.11.2015 Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по морско право за признаване на 

юрисдикцията на Международния трибунал по морско право 

ДВ, бр. 89/2015 г. 

129 06.11.2015 Закон за ратифициране на Общото споразумение между Европейската 

банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на 

Република България за предоставяне на консултантски услуги относно 

създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за 

изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на 

Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. 

ДВ, бр. 89/2015 г. 

130 06.11.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на 

финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за 

периода 2014 - 2020 г. между Министерството на финансите на Република 

България и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 89/2015 г. 

131 12.11.2015 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги за укрепване на 

конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на 

проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и 

ДВ, бр. 92/2015 г. 



опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на 

земеделието и храните на Република България и Международната банка за 

възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. 

132 12.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

ДВ, бр. 92/2015 г. 

133 20.11.2015 Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за 

защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 

2013 г. в Страсбург 

ДВ, бр. 93/2015 г. 

134 20.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 

ДВ, бр. 94/2015 г. 

135 24.11.2015 Закон за счетоводството ДВ, бр. 95/2015 г. 

136 24.11.2015 Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и 

Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството 

и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 

ДВ, бр. 95/2015 г. 

137 24.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника 

ДВ, бр. 95/2015 г. 

138 25.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане 

ДВ, бр. 95/2015 г. 

139 26.11.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена 

информация 

ДВ, бр. 97/2015 г. 

140 26.11.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща 

държава между правителството на Република България и Европейската 

космическа агенция 

ДВ, бр. 95/2015 г. 

141 27.11.2015 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 

Република България и правителството на Република Полша относно 

осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 

ДВ, бр. 95/2015 г. 

142 01.12.2015 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. ДВ, бр. 98/2015 г. 

143 01.12.2015 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. ДВ, бр. 98/2015 г. 

144 02.12.2015 Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. ДВ, бр. 96/2015 г. 

145 04.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските 

земи 

ДВ, бр. 100/2015 г. 

146 04.12.2015 Закон за изменение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 100/2015 г. 

147 10.12.2015 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

ДВ, бр. 101/2015 г. 

148 10.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ДВ, бр. 101/2015 г. 

149 11.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух 

ДВ, бр. 101/2015 г. 



150 11.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 101/2015 г. 

151 11.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 101/2015 г. 

152 11.12.2015 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на 

Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за 

предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на 

националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния 

фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на 

здравеопазването на Република България 

ДВ, бр. 101/2015 г. 

153 11.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците ДВ, бр. 101/2015 г. 

154 15.12.2015 Кодекс за застраховането ДВ, бр. 102/2015 г. 

155 16.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република 

България 

ДВ, бр. 100/2015 г. 

156 16.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси 

ДВ, бр. 102/2015 г. 

157 17.12.2015 Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 

аквакултурите 

ДВ, бр. 102/2015 г. 

158 14.01.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ ДВ, бр. 8/2016 г. 

159 15.01.2016 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската 

харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на 

местната власт 

ДВ, бр. 8/2016 г. 

160 15.01.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 8/2016 г. 

161 27.01.2016 Закон за изменение на Кодекса на труда ДВ, бр. 8/2016 г. 

162 02.02.2016 Закон за обществените поръчки ДВ, бр. 13/2016 г. 

163 04.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност 

ДВ, бр. 14/2016 г. 

164 05.02.2016 Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно 

сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение 

на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни 

въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. 

ДВ, бр. 14/2016 г. 

165 05.02.2016 Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между 

компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови 

сметки 

ДВ, бр. 14/2016 г. 

166 05.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България 

ДВ, бр. 13/2016 г. 

167 10.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие ДВ, бр. 15/2016 г. 

168 10.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 

"Национална сигурност" 

ДВ, бр. 15/2016 г. 



169 10.02.2016 Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 15/2016 г. 

170 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености 

между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество 

"ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България" 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

171 11.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 16/2016 г. 

172 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 

подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и 

Европейската инвестиционна банка 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

173 11.02.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство 

Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно 

системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за 

сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно 

Механизма за отговорност на Европейската група за териториално 

сътрудничество за ЕСПОН 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

174 11.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните 

изследвания 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

175 11.02.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство 

Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, 

Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република 

Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, 

Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република 

Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, 

Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, 

Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката 

република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската 

инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от 

Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в 

държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в 

отвъдморските страни и територии и на Споразумението за 

администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република 

България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република 

Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство 

Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската 

република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, 

Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство 

Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската 

република, Румъния, Република Словения, Словашката република, 

Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка 

за процедурите за плащания и възстановяване на средства по 

Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати 

от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни 

проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и 

в отвъдморските страни и територии 

 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

176 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 

институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при 

бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. 

ДВ, бр. 16/2016 г. 



в Сараево, Босна и Херцеговина 

177 12.02.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен 

доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с 

първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и 

за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла 

Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от 

Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на 

Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за 

незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен 

правилник, подписан на 30 ноември 2015 г. 

ДВ, бр. 16/2016 г. 

178 19.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ДВ, бр. 17/2016 г. 

179 25.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България 

ДВ, бр. 17/2016 г. 

180 25.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите 

изделия 

ДВ, бр. 19/2016 г. 

181 26.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт ДВ, бр. 19/2016 г. 

182 26.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 

ДВ, бр. 19/2016 г. 

183 26.02.2016 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за 

структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 

2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна 

банка 

ДВ, бр. 19/2016 г. 

184 26.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за партньорство между 

правителството на Република Албания, правителството на Република 

Армения, правителството на Република България, правителството на 

Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството 

на Република Гърция, правителството на Република Унгария, 

правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, 

правителството на Румъния, правителството на Република Словения и 

Международната организация на франкофонията относно Националната 

франкофонска инициатива (2015 - 2018) в рамките на Програмата 

"Френският език в международните отношения" 

ДВ, бр. 19/2016 г. 

185 01.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие 

ДВ, бр. 20/2016 г. 

186 02.03.2016 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния 

фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България 

и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване 

на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" между 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 

Република България 

ДВ, бр. 20/2016 г. 

187 17.03.2016 Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните 

водни пътища и пристанищата на Република България 

ДВ, бр. 26/2016 г. 

188 17.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната 

собственост 

ДВ, бр. 26/2016 г. 



189 23.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма 

ДВ, бр. 27/2016 г. 

190 23.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на 

професионални квалификации 

ДВ, бр. 27/2016 г. 

191 24.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите 

изделия 

ДВ, бр. 28/2016 г. 

192 24.03.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, 

укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на 

предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за 

възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г. 

ДВ, бр. 28/2016 г. 

193 30.03.2016 Закон за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за 

управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и 

на сертификата за принос на Република България с приложения към него 

график на плащанията 

ДВ, бр. 29/2016 г. 

194 31.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 28/2016 г. 

195 07.04.2016 Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 32/2016 г. 

196 07.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията 

и задържането под стража 

ДВ, бр. 32/2016 г. 

197 07.04.2016 Закон за изменение на Закона за пътищата ДВ, бр. 30/2016 г. 

198 08.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 

Федеративна република Бразилия за социална сигурност 

ДВ, бр. 32/2016 г. 

199 08.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между 

Република България и Тунизийската република 

ДВ, бр. 32/2016 г. 

200 08.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд ДВ, бр. 32/2016 г. 

201 08.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 

Република България и Международната организация на франкофонията 

(МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните 

привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната 

договореност към Споразумението между правителството на Република 

България и Международната организация на франкофонията (МОФ) 

относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии 

и имунитети на българската територия 

ДВ, бр. 32/2016 г. 

202 13.04.2016 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ, бр. 33/2016 г. 

203 14.04.2016 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на 

мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане 

ДВ, бр. 33/2016 г. 

204 14.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между 

Република България и Европейския инвестиционен фонд, на 

Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и 

средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, 

Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и 

ДВ, бр. 33/2016 г. 



на Договора за залог между Република България като залогодател и 

Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор 

205 14.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ДВ, бр. 33/2016 г. 

206 15.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република 

Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите 

свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към 

споразумението 

ДВ, бр. 33/2016 г. 

207 15.04.2016 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете ДВ, бр. 33/2016 г. 

208 15.04.2016 Закон за ратифициране на Евро - средиземноморското споразумение в 

областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите 

държави - членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от 

друга страна 

ДВ, бр. 33/2016 г. 

209 20.04.2016 Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 34/2016 г. 

210 20.04.2016 Закон за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност ДВ, бр. 34/2016 г. 

211 20.04.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за 

развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република 

България в качеството на гарант 

ДВ, бр. 34/2016 г. 

212 20.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните ДВ, бр. 34/2016 г. 

213 20.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове ДВ, бр. 34/2016 г. 

214 28.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие 

ДВ, бр. 36/2016 г. 

215 28.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на 

Република България и правителството на Обединените арабски емирства 

за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии 

ДВ, бр. 36/2016 г. 

216 11.05.2016 Закон за електронната идентификация ДВ, бр. 38/2016 г. 

217 18.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 39/2016 г. 

218 19.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа 

ДВ, бр. 42/2016 г. 

219 20.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите 

ДВ, бр. 42/2016 г. 

220 25.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси ДВ, бр. 43/2016 г. 

221 26.05.2016 Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига ДВ, бр. 44/2016 г. 

222 27.05.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССІ 

2014ТС16І5СВ006 между правителството на Република България и 

правителството на Република Македония 

ДВ, бр. 44/2016 г. 

223 01.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на ДВ, бр. 45/2016 г. 



земеделските производители 

224 02.06.2016 Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 46/2016 г. 

225 08.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 47/2016 г. 

226 08.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на 

Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална 

сигурност (минимални стандарти), 1952 г. 

ДВ, бр. 47/2016 г. 

227 08.06.2016 Закон за допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 47/2016 г. 

228 09.06.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за 

укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 47/2016 г. 

229 09.06.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда 

за гарантиране на влоговете в банките в България между Република 

България и Европейската банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 47/2016 г. 

230 15.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

ДВ, бр. 48/2016 г. 

231 15.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна 

дейност 

ДВ, бр. 48/2016 г. 

232 16.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление ДВ, бр. 50/2016 г. 

233 16.06.2016 Закон за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични 

ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, 

произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното 

разнообразие 

ДВ, бр. 49/2016 г. 

234 22.06.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален 

доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, 

"Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция 

за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните 

работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от 

името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част 

от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален 

доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, 

"Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция 

за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните 

работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от 

името на Европейския съюз 

ДВ, бр. 51/2016 г. 

235 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор 

ДВ, бр. 51/2016 г. 

236 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления 

ДВ, бр. 51/2016 г. 

237 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 51/2016 г. 



238 23.06.2016 Закон за именение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 52/2016 г. 

239 23.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 52/2016 г. 

240 30.06.2016 Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор 

относно присъединяването на Черна гора 

ДВ, бр. 52/2016 г. 

241 01.07.2016 Законт за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване ДВ, бр. 54/2016 г. 

 

242 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 

регистър 

ДВ, бр. 57/2016 г. 

243 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията ДВ, бр. 57/2016 г. 

244 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител ДВ, бр. 57/2016 г. 

245 13.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 57/2016 г. 

246 13.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ДВ, бр. 58/2016 г. 

247 14.07.2016 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители ДВ, бр. 59/2016 г. 

248 20.07.2016 Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ДВ, бр. 60/2016 г. 

249 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното 

образование и обучение 

ДВ, бр. 59/2016 г. 

250 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и 

платежните системи 

ДВ, бр. 59/2016 г. 

251 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 60/2016 г. 

252 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за 

спешни повиквания с единен европейски номер 112 

ДВ, бр. 60/2016 г. 

253 21.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

ДВ, бр. 61/2016 г. 

254 21.07.2016 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра 

на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на 

Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, 

министъра на отбраната на Френската република, Федералното 

министерство на отбраната на Федерална република Германия, 

Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на 

отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на 

Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство 

Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската 

република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно 

Европейската програма за тактически въздушен транспорт и 

установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен 

транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС) 

ДВ, бр. 61/2016 г. 

255 21.07.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна ДВ, бр. 61/2016 г. 



гора за социална сигурност 

256 21.07.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между 

Министерството на отбраната на Република България, Министерството на 

отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на 

Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република 

Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, 

Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на 

Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за 

интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в 

Монс, Кралство Белгия 

ДВ, бр. 61/2016 г. 

257 22.07.2016 Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 61/2016 г. 

258 27.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 62/2016 г. 

259 29.07.2016 Закон за допълнение на Закона за електронното управление ДВ, бр. 62/2016 г. 

260 31.08.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

класифицираната информация 

ДВ, бр. 71/2016 г. 

261 02.09.2016 Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака ДВ, бр. 71/2016 г. 

262 08.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 

кодекс 

ДВ, бр. 74/2016 г. 

263 08.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел 

ДВ, бр. 74/2016 г. 

264 09.09.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните 

работи на Република България и Международната организация на 

франкофонията 

ДВ, бр. 74/2016 г. 

265 09.09.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за 

трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 

2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) 

ССІ 2014ТС16I5СВ005 между правителството на Република България и 

правителството на Република Турция 

ДВ, бр. 74/2016 г. 

266 14.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма ДВ, бр. 75/2016 г. 

267 15.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане 

ДВ, бр. 75/2016 г. 

268 15.09.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между 

правителството на Република България и Институт фон Карман за 

динамика на флуидите (ИФК) 

ДВ, бр. 75/2016 г. 

269 28.09.2016 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови 

инструменти 

ДВ, бр. 76/2016 г. 

270 28.09.2016 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на 

"Национална електрическа компания" - ЕАД 

ДВ, бр. 76/2016 г. 

271 28.09.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване 

между Европейската комисия, представена от генералния директор на 

ДВ, бр. 79/2016 г. 



Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие 

Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от 

директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, 

от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови 

тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението 

за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от 

генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и 

безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република 

България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от 

друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и 

контейнерите за многократно пълнене 

272 28.09.2016 Закон за ратифициране на Двустранния договор между правителството на 

Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в 

съвместната програма "Евростарс-2" 

ДВ, бр. 79/2016 г. 

273 30.09.2016 Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо 

лицето 

ДВ, бр. 80/2016 г. 

274 06.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 

вътрешните работи 

ДВ, бр. 81/2016 г. 

275 20.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция ДВ, бр. 86/2016 г. 

276 20.10.2016 Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката 

между Република България, представлявана от министъра на икономиката, 

и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за 

малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за 

малки и средни предприятия" 2014 - 2020 

ДВ, бр. 86/2016 г. 

277 21.10.2016 Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане 

на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението 

ДВ, бр. 86/2016 г. 

278 26.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 85/2016 г. 

279 27.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 

стойност 

ДВ, бр. 88/2016 г. 

280 27.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 88/2016 г. 

281 28.10.2016 Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на 

Генерална комисия по рибарство за Средиземно море 

ДВ, бр. 88/2016 г. 

282 15.11.2016 Закон за независимия финансов одит ДВ, бр. 95/2016 г. 

283 15.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 95/2016 г. 

284 23.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

ДВ, бр. 97/2016 г. 

285 25.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България 

ДВ, бр. 98/2016 г. 

286 30.11.2016 Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 97/2016 г. 



287 30.11.2016 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. ДВ, бр. 98/2016 г. 

288 30.11.2016 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. ДВ, бр. 98/2016 г. 

289 01.12.2016 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. ДВ, бр. 98/2016 г. 

290 02.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република 

България 

ДВ, бр. 97/2016 г. 

291 07.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия 

ДВ, бр. 101/2016 г. 

292 08.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на 

Република България и Международната банка за възстановяване и 

развитие 

ДВ, бр. 101/2016 г. 

293 08.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 101/2016 г. 

294 08.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични 

документи 

ДВ, бр. 101/2016 г. 

295 09.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на 

консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на 

Република България и Международната банка за възстановяване и 

развитие (Проект № Р160511) 

ДВ, бр. 102/2016 г. 

296 14.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти 

ДВ, бр. 103/2016 г. 

297 14.12.2016 Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за 

развитие на общинската инфраструктура" между Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 

г. 

ДВ, бр. 103/2016 г. 

298 14.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на 

държавата на незаконно придобито имущество 

ДВ, бр. 103/2016 г. 

299 15.12.2016 Закон за противодействие на тероризма ДВ, бр. 103/2016 г. 

300 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България 

ДВ, бр. 103/2016 г. 

301 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия 

ДВ, бр. 103/2016 г. 

302 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 103/2016 г. 

303 20.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от 

една страна, и Република Казахстан, от друга страна 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

304 20.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози ДВ, бр. 105/2016 г. 

305 20.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 105/2016 г. 



306 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 

аквакултурите 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

307 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните ДВ, бр. 105/2016 г. 

308 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците ДВ, бр. 105/2016 г. 

309 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност ДВ, бр. 105/2016 г. 

 

310 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на 

туризма на Република България и Световната организация по туризъм 

(СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните 

цивилизации и модерния туризъм 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

311 22.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Търговския закон ДВ, бр. 105/2016 г. 

312 22.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация ДВ, бр. 105/2016 г. 

313 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на 

Република България и Международната банка за възстановяване и 

развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.) 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

314 22.12.2016 Закон за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, 

предоставена от Република България, представлявана от министъра на 

финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на 

Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 

27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската 

банка за развитие на 16 август 2016 г. 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

315 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и 

Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 105/2016 г. 

316 12.01.2017 Закон за допълнение на Кодекса за застраховането ДВ, бр. 8/2017 г. 

317 12.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 8/2017 г. 

318 12.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 8/2017 г. 

319 12.01.2017 Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за 

основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

320 13.01.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 

изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 - 2021 между Република България и Исландия, 

Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

321 13.01.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 

изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 между 

Република България и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

322 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

ДВ, бр. 9/2017 г. 



323 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 9/2017 г. 

324 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 9/2017 г. 

325 20.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 

среда 

  

326 20.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата   

327 24.01.2017 Закон за концесиите   

328 24.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ   

329 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията 

и задържането под стража 

  

330 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост   

331 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия 

  

332 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията   

333 26.01.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между 

правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV 

  

334 26.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

  

335 26.01.2017 Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие   

336 26.01.2017 Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс   

 

  



РЕШЕНИЯ 

Общ брой: 392 

№ Решение Дата на приемане Обнародван в ДВ 

1 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

2 Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и 

третото Народно събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

3 Решение по прилагането на Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г., изм. 

и доп., бр. 62 и бр. 97 от 2013 г.) 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

4 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на 

заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно 

събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

5 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на 

председател на Четиридесет и третото Народно събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

6 Решение за избиране на председател на Четиридесет и третото 

Народно събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

7 Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет 

и третото Народно събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

8 Решение за избиране на Временна комисия за изработване на 

проект на Правилник за организацията и дейността на Народното 

събрание 

   27.10.2014 ДВ, бр. 89/2014 г. 

9 Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси    29.10.2014 ДВ, бр. 90/2014 г. 

10 Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и 

финанси 

   29.10.2014 ДВ, бр. 90/2014 г. 

11 Решение    31.10.2014 ДВ, бр. 92/2014 г. 

12 Решение за избиране на министър-председател на Република 

България 

   07.11.2014 ДВ, бр. 93/2014 г. 

13 Решение за приемане на структура на Министерския съвет на 

Република България 

   07.11.2014 ДВ, бр. 93/2014 г. 

14 Решение за избиране на Министерски съвет на Република 

България 

   07.11.2014 ДВ, бр. 93/2014 г. 

15 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и 

дейността на съдилищата през 2013 г. 

   12.11.2014 ДВ, бр. 95/2014 г. 

16 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   12.11.2014 ДВ, бр. 94/2014 г. 



17 Решение за попълване състава на Временната комисия по правни 

въпроси 

   12.11.2014 ДВ, бр. 95/2014 г. 

18 Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-

председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ 

управление "Надзор на инвестиционната дейност" 

   12.11.2014 ДВ, бр. 94/2014 г. 

19 Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет 

и финанси 

   12.11.2014 ДВ, бр. 95/2014 г. 

20 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на административните съдилища през 2013 г. 

   12.11.2014 ДВ, бр. 95/2014 г. 

21 Решение за попълване ръководството и състава на Временната 

комисия за изработване на проект на Правилник за организацията 

и дейността на Народното събрание 

   12.11.2014 ДВ, бр. 94/2014 г. 

22 Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия 

   14.11.2014 ДВ, бр. 96/2014 г. 

23 Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет 

и финанси 

   14.11.2014 ДВ, бр. 96/2014 г. 

24 Решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на 

външен държавен дълг 

   19.11.2014 ДВ, бр. 96/2014 г. 

25 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание    21.11.2014 ДВ, бр. 97/2014 г. 

26 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

27 Решение за избиране на Комисия по правни въпроси    27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

28 Решение за избиране на Комисия по културата и медиите    27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

29 Решение за избиране на Комисия по въпросите на децата, 

младежта и спорта 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

30 Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите    27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

31 Решение за избиране на Комисия по труда, социалната и 

демографската политика 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

32 Решение за избиране на Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

33 Решение за избиране на Комисия по здравеопазването    27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

34 Решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни 

технологии и съобщения 

 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

35 Решение за избиране на Комисия за контрол над службите за 

сигурност, прилагането и използването на специалните 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 



разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения 

36 Решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и 

контрол на европейските фондове 

   27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

37 Решение за избиране на Комисия по земеделието и храните    27.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

38 Решение за избиране на Комисия по образованието и науката    28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

39 Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и 

обществен ред 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

40 Решение за избиране на Комисия по отбрана    28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

41 Решение за избиране на Комисия по енергетика    28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

42 Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси    28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

43 Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и 

туризъм 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

44 Решение за избиране на Комисия по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

45 Решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата 

на човека 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

46 Решение за избиране на Комисия по външна политика    28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

47 Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт 

на интереси и парламентарна етика 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

48 Решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

   28.11.2014 ДВ, бр. 99/2014 г. 

49 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   04.12.2014 ДВ, бр. 101/2014 г. 

50 Решение за приемане на Процедурни правила за изслушване и 

избор на член на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори 

   05.12.2014 ДВ, бр. 101/2014 г. 

51 Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и 

финанси 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

52 Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна 

политика 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

53 Решение за попълване състава на Комисията по регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

54 Решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на 

дейността на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 



55 Решение за промяна в състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

56 Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната 

и демографската политика 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

57 Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор 

над регистрираните одитори 

   10.12.2014 ДВ, бр. 104/2014 г. 

58 Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействие с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите 

   10.12.2014 ДВ, бр. 102/2014 г. 

59 Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен 

инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет 

   11.12.2014 ДВ, бр. 103/2014 г. 

60 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати, представяне и публично 

оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен 

инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет 

   11.12.2014 ДВ, бр. 103/2014 г. 

61 Решение за избиране председател на Комисията по културата и 

медиите 

   12.12.2014 ДВ, бр. 104/2014 г. 

62 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея по франкофония 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

63 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

64 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

65 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на НАТО 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

66 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Интерпарламентарния съюз 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

67 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

68 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

69 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

70 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарното измерение на 

Централноевропейската инициатива 

 

 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 



71 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за 

Средиземноморието 

   18.12.2014 ДВ, бр. 106/2014 г. 

72 Решение за попълване състава на Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове 

   15.01.2015 ДВ, бр. 6/2015 г. 

73 Решение за попълване състава на Комисията по 

взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на 

гражданите 

   15.01.2015 ДВ, бр. 6/2015 г. 

74 Решение за попълване състава на Комисията по регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление 

   15.01.2015 ДВ, бр. 6/2015 г. 

75 Решение за утвърждаване на Вътрешните правила за работата на 

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа 

до данните по Закона за електронните съобщения 

   15.01.2015 ДВ, бр. 6/2015 г. 

76 Решение за освобождаване на подуправител на Българската 

народна банка 

   21.01.2015 ДВ, бр. 7/2015 г. 

77 Решение за одобряване на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система 

   21.01.2015 ДВ, бр. 7/2015 г. 

78 Решение за промяна в състава на постоянната делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея по 

франкофония 

   28.01.2015 ДВ, бр. 9/2015 г. 

79 Решение за приемане на процедурни правила за изслушване и 

избор на подуправител на Българската народна банка, 

ръководител на управление "Банков надзор" 

   05.02.2015 ДВ, бр. 11/2015 г. 

80 Решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите 

на децата, младежта и спорта 

   11.02.2015 ДВ, бр. 13/2015 г. 

81 Решение за допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание 

   12.02.2015 ДВ, бр. 13/2015 г. 

82 Решение за създаване на Временна комисия за проучване на 

финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и 

управляваните от тях универсални и професионални пенсионни 

фондове и прилагането на регулаторната рамка 

   17.02.2015 ДВ, бр. 15/2015 г. 

83 Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и 

третото Народно събрание 

   18.02.2015 ДВ, бр. 15/2015 г. 

84 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за управител на Националната 

здравноосигурителна каса, представянето и публичното 

оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в 

Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор 

от Народното събрание 

 

 

   18.02.2015 ДВ, бр. 15/2015 г. 



85 Решение за промени в ръководството на Комисията по енергетика    18.02.2015 ДВ, бр. 15/2015 г. 

86 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка 

и оценка на състоянието на енергетиката в Република България 

към 31.01.2015 г. 

   19.02.2015 ДВ, бр. 16/2015 г. 

87 Решение във връзка с разискванията по питането на народните 

представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на 

регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова 

относно политиката на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството за санирането на жилищни сгради 

   20.02.2015 ДВ, бр. 16/2015 г. 

88 Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 

юли 2013 г. за избиране на управител на Националната 

здравноосигурителна каса 

   20.02.2015 ДВ, бр. 15/2015 г. 

89 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   25.02.2015 ДВ, бр. 16/2015 г. 

90 Решение за попълване състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

91 Решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси    26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

92 Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната 

делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея 

по франкофония 

   26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

93 Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето 

образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. 

   26.02.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

94 Решение за промени в ръководството на Комисията по културата и 

медиите 

   26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

95 Решение за промени в състава на Комисията по външна политика    26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

96 Решение за промени в ръководството и попълване състава на 

Комисията по здравеопазването 

   26.02.2015 ДВ, бр. 17/2015 г. 

97 Решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 

440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната 

номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 

1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение 

на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета 

относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата 

митническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври 2014 г.) 

   04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

98 Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието 

с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

   04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

99 Решение за избиране на Комисия по политиките за българите в 

чужбина 

   04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

100 Решение за промяна в състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 



101 Решение за попълване състава на Комисията по отбрана    04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

102 Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика 

и на Комисията по енергетика 

   04.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

103 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за председател, заместник-

председатели и двама членове на Сметната палата, представяне 

и публично оповестяване на документите и изслушването на 

кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и 

процедурата за избор от Народното събрание 

   05.03.2015 ДВ, бр. 18/2015 г. 

104 Решение за персонални промени в Министерския съвет на 

Република България 

   11.03.2015 ДВ, бр. 19/2015 г. 

105 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   12.03.2015 ДВ, бр. 20/2015 г. 

106 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка 

на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на 

държавни органи и институции, които е следвало да упражнят 

контрол и противодействат на източването на Корпоративна 

търговска банка в периода 2009 - 2014 г. 

   12.03.2015 ДВ, бр. 20/2015 г. 

107 Решение за избиране на управител на Националната 

здравноосигурителна каса 

   12.03.2015 ДВ, бр. 20/2015 г. 

108 Решение за удължаване срока на действие на Временната 

комисия за проучване на финансовото състояние на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях 

универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането 

на регулаторната рамка 

   13.03.2015 ДВ, бр. 20/2015 г. 

109 Решение за попълване състава на Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове 

   18.03.2015 ДВ, бр. 22/2015 г. 

110 Решение за попълване състава на Комисията по външна политика    18.03.2015 ДВ, бр. 22/2015 г. 

111 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за председател и членове на 

Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и 

публично оповестяване на документите и изслушването на 

кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за 

избор от Народното събрание 

   18.03.2015 ДВ, бр. 22/2015 г. 

112 Решение за попълване състава на постоянната делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа 

   18.03.2015 ДВ, бр. 22/2015 г. 

113 Решение за приемане на Годишна работна програма на 

Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) 

   26.03.2015 ДВ, бр. 25/2015 г. 

114 Решение за избиране на председател на Сметната палата    26.03.2015 ДВ, бр. 24/2015 г. 

115 Решение във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисия 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 

2014 г. 

   27.03.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 



116 Решение за приемане на Отчета за дейността на Комисията за 

защита на личните данни за 2014 г. 

   27.03.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

117 Решение по Отчета за осъществяване на процеса на 

приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 

януари - 30 юни 2014 г. 

   27.03.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

118 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

119 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

120 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

121 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

122 Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното 

събрание за 2015 г. 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

123 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

124 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

125 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

126 Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

127 Решение за избор на главен инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

128 Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно 

и водно регулиране 

   02.04.2015 ДВ, бр. 26/2015 г. 

129 Решение по Годишния доклад за дейността на Българската 

академия на науките за 2013 г. 

   08.04.2015 ДВ, бр. 27/2015 г. 

130 Решение за избиране на член на Сметната палата    09.04.2015 ДВ, бр. 27/2015 г. 

131 Решение за избиране на член на Сметната палата    09.04.2015 ДВ, бр. 27/2015 г. 

132 Решение за избиране на заместник-председател на Сметната 

палата 

   09.04.2015 ДВ, бр. 27/2015 г. 

133 Решение за избиране на заместник-председател на Сметната 

палата 

   09.04.2015 ДВ, бр. 27/2015 г. 

134 Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна 

агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2013 г. - 

31 декември 2013 г. 

   22.04.2015 ДВ, бр. 31/2015 г. 



135 Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна 

агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2014 г. - 

30 юни 2014 г. 

   22.04.2015 ДВ, бр. 31/2015 г. 

136 Решение за признаване масовото изтребление на арменците в 

Османската империя 1915 - 1922 г. 

   24.04.2015 ДВ, бр. 31/2015 г. 

137 Решение за удължаване срока на действие на Временната 

анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. 

   29.04.2015 ДВ, бр. 32/2015 г. 

138 Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на 

изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, 

осъществяван от БНБ за периода от 01 януари 2012 г. до 31 

декември 2014 г. 

   29.04.2015 ДВ, бр. 32/2015 г. 

139 Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. - 

20 декември 2014 г. 

   30.04.2015 ДВ, бр. 33/2015 г. 

140 Решение във връзка с Доклада за дейността на Комисията за 

отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г. 

   30.04.2015 ДВ, бр. 33/2015 г. 

141 Решение за определяне на комисия за одитиране на Годишните 

финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 

г. 

   07.05.2015 ДВ, бр. 34/2015 г. 

142 Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за 

проучване на финансовото състояние на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях 

универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането 

на регулаторната рамка 

   14.05.2015 ДВ, бр. 37/2015 г. 

143 Решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на 

Международната организация на труда относно принудителния 

труд и Препоръка № 203 на Международната организация на 

труда относно предприемането на допълнителни мерки за 

ефективно противодействие на принудителния труд 

   14.05.2015 ДВ, бр. 37/2015 г. 

144 Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили на Република България през 2014 г. 

   21.05.2015 ДВ, бр. 38/2015 г. 

145 Решение за преобразуване на частно висше училище - 

самостоятелен колеж, с наименование "Колеж по икономика и 

администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано 

частно висше училище с наименование "Висше училище по 

сигурност и икономика", със седалище Пловдив 

   21.05.2015 ДВ, бр. 38/2015 г. 

146 Решение за преобразуване на частно висше училище - колеж, с 

название "Международен колеж" - Албена, със седалище Курортен 

комплекс "Албена", община Балчик, в специализирано частно 

висше училище с наименование "Висше училище по мениджмънт", 

със седалище Варна 

 

   21.05.2015 ДВ, бр. 38/2015 г. 



 

147 Решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи 

- София, в специализирано висше училище с наименование 

"Висше училище по телекомуникации и пощи" със седалище в 

София 

   21.05.2015 ДВ, бр. 38/2015 г. 

148 Решение за преобразуване на частното висше училище - 

самостоятелен колеж, с наименование "Европейски колеж по 

икономика и управление" и със седалище Пловдив в 

специализирано частно висше училище с наименование 

"Европейско висше училище по икономика и мениджмънт", със 

седалище Пловдив 

   21.05.2015 ДВ, бр. 38/2015 г. 

149 Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на 

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на 

Република България 

   28.05.2015 ДВ, бр. 40/2015 г. 

150 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати за управител на Българската 

народна банка, представяне и публично оповестяване на 

документите и изслушването на кандидатите в Комисията по 

бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното 

събрание 

   10.06.2015 ДВ, бр. 44/2015 г. 

151 Решение за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и 

приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на 

Конституцията на Република България 

   10.06.2015 ДВ, бр. 44/2015 г. 

152 Решение за удължаване срока за представяне на доклада на 

Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 

обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и 

институции, които е следвало да упражнят контрол и 

противодействат на източването на Корпоративна търговска банка 

в периода 2009 - 2014 г. 

   12.06.2015 ДВ, бр. 44/2015 г. 

153 Решение за удължаване срока на действие на Временната 

анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. 

   25.06.2015 ДВ, бр. 48/2015 г. 

154 Решение за откриване на Филиал - Велико Търново, в структурата 

на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 

Варна 

   08.07.2015 ДВ, бр. 53/2015 г. 

155 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното 

оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за 

омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман 

   08.07.2015 ДВ, бр. 53/2015 г. 

156 Решение за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и 

спорт" в структурата на Югозападния университет "Неофит 

Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, 

здравни грижи и спорт" 

   08.07.2015 ДВ, бр. 53/2015 г. 

157 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител 

на управление "Банков надзор", на кандидат за подуправител - 

ръководител на управление "Банково", на кандидат за 

   08.07.2015 ДВ, бр. 53/2015 г. 



подуправител - ръководител на управление "Емисионно", на 

Българската народна банка, публичното оповестяване на 

документите, представянето и изслушването на кандидата в 

Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от 

Народното събрание 

158 Решение за избиране на управител на Българската народна банка    14.07.2015 ДВ, бр. 55/2015 г. 

159 Решение за освобождаване на управителя на Българската 

народна банка 

   14.07.2015 ДВ, бр. 55/2015 г. 

160 Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 

април 2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит 

на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, 

осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 

2012 г. до 31 декември 2014 г. 

   21.07.2015 ДВ, бр. 57/2015 г. 

161 Решение за откриване на Филиал - Шумен, в структурата на 

Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - 

Варна 

   21.07.2015 ДВ, бр. 57/2015 г. 

162 Решение за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. 

относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

(2014/335/ЕС, Евратом) 

   21.07.2015 ДВ, бр. 57/2015 г. 

163 Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на 

децата, младежта и спорта 

   23.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

164 Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за 

българите в чужбина 

   23.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

165 Решение за промяна в състава на Комисията по регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление 

   23.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

166 Решение за произвеждане на национален референдум    28.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

167 Решение за избиране на Комисия за произвеждане на тайно 

гласуване при избора на омбудсман 

   28.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

168 Решение за удължаване срока на действие на Временната 

анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. 

   28.07.2015 ДВ, бр. 58/2015 г. 

169 Решение за освобождаване на подуправител - ръководител на 

управление "Банково" на Българската народна банка 

   29.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

170 Решение за избиране на подуправител - ръководител на 

управление "Емисионно" на Българската народна банка 

   29.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

171 Решение за избиране на подуправител - ръководител на 

управление "Банков надзор" на Българската народна банка 

   29.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

172 Решение за избиране на подуправител - ръководител на 

управление "Банково" на Българската народна банка 

   29.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

173 Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 28 

май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на 

   30.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 



Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на 

Република България 

174 Решение за избиране на омбудсман    30.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

175 Решение за изменение на Правила за процедурата по обсъждане 

и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на 

Конституцията на Република България, приети с Решение на 

Народното събрание от 10 юни 2015 г. 

   30.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

176 Решение във връзка с разискванията по питането на народните 

представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник 

министър-председателя по демографската и социалната политика 

и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин 

   31.07.2015 ДВ, бр. 59/2015 г. 

177 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати, представяне и публично 

оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за 

избор на съдия в Конституционния съд на Република България от 

квотата на Народното събрание 

   11.09.2015 ДВ, бр. 71/2015 г. 

178 Решение за пленарните заседания на Народното събрание през 

септември и октомври 2015 г. 

   16.09.2015 ДВ, бр. 72/2015 г. 

179 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати, представяне и публично 

оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за 

избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет 

   18.09.2015 ДВ, бр. 73/2015 г. 

180 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати за председател и четирима 

членове на Фискалния съвет, представяне и публично 

оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в 

Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от 

Народното събрание 

   23.09.2015 ДВ, бр. 74/2015 г. 

181 Решение за изменение на Решението за приемане на Процедурни 

правила за условията и реда за предлагане на кандидати, 

представяне и публично оповестяване на документите, 

изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18.09.2015 г. 

от Народното събрание 

   02.10.2015 ДВ, бр. 78/2015 г. 

182 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   08.10.2015 ДВ, бр. 79/2015 г. 

183 Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на 

Република България 

   08.10.2015 ДВ, бр. 79/2015 г. 

184 Решение за отпускане на държавни парични награди за особени 

заслуги към българската държава и нацията 

   09.10.2015 ДВ, бр. 80/2015 г. 

185 Решение за създаване на Временна комисия по исканията на 

Главния прокурор на Република България за даване на 

разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу 

Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни 

представители в 43-то Народно събрание 

   28.10.2015 ДВ, бр. 84/2015 г. 



186 Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии 

за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г. 

   29.10.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

187 Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна 

агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. 

- 31 декември 2014 г. 

   29.10.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

188 Решение по искането на Главния прокурор на Република 

България, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г., за даване на 

разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу 

Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно 

събрание 

   05.11.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

189 Решение по искането на Главния прокурор на Република 

България, вх. № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г., за даване на 

разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу 

Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно 

събрание 

   05.11.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

190 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   05.11.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

191 Решение за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание 

   05.11.2015 ДВ, бр. 86/2015 г. 

192 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

193 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

194 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

195 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

196 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

197 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   06.11.2015 ДВ, бр. 87/2015 г. 

198 Решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването    11.11.2015 ДВ, бр. 89/2015 г. 

199 Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения 

   11.11.2015 ДВ, бр. 89/2015 г. 

200 Решение по искането на главния прокурор на Република България, 

вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г. за даване на разрешение за 

задържане на Волен Николов Сидеров, народен представител в 

43-то Народно събрание 

 

   11.11.2015 ДВ, бр. 88/2015 г. 

201 Решение по искането на главния прокурор на Република България, 

вх. № 527-00-8 от 26 октомври 2015 г. за даване на разрешение за 

   11.11.2015 ДВ, бр. 88/2015 г. 



задържане на Десислав Славов Чуколов, народен представител в 

43-то Народно събрание 

202 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   11.11.2015 ДВ, бр. 88/2015 г. 

203 Решение за попълване състава на Комисията по 

здравеопазването 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

204 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по 

образованието и науката 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

205 Решение за попълване състава на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

206 Решение за попълване състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

207 Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и 

храните 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

208 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по 

културата и медиите 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

209 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по 

вътрешна сигурност и обществен ред 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

210 Решение за попълване състава на Комисията за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по 

Закона за електронните съобщения 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

211 Решение за попълване състава на Комисията по въпросите на 

децата, младежта и спорта 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

212 Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа 

политика и туризъм 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

213 Решение за промяна в състава на Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

214 Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за 

българите в чужбина 

   12.11.2015 ДВ, бр. 90/2015 г. 

215 Решение за попълване състава на Временната комисия за 

обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на 

Конституцията на Република България 

   24.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

216 Решение за попълване състава на Комисията по образованието и 

науката 

   24.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

217 Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и 

водите 

   24.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

218 Решение за избиране на член на Фискалния съвет    25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 



219 Решение за избиране на член на Фискалния съвет    25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

220 Решение за избиране на член на Фискалния съвет    25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

221 Решение за избиране на член и председател на Фискалния съвет    25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

222 Решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили на Република България 2020 и 

за определяне числеността на въоръжените сили 

   25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

223 Решение за избиране на член на Фискалния съвет    25.11.2015 ДВ, бр. 93/2015 г. 

224 Решение за създаване на Временна комисия по исканията на 

главния прокурор на Република България за даване на 

разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу 

Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно 

събрание 

   10.12.2015 ДВ, бр. 98/2015 г. 

225 Решение по искането на главния прокурор на Република България, 

вх. № 527-00-9 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за 

възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов 

Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание 

   17.12.2015 ДВ, бр. 101/2015 г. 

226 Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020    17.12.2015 ДВ, бр. 101/2015 г. 

227 Решение по искането на главния прокурор на Република България, 

вх. № 527-00-10 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение 

за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов 

Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание 

   17.12.2015 ДВ, бр. 101/2015 г. 

228 Решение за персонални промени в Министерския съвет на 

Република България 

   18.12.2015 ДВ, бр. 101/2015 г. 

229 Решение за приемане на Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, 

публичното оповестяване на документите, представянето и 

изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията 

по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за 

избор от Народното събрание 

   14.01.2016 ДВ, бр. 5/2016 г. 

230 Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в 

Инспектората към Висшия съдебен съвет 

   14.01.2016 ДВ, бр. 5/2016 г. 

231 Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и 

храните 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

232 Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по 

образованието и науката 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

233 Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на 

децата, младежта и спорта 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

234 Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика    20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

235 Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за 

българите в чужбина 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 



236 Решение за промяна в състава на Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

237 Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието 

с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

238 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

239 Решение за промяна в състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

240 Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

241 Решение за промяна в състава на Комисията за наблюдение на 

дейността на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

242 Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика    20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

243 Решение за промяна в състава на Комисията по културата и 

медиите 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

244 Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и 

водите 

   20.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

245 Решение за промяна в състава на Комисията по културата и 

медиите 

   21.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

246 Решение относно проведения на 25 октомври 2015 г. национален 

референдум 

   21.01.2016 ДВ, бр. 7/2016 г. 

247 Решение за избиране на заместник-омбудсман    28.01.2016 ДВ, бр. 10/2016 г. 

248 Решение за прекратяване пълномощията на заместник-

председател на Централната избирателна комисия 

   29.01.2016 ДВ, бр. 10/2016 г. 

249 Решение за промяна в състава на постоянната делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа 

   03.02.2016 ДВ, бр. 11/2016 г. 

250 Решение за персонални промени в Министерския съвет на 

Република България 

   03.02.2016 ДВ, бр. 11/2016 г. 

251 Решение за промяна в състава на постоянната делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

   03.02.2016 ДВ, бр. 11/2016 г. 

252 Решение във връзка с разискванията по питането на народните 

представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и 

Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов 

относно задължения на министъра на здравеопазването според 

чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика 

за задължителните имунизации, включени в Имунизационния 

календар 

   05.02.2016 ДВ, бр. 12/2016 г. 



253 Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за 

регулиране на съобщенията в областта на електронните 

съобщения за 2014 г. 

   12.02.2016 ДВ, бр. 15/2016 г. 

254 Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за 

регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - 

"Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г." 

   12.02.2016 ДВ, бр. 15/2016 г. 

255 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

256 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

257 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

258 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

259 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

260 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

261 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

262 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

263 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

264 Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет 

   18.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

265 Решение за промяна в ръководството на Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен ред 

   19.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

266 Решение по предложение за гласуване недоверие на 

Министерския съвет на Република България 

   19.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

267 Решение за създаване на Временна комисия за проучване на 

всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на 

Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика 

на Република България 

   19.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

268 Решение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения 

   19.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 

269 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за председател, заместник-

председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, 

представяне и публично оповестяване на документите и 

изслушване на кандидатите в Комисията по икономическа 

   24.02.2016 ДВ, бр. 16/2016 г. 



политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното 

събрание 

270 Решение за попълване състава и ръководството на постоянната 

делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея 

по франкофония 

   26.02.2016 ДВ, бр. 17/2016 г. 

271 Решение по Годишния доклад за дейността на Българската 

академия на науките за 2014 г. 

   09.03.2016 ДВ, бр. 20/2016 г. 

272 Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия 

   09.03.2016 ДВ, бр. 20/2016 г. 

273 Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от 

дискриминация за 2014 г. 

   16.03.2016 ДВ, бр. 22/2016 г. 

274 Решение за приемане на Годишна работна програма на 

Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.) 

   16.03.2016 ДВ, бр. 22/2016 г. 

275 Решение за попълване състава на Комисията по политиките за 

българите в чужбина 

   23.03.2016 ДВ, бр. 23/2016 г. 

276 Решение за промяна в състава на Комисията за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по 

Закона за електронните съобщения 

   23.03.2016 ДВ, бр. 23/2016 г. 

277 Решение за предсрочно преустановяване съществуването на 

Временната комисия за проучване на всички факти и 

обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската 

федерация и Република Турция във вътрешната политика на 

Република България 

   23.03.2016 ДВ, бр. 26/2016 г. 

278 Решение за промяна в състава на постоянната делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа 

   23.03.2016   

279 Решение за даване на съгласие за участие на Република 

България в Общото увеличение на капитала на Международната 

банка за възстановяване и развитие - 2010 г. 

   23.03.2016 ДВ, бр. 26/2016 г. 

280 Решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на 

Медицинския университет - Плевен 

   30.03.2016 ДВ, бр. 27/2016 г. 

281 Решение по Годишния доклад на министъра на правосъдието за 

изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на 

човека по дела срещу Република България през 2014 г. 

   31.03.2016 ДВ, бр. 27/2016 г. 

282 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни 

медии от квотата на Народното събрание, представянето и 

публичното оповестяване на документите и изслушването на 

кандидатите в Комисията по културата е медиите, както и 

процедурата за избор от Народното събрание 

   08.04.2016 ДВ, бр. 29/2016 г. 



283 Решение във връзка с разискванията по питането на народните 

представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на 

финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на 

правителството 

   08.04.2016 ДВ, бр. 30/2016 г. 

284 Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното 

събрание за 2016 г. 

   20.04.2016 ДВ, бр. 33/2016 г. 

285 Решение за предложение до Президента на Република България 

за награждаване с орден "Стара планина" първа степен 

   27.04.2016 ДВ, бр. 34/2016 г. 

286 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   27.04.2016 ДВ, бр. 34/2016 г. 

287 Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии    27.04.2016 ДВ, бр. 34/2016 г. 

288 Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии    27.04.2016 ДВ, бр. 34/2016 г. 

289 Решение за произвеждане на национален референдум    12.05.2016 ДВ, бр. 37/2016 г. 

290 Решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на 

Международната организация на труда относно прехода от 

неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия 

на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в 

Женева 

   12.05.2016 ДВ, бр. 37/2016 г. 

291 Решение за прекратяване на процедурата за избор на 

председател, заместник-председател и членове на Комисията за 

защита на конкуренцията 

   12.05.2016 ДВ, бр. 37/2016 г. 

292 Решение за персонални промени в Министерския съвет на 

Република България 

   18.05.2016 ДВ, бр. 38/2016 г. 

293 Решение за промени в структурата на Министерския съвет на 

Република България 

   18.05.2016 ДВ, бр. 38/2016 г. 

294 Решение за прекратяване на пълномощията на народен 

представител 

   18.05.2016 ДВ, бр. 38/2016 г. 

295 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за председател, заместник-

председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, 

представяне и публично оповестяване на документите и 

изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа 

политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното 

събрание 

   19.05.2016 ДВ, бр. 39/2016 г. 

296 Решение за попълване ръководството на Комисията по 

регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

   19.05.2016 ДВ, бр. 39/2016 г. 

297 Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за 

съответствие при финансовото управление на "Център за градска 

мобилност" - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 

юни 2016 г. 

 

   20.05.2016 ДВ, бр. 41/2016 г. 



298 Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили на Република България през 2015 г. 

   20.05.2016 ДВ, бр. 41/2016 г. 

299 Решение за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита 

на личните данни за дейността й през 2015 г. 

   27.05.2016 ДВ, бр. 41/2016 г. 

300 Решение за попълване състава на Комисията по образованието и 

науката 

   27.05.2016 ДВ, бр. 41/2016 г. 

301 Решение за попълване състава на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика 

   27.05.2016 ДВ, бр. 41/2016 г. 

302 Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход 

"Придобиване на нов тип боен самолет" 

   02.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

303 Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход 

"Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за 

ВМС" 

   02.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

304 Решение за промяна в състава на Комисията по културата и 

медиите 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

305 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по 

правни въпроси 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

306 Решение за промяна в състава на Комисията за борба с 

корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

307 Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната 

и демографската политика 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

308 Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по 

политиките за българите в чужбина 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

309 Решение за промяна в състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

310 Решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен ред 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

311 Решение за промяна в състава на Комисията за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по 

Закона за електронните съобщения 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

312 Решение за попълване състава на Комисията по регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

313 Решение за попълване състава на Комисията по образованието и 

науката 

   03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

314 Решение за попълване състава на Комисията по енергетика    03.06.2016 ДВ, бр. 43/2016 г. 

315 Решение за предложение до Президента на Република България 

за награждаване с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен 

   08.06.2016 ДВ, бр. 45/2016 г. 



316 Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране за 2015 година 

   08.06.2016 ДВ, бр. 45/2016 г. 

317 Решение по Доклада за дейността на Временната анкетна 

комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в 

Република България към 31 януари 2015 г. 

   09.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

318 Решение за промяна в състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

319 Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по 

културата и медиите 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

320 Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването    10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

321 Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика    10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

322 Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната 

делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея 

на Черноморското икономическо сътрудничество 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

323 Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика    10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

324 Решение за промяна в състава на Комисията за борба с 

корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

325 Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по 

икономическа политика и туризъм 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

326 Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и 

науката 

   10.06.2016 ДВ, бр. 46/2016 г. 

327 Решение за промени в ръководството на постоянната делегация 

на Народното събрание в Парламентарната асамблея на 

Черноморското икономическо сътрудничество 

   16.06.2016 ДВ, бр. 47/2016 г. 

328 Решение по Отчета за осъществяване на процеса на 

приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г. 

   16.06.2016 ДВ, бр. 48/2016 г. 

329 Решение по Отчета за осъществяване на процеса на 

приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 

януари - 30 юни 2015 г. 

   16.06.2016 ДВ, бр. 48/2016 г. 

330 Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от 

дискриминация за 2015 г. 

   16.06.2016 ДВ, бр. 48/2016 г. 

331 Решение за попълване състава на Комисията по културата и 

медиите 

   22.06.2016 ДВ, бр. 49/2016 г. 

332 Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на 

децата, младежта и спорта 

   22.06.2016 ДВ, бр. 49/2016 г. 

333 Решение за избиране на член на Комисията за защита на 

конкуренцията 

 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 



334 Решение за избиране на член на Комисията за защита на 

конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

335 Решение за избиране на член на Комисията за защита на 

конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

336 Решение за избиране на член на Комисията за защита на 

конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

337 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за управител и подуправител на 

Националния осигурителен институт, представяне и публично 

оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в 

Комисията по труда, социалната и демографската политика, както 

и процедурата за избор от Народното събрание 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

338 Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за 

защита на конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

339 Решение за избиране на член на Комисията за защита на 

конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

340 Решение за избиране на председател на Комисията за защита на 

конкуренцията 

   29.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

341 Решение за освобождаване на член на Надзорния съвет на 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 

   30.06.2016 ДВ, бр. 51/2016 г. 

342 Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание 

за 2016 г. 

   13.07.2016 ДВ, бр. 54/2016 г. 

343 Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността 

на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за 2014 г. 

   14.07.2016 ДВ, бр. 58/2016 г. 

344 Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността 

на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за 2013 г. 

   14.07.2016 ДВ, бр. 58/2016 г. 

345 Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността 

на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за 2015 г. 

   14.07.2016 ДВ, бр. 58/2016 г. 

346 Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда 

за предлагане на кандидати за председател на Комисията за 

финансов надзор, представяне и публично оповестяване на 

документите и изслушването на кандидатите в Комисията по 

бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното 

събрание 

   15.07.2016 ДВ, бр. 55/2016 г. 

347 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на съдилищата през 2014 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

348 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на съдилищата през 2015 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 



349 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2014 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

350 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на административните съдилища през 2014 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

351 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на административните съдилища през 2015 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

352 Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за 

дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2015 г. 

   21.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

353 Решение за избиране на председател на Комисията за финансов 

надзор 

   28.07.2016 ДВ, бр. 59/2016 г. 

354 Решение за избиране на подуправител на Националния 

осигурителен институт 

   29.07.2016 ДВ, бр. 60/2016 г. 

355 Решение за избиране на управител на Националния осигурителен 

институт 

   29.07.2016 ДВ, бр. 60/2016 г. 

356 Решение за отпускане на държавни парични награди за особени 

заслуги към българската държава и нацията 

   29.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

357 Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент 

на Република България 

   29.07.2016 ДВ, бр. 60/2016 г. 

358 Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за 

съответствие при финансовото управление на "Летище София" - 

АД 

   29.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

359 Решение относно Предложение за произвеждане на национален 

референдум, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 

2016 г. 

   29.07.2016 ДВ, бр. 61/2016 г. 

360 Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната 

комисия по сигурността на информацията относно цялостната 

дейност по състоянието на защитата на класифицираната 

информация в Република България през 2015 г. 

   01.09.2016 ДВ, бр. 71/2016 г. 

361 Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на 

националната сигурност на Република България през 2015 г. 

   01.09.2016 ДВ, бр. 70/2016 г. 

362 Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на 

Държавна агенция "Разузнаване" за 2015 г. 

   01.09.2016 ДВ, бр. 71/2016 г. 

363 Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната 

комисия по сигурността на информацията относно цялостната 

дейност по състоянието на защитата на класифицираната 

информация в Република България през 2014 г. 

   01.09.2016 ДВ, бр. 71/2016 г. 

364 Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на 

Служба "Военна информация" за 2015 г. 

 

 

   01.09.2016 ДВ, бр. 71/2016 г. 



365 Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за 

съответствие на Плана за действие към Визията за 

деинституционализация за периода 2009 - 2015 г. 

   07.09.2016 ДВ, бр. 71/2016 г. 

366 Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за 

контрол на специалните разузнавателни средства за извършената 

дейност през 2015 г. 

   09.09.2016 ДВ, бр. 73/2016 г. 

367 Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия за периода 20 декември 

2014 г. - 20 юли 2015 г. 

   09.09.2016 ДВ, бр. 73/2016 г. 

368 Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 

20 декември 2015 г. 

   09.09.2016 ДВ, бр. 73/2016 г. 

369 Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за 

контрол на специалните разузнавателни средства за извършената 

дейност през 2014 г. 

   09.09.2016 ДВ, бр. 73/2016 г. 

370 Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство    15.09.2016 ДВ, бр. 75/2016 г. 

371 Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на 

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа 

до данните по Закона за електронните съобщения за 2015 г. 

   15.09.2016 ДВ, бр. 75/2016 г. 

372 Решение за приемане на Годишния доклад за 2014 г. на 

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа 

до данните по Закона за електронните съобщения за изпълнение 

на задълженията й по чл 34з от Закона за специалните 

разузнавателни средства, чл. 261б от Закона за електронните 

съобщения и в изпълнение на разпоредбата на чл.17, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 

   15.09.2016 ДВ, бр. 75/2016 г. 

373 Решение по доклади за дейността на Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации и жалбите 

на гражданите 

   16.09.2016 ДВ, бр. 75/2016 г. 

374 Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна 

агенция, включитващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 

г. - 31 декември 2015 г. 

   06.10.2016 ДВ, бр. 81/2016 г. 

375 Решение за работата на Народното събрание през октомври и 

ноември 2016 г. 

   12.10.2016 ДВ, бр. 81/2016 г. 

376 Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за 

работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. 

 

   18.10.2016 ДВ, бр. 83/2016 г. 

377 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка 

на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по 

   18.10.2016 ДВ, бр. 83/2016 г. 



проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 до края на месец 

септември 2016 г., довели до възникването на огромни 

задължения за българската страна 

378 Решение за работата на Народното събрание през ноември 2016 

г. 

   18.10.2016 ДВ, бр. 83/2016 г. 

379 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка 

на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения 

за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до 

съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 

2008 г. до юли 2016 г. 

   20.10.2016 ДВ, бр. 84/2016 г. 

380 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка 

на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, 

придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на 

въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за 

периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г. 

   20.10.2016 ДВ, бр. 84/2016 г. 

381 Решение за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание 

   27.10.2016 ДВ, бр. 86/2016 г. 

382 Решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия за 

проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и 

действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края 

на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни 

задължения за българската страна 

   27.10.2016 ДВ, бр. 86/2016 г. 

383 Решение във връзка с работата на Народното събрание през 

ноември 2016 г. 

   09.11.2016 ДВ, бр. 89/2016 г. 

384 Решение за приемане оставката на Министерския съвет    16.11.2016 ДВ, бр. 91/2016 г. 

385 Решение във връзка с Коледната ваканция и работата на 

Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г. 

   14.12.2016 ДВ, бр.100/2016 г. 

386 Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за 

защита на конкуренцията за 2014 г. 

   12.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 

387 Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за 

регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - 

"Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г." 

   12.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 

388 Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за 

регулиране на съобщенията в областта на електронните 

съобщения за 2015 г. 

   12.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 

389 Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за 

защита на конкуренцията за 2015 г. 

   12.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 

390 Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия за периода 20 декември 

2015 г. - 20 юли 2016 г. 

 

   12.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 



391 Решение за определяне на нов срок за извършване одит за 

съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията 

за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на 

Сметната палата с Решение на Народното събрание (ДВ бр. 71 от 

2016 г.) 

   13.01.2017 ДВ, бр. 7/2017 г. 

392 Решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради и на действията на 

Министерския съвет на Република България за увеличаване на 

финансовия ресурс на 2 млрд. лв. 

   18.01.2017 ДВ, бр. 8/2017 г. 

 

 

  



ПРИЕТИ ДЕКЛАРАЦИИ - ОБРЪЩЕНИЯ  

  

Общ брой: 3 

№ Декларация Дата на приемане Обнародван в ДВ 

1 Декларация по повод 70-годишнината от капитулацията на 

нацистка Германия във Втората световна война и по повод Деня 

на Европа 

08.05.2015 ДВ, бр. ДВ, бр. 

34/2015 г. 

2 Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за 

членство в НАТО 

17.12.2015 ДВ, бр. ДВ, бр. 

102/2015 г. 

3 Декларация във връзка със задълбочаващата се криза на 

българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки 

фермери 

19.02.2016 ДВ, бр. ДВ, бр. 

15/2016 г. 

 

  



ПАРЛАМЕНТАРЕН  КОНТРОЛ 

  

ФОРМИ БРОЙ 

  

ВЪПРОСИ 
  

  

4083 

  

ПИТАНИЯ 
  

  

262 

  

БЛИЦ КОНТРОЛ 
  

  

21 

  

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ 
  

  

4 

  

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ 
  

  

1 

  

ИЗСЛУШВАНИЯ 
  

  

9 

  

  

Парламентарният контрол за мандата на Четиридесет и третото Народно събрание 

е провеждан в 99 пленарни заседания за петъчния  парламентарен контрол по чл. 

чл. 91-103, и 21 заседания за контрол по чл. 104 (блиц контрол). 

 

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната  функция на 

Народното събрание  за мандата е  293 часа и 40 мин.  

 

В този период използваните форми на парламентарен контрол са – въпроси и 

питания, контрол по чл. 104 от ПОДНС, разисквания по питане, изслушване, и вот 

на недоверие. 

 

КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 104 ОТ ПОДНС (БЛИЦ КОНТРОЛ) 
 

В мандата1 парламентарен контрол по чл. 104 (блиц контрол) е провеждан в 

последните до два часа на всяка първа сряда на месеца. 

 

В парламентарния контрол по чл. 104 от ПОДНС са участвали министър-

председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-



председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър 

на вътрешните работи Румяна Бъчварова,  заместник министър-председателят по 

координация на европейските политики и институционалните въпроси и 

министър на образованието и науката Меглена Кунева, заместник министър-

председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав 

Дончев, и заместник министър-председателят по демографската и социалната 

политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 

Съгласно чл. 104, ал. 2 от ПОДНС, въпросите се задават от народните 

представители в пленарното заседание и министър-председателят и заместник 

министър-председателите отговарят веднага. В заседанията са зададени общо 275 

въпроса от народни представители от всички парламентарни групи, и от народни 

представители нечленуващи в парламентарна група. 

 

В провеждания блиц контрол са задавани въпроси относно общата система на 

национална сигурност;  позицията на правителството за вдигането на забраната за 

добив на шистов газ; охрана на зелената граница на Република България; 

дългосрочна визия за отношенията на правителството с Русия; обсъждания на 

мерки за справяне с бежанците; съдебната реформа; заседание на Съвета по 

сигурността към Министерски съвет относно закона за противодействие на 

тероризма; решение по проекта АЕЦ Белене; отражението на излизането на 

Великобритания от ЕС върху българските граждани и българската икономика; 

насърчаване на научните изследвания; целенасочена стратегия на правителството 

за приемане на еврото; председателството на ЕС през 2018 г.; сигурността на 

южната ни граница; нова газова инфраструктура, преминаваща през България; 

трансатлантическото споразумение; обсъждания на мерки за справяне с 

бежанците; перспективи за осъществяване на проект за хъб "Балкан"; политиката 

на правителството за справяне с бедността; високия процент на неграмотност на 

учениците в България; политики и мерки за развитието на Северозападна 

България; завършване на ограда с Република Турция; реформата в МВР; 

политиката на правителството по отношение на охраната на държавната граница 

на България; присъединяване на Република България към Шенген; 

програмирането на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020; пенсионната 

реформа; мораториум за износ на дървесина; Стратегия за превенция на 

корупцията; мерки на правителството, във връзка с наводненията в страната; 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради; газовия хъб и Южен Поток; работата на правителството по разкриване на 

средствата, откраднати от КТБ; ефектите от усвояването на европейските 

фондове; ангажименти на Република България за приемане на бежанци (квоти); 

кандидатура за председател на ООН; намаляването на цената на горивата; бюджет 

на Република България за 2016 г.; модернизацията на Българската армия; и др. 

  

  



 

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ 

  

В периода на мандата са проведени четири разисквания по питане.  

 

1. Разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора 

Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 

Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за санирането на жилищни сгради. Разискванията са 

проведени в заседанието за парламентарен контрол на 20 февруари 2015 г. В 

същото заседание е гласуван проект на решение. Решението е обнародвано в 

ДВ, № 16/2015 г. 

 

2. Разисквания по питането на народните представители Михаил Миков и 

Корнелия Нинова към заместник министър-председателя по демографската и 

социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

относно демографската перспектива пред страната. Разискванията са проведени 

на 31 юли 2015 г., и е прието решение. Обнародвано в ДВ, брой 59/2015 г. 

 

3. Разискванията по питането на народните представители Жельо Бойчев, Емил 

Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов  към министъра на здравеопазването 

Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 

58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните 

имунизации, включени в Имунизационния календар. Разискванията са 

проведени в заседанието за парламентарен контрол на 5 февруари 2016 г. В 

същото заседание е гласуван проект на решение. Решението е обнародвано в 

ДВ, № 12/2016 г. 

 

4. Разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и 

Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно 

финансовата политика на правителството. Разискванията са проведени в 

заседанието за парламентарен контрол на 8 април 2016 г. В същото заседание 

е гласуван проект на решение. Решението е обнародвано в ДВ, № 30/2016 г. 
  

 

 

 

 

 



 

Вот на недоверие 
 

През мандата е гласуван вот на недоверие на Министерския съвет с министър-

председател Бойко Борисов заради политиката му в здравеопазването. 

Разискванията са проведени в заседанието на 17 февруари 2016 г., а гласуването 

на 19 февруари 2016 г. Вотът е неуспешен. 

Решението е обнародвано  в ДВ, № 16/2016 г. 

 
Изслушвания 
 

В периода на мандата са проведени девет изслушвания.  

 



  

С П И С Ъ К     И З С Л У Ш В А Н И Я  

от дата: 27.10.2014 до дата: 25.01.2017  

№     Адресат Вносители Относно   

1     

Екатерина Гечева-Захариева, 

служебен заместник 

министър-председател по 

икономическа политика, 

служебен министър на 

регионалното развитие и 

служебен министър на 

инвестиционното 

проектиране 

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА 

НИКОЛОВА 

готовността на Министерството на 

регионалното развитие и на 

Агенция "Пътна инфраструктура" 

за предстоящия зимен сезон и 

предприетите действия за 

осигуряване на координация и 

готовност за поддържането и 

почистването на пътищата от 

републиканската пътна мрежа, с 

оглед осигуряване на безопасност 

на движението и недопускане на 

затруднения за гражданите на 

Република България, както и да се 

изяснят причините, довели до 

липса на финансов ресурс за 

подготовка на републиканските 

пътища за зимния сезон 

  

2     

Мирослав Ненков, служебен 

министър на 

здравеопазването 

ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА 

АТАНАСОВА 

проблеми с изпълнението на 

задължителния имуназиционен 

календар по Наредба №15 на 

Министерството на 

здравеопазването 

  

3     

Христо Иванов, служебен 

заместник министър-

председател по правосъдие, 

вътрешен ред и сигурност и 

служебен министър на 

правосъдието; Йордан 

Бакалов, служебен министър 

на вътрешните работи 

ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ 

ВУЧКОВ; ДАНИЕЛА 

АНАСТАСОВА 

ДАРИТКОВА-

ПРОДАНОВА; ДЕЛЯН 

АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ; 

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ 

МОСКОВСКИ; 

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ 

ЦИПОВ; ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ 

ЦВЕТАНОВ 

предприетите мерки от страна на 

Министерския съвет по 

проблемите със засилващия се 

миграционен натиск към България 

  

4     

Светлана Жекова, служебен 

министър на околната среда 

и водите 

КАЛИНА ПЕТРОВА 

БАЛАБАНОВА 

Решение № 28-ОС/2014 г. за 

преценяване на вероятната степен 

на значително отрицателно 

въздействие на цялостен и 

годишен работен проект за 2014 г. 

за търсене и проучване на нефт и 

природен газ в границите на Блок 

"Вранино" 

 

  



5     

Васил Щонов, служебен 

министър на икономиката и 

енергетиката 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

СТАНИЛОВ 

сделката с германската частна 

компания "Кльостерс" 

,представлявано у нас чрез 

дружеството с ограничена 

отговорност "Цемеко". 

Изслушването е във връзка с 

Решение на Министерски съвет от 

2.10.2014 г. да компенсира щета за 

над 4 млн. евро по нереализиран 

проект 

  

6     
Председателят на ДАНС, г-н. 

Владимир Писанчев 

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 

КОВАЧЕВ; ГЕОРГИ 

НИКОЛОВ НЕДЕВ; 

КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ; 

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ; 

РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ; 

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ 

КЕНОВ; ХРИСТО 

ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ; 

ЧАВДАР СЛАВЧЕВ 

ПЕЙЧЕВ; ЯВОР ИЛИЕВ 

ХАЙТОВ 

проведена операция на Агенцията 

на 25.11.2014 г. в областите 

Пазарджик, Пловдив, Смолян, 

община Асеновград за 

установяване на лица и групи 

лица, проповядващи фашистка 

идеология, проповядване на война 

и радикален ислям. Престъпления 

по Глава Iот НК и чл. 407 от НК 

  

7 
  

Лиляна Павлова, министър 

на регионалното  

развитие и 

благоустройството; 

Ивелина Василева, министър 

на околната среда и водите 

САЛИХА ХАКИФ ЕМИН, 

ШАБАНАЛИ АХМЕД 

ДУРМУШ, МАРИАНА 

ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-

БЕНЧЕВА, АЙХАН 

АХМЕД ЕТЕМ, ЧЕТИН 

ХЮСЕИН КАЗАК, 

МУСТАФА САЛИ 

КАРАДАЙЪ, ЕРДИНЧ 

ИСМАИЛ ХАЙРУЛА, 

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ 

АНАСТАСОВ, МУСТАФА 

ФАХРИ АХМЕД 

действията и мерките, предприети 

от държавните органи и 

институции във връзка с 

преодоляването на бедственото 

положение в страната и по-

конкретно в Кърджалийска, 

Смолянска и Хасковска област, 

предизвикано от обилните 

снеговалежи в периода 6-10 март 

2015 г. и за подпомагане на 

местните власти и населението на 

засегнатите общини, и 

предвидените превантивни мерки 

за преодоляване на вредното 

въздействие на водите, 

предизвикано от топенето на 

снеговете в следствие на очаквано 

рязко повишаване на 

температурите в засегнатите 

региони 

  

8     

Меглена Кунева, заместник 

министър-председател по 

координация на 

европейските политики и 

институционалните въпроси;  

Теменужка Петкова, 

министър на енергетиката 

ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; 

МИХАИЛ РАЙКОВ 

МИКОВ 

ситуацията в засегнатите от 

бедствията области и 

координацията на държавните 

структури за бързото 

преодоляване на последствията от 

тях 

  

9     ръководството и състава на КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ; модела на ценообразуване,   



КЕВР КРАСИМИР ДОНЧЕВ 

КАРАКАЧАНОВ; 

КРАСИМИРА 

АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА; 

АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ 

НЕНКОВ; ВАЛЕНТИН 

АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; 

ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ 

ДОБРЕВ; ДИАНА 

ИВАНОВА ЙОРДАНОВА; 

ДИМИТЪР БОРИСОВ 

ГЛАВЧЕВ; ЦВЕТАН 

ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ; 

КОРМАН ЯКУБОВ 

ИСМАИЛОВ; МАРТИН 

ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 

използван от КЕВР при 

изпълнение на правомощията му, 

произтичащи от Закона за 

енергетиката, както и от Наредба 

№ 1 за регулиране на цените на ел. 

енергията 

 

 

  

Въпроси и питания по министри 

 

По брой отговорени въпроси и питания, министрите се подреждат, както следва: 

министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – 

425; министърът на финансите Владислав Горанов – 414; заместник министър-

председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър 

на вътрешните работи Румяна Бъчварова - 389; министърът на земеделието и 

храните Десислава Танева – 289; министърът на здравеопазването Петър Москов 

– 235; министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – 184; 

министърът на енергетиката Теменужка Петкова – 179; министърът на отбраната 

Николай Ненчев – 149; министърът на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията Ивайло Московски – 147;  министърът на културата Вежди 

Рашидов - 138; и  т.н.  

 

По брой зададени въпроси и питания, първите десет народни представители 
се подреждат така: Петър Славов  – 489; Мартин Димитров – 333; Валентин 

Павлов – 202; Методи Андреев – 201; Светослав Белемезов – 185;  Вили Лилков – 

159; Настимир Ананиев – 153; Слави Бинев – 110; Светла Бъчварова – 106; 

Велизар Енчев – 91 и т.н. 

Четиридесет и третото Народно събрание е осъществило парламентарен контрол 

върху дейността на две правителства: служебното правителство със служебен 

министър-председател Георги Близнашки - в периода от 27 октомври до 7 



ноември 2014 г., и правителството с министър-председател Бойко Борисов – в 

периода от 7 ноември 2014 г. (избор на Министерския съвет) до 25.01.2017 г.  

 

Петъчният контрол по чл. чл. 91-103 и контролът по чл. 104 от правилника са 

провеждани при стриктното спазване на разпоредбите на глава девета от ПОДНС 

„Парламентарен контрол”. И двата вида парламентарен контрол се предават пряко 

по БНТ и БНР. Текстовете на всички въпроси и питания, и съответните отговори 

на министрите, са публикувани на страницата на Народното събрание, в 

рубриката „Парламентарен контрол”, в изпълнение на изискването на ПОДНС. 

Осигурен е  достъп до всички въпроси, питания и отговорите към тях, от който 

достъп се възползват всички, имащи интерес. 
 

  



 


