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І. УВОД 

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за полугодието на 2012 г. е изготвен в 
съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 4 от 05.07.2012 г. за 
определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския 
съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” и Държавната агенция „Национална сигурност” на отчетите за 
изпълнението на политиките и програмите за полугодието и годишни отчети за 
2012 г. 

Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание през първото 
полугодие на 2012 г. 

Програмният формат на отчета на Народното събрание се основава на 
принципите за ефективност и ефикасност, ясно обоснован е, има измеримо 
въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение. 

Отчетът за изпълнението на функционалните области и програмите на 
Народното събрание за полугодието на 2012 г. е насочен към пълноценното 
функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции 
и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното 
събрание, които са насочени към: 

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност; 
- въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното 

законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на 
европейските институции; 

- подобряване качеството на законодателната дейност; 
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол; 
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор; 
- активизиране и приоритизиране на международната дейност на 

Парламента. 
Изготвеният отчет на Народното събрание за полугодието на 2012 г. е 

разработен с цел: 
- повишаване прозрачността и координацията в Народното събрание; 
- укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно 

да функционира в условията на членство в Европейския съюз.  

Отчетените разходи за посочения период обхващат: 
- нормативно регламентираните разходи на народните представители, 

съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; 
- разходите на администрацията на Народното събрание; 
- разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

Разходите по бюджета на Народното събрание са отчетени в три 
функционални области и седем програми, както следва: 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за полугодието на 2012 г. 

 4 

• Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”: 

- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание”; 

- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол и 
конституиране”; 

- Програма  3. „Връзка с избирателите и народно представителство”. 

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

• Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 

- Програма 5. „Административно обслужване”; 

- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово 
обслужване”; 

• Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2012 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2012 г. са разделени в три групи: 

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание; 

2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните 
представители; 

3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните 
представители и на администрацията на Народното събрание. 

 

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета 
  
 1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 
 
ПРИХОДИ за полугодието на 2012 г. (в хил. лв.) Закон  Уточнен план  Отчет  

Общо приходи: 2 187 2 187 1 120 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 2 187 2 187 1 120 

Приходи и доходи от собственост 2 563 2 554 1 182 

Глоби, санкции и наказателни лихви 0   7 

Други неданъчни приходи 0 9 -1 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -376 -376 -68 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 0 0 0 
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 За периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. са отчетени приходи в общ размер на 
1 120 хил. лв., което представлява изпълнение от 51,21 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2012 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на 
Народното събрание 
 
Разходи за полугодието на 2012 г. (в хил. лв.) Закон Уточнен 

план 
Отчет  

Общо разходи по бюджета на 
Народното събрание на Република 
България 

53 000 53 082 19 274 

Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

28 764 28 803 12 461 

Програма 1 "Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание" 

18 930 18 930 8 292 

Програма 2 "Законодателна дейност, 
парламентарен контрол и конституиране" 

5 112 5 149 1 980 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 648 1 644 657 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 074 3 080 1 532 
        

Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

23 234 23 277 6 503 

Програма 5 "Административно обслужване" 13 369 13 333 4 161 

Програма 6 "Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване" 

9 865 9 944 2 342 

        

Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

1 002 1 002 310 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 002 1 002 310 

        

Общо разходи: 53 000 53 082 19 274 
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Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2012 г. 
на Народното събрание по функционални области

64%

34%

2%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"

Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"

Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"
 

 

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2012 г. на 
Народното събрание по програми

43%

10%3%8%

22%

12% 2%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

Програма "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"

Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"

Програма “Парламентарна дипломация”

Програма “Административно обслужване”

Програма “Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване”

Програма “Икономически и социален диалог”
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 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. са в общ размер на 19 274 хил. лв., което представлява 
изпълнение от 36,31 % спрямо уточнения бюджет. 
 

 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 
ПРОГРАМИ на Народното 

събрание на Република България 
за полугодието на 2012 г. 

Ведомствени разходи 
Администрирани разходи 

(в хил. лв.) 
Общо 

консолидир
ани разходи 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Обща сума на разходите: 19 274 19 274 19 274 0 0 0 0 
Функционална област 
" Представителен и 
ефективен парламент" 

12 461 12 461 12 461 0 0 0 0 

Програма 1. Нормативно 
определени разходи, съгласно 
Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание 

8 292 8 292 8 292 0 0 0 0 

Програма 2. Законодателна 
дейност, парламентарен контрол и 
конституиране 

1 980 1 980 1 980 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с избирателите 
и народно представителство 

657 657 657 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

1 532 1 532 1 532 0 0 0 0 

Функционална област 
" Осигуряващи дейности" 

6 503 6 503 6 503 0 0 0 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

4 161 4 161 4 161 0 0 0 0 

Програма 6. Материално-
техническо обезпечаване и 
социално - битово обслужване 

2 342 2 342 2 342 0 0 0 0 

Функционална област 
" Съпътстваща дейност" 

310 310 310 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

310 310 310 0 0 0 0 

 

 

 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
 

 
Източници на финансиране на консолидираните разходи, 
обхванати в програмния и ориентиран към резултатите 
бюджет за полугодието на 2012 г.                (в хил. лв.) 

Закон Уточнен 
план 

Отчет 

Общо разходи: 53 000 53 082 19 274 

Общо финансиране: 53 000 53 082 19 274 

Собствени приходи 2 187 2 187 1 120 

Субсидия от републиканския бюджет 50 813 50 898 18 290 
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Целеви средства от ЦБ       

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансиране от 
ДБ 

      

структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане 
на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансиране от ДБ 

      

Заеми        

Безвъзмездни помощи       

Други европейски фондове и програми, вкл. и национално 
съфинансиране 

      

Средства на разпореждане предоставени / събрани от / за 
извънбюджетни сметки и друго финансиране  

      

Други (депозити и средства по сметки – касови наличности в 
лева и валута и преводи в процес на сетълмент) 

    -152 

Получени трансфери     20 

Предоставени трансфери   -3 -4 

 
 Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по 
бюджета на Народното събрание са както следва: 

- Субсидия от Републиканския бюджет – 18 290 хил. лв. или е налице 
изпълнение от 35,94 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери – 20 хил. лв. Трансферите са получени от 
Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на 
заетост; 

- Предоставени трансфери – 4 хил. лв. на Минстерство на културата; 
- Други (депозити и средства по сметки – касови наличности в лева и валута 

и преводи в процес на сетълмент) – 152 хил. лв. 
 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 
 

1. Отчет на разходите по програма 1 „Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание” 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 1 "Нормативно определени 

разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното 

събрание" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 18 930 18 930 8 292 

  
Персонал 12 026 12 026 5 270 

  
Издръжка 6 404 6 404 3 022 

  Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 500 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 18 930 18 930 8 292 

  Персонал 12 026 12 026 5 270 

  
Издръжка 6 404 6 404 3 022 
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Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 500   

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  
2. ............................................................................       

  
Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
1. ..............................       

  
2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
други бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  
1. ..............................       

  
2. ..............................       

  
Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 18 930 18 930 8 292 

  
Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 18 930 18 930 8 292 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 2 
„ Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране” 
 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране” 

Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание: 

1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: 

- изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони. 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в 
Народното събрание законопроекти Брой   70 
* 2. Финализирани приети закони Брой   70 

3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание 
законопроекти в срок % 100 100 

4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и 
Закона за държавния печат и националното знаме % 100 100 
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните 
комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното 
събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални 
програми и др. Брой   464 

6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на 
законопроекти на второ четене в срок % 100 100 

7. Обработена кореспонденция в срок % 100 100 

8. Организирани заседания на парламентарните комисии в срок % 100 100 

** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии Брой   271 

** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на 
парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква 
стенографски протокол Брой   38 

11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в 
техните заседания в срок % 100 100 

12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на 
парламентарните комисии в срок % 100 100 

* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на 
финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй 
като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели 
може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на 
парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е 
възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в 
Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и 
от броя на проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след 
изтичане на определен период. 

 
Изготвени становища и доклади от постоянните комисии на 41-то Народно събрание за 

периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. 
    

Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
1. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми 
източници, внесен от народния  представител Валентин Николов и група народни представители. 
2. Доклад относно проекти за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на 
шистов газ на територията на Република България, внесени от народния представител Волен 
Сидеров и група народни представители и народния представител Яне Янев и група народни 
представители. 
3. Доклад по законопроект за забрана на проучване и добив на шистов газ, внесен от народния 
представител Сергей Станишев и група народни представители. 
4. Доклад за второ гласуване по законопроект за съхранение на въглероден диоксит в земните недра, 
внесен от Министерски съвет. 
5. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен 
от Министерски съвет. 
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6. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта, внесен от Министерски съвет. 
7. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, 
внесен от Министерски съвет. 
8. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от 
Министерски съвет. 
9. Доклад по законопроект за виното и спиртните напитки, внесен от Министерски съвет. 
10. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, внесен 
от Министерски съвет. 
11. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет. 
12. Доклад по рамковата позиция на Министерски съвет по т.57 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) - предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, внесена от Министерски съвет. 
13. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз 2012 г., внесена от Министерски съвет. 
14. Доклад относно проект на решение за налагане на мораториум върху продажбата на 
миноритарните пакети от електроразпределителните дружества, внесен от народния представител 
Волен Сидеров и група народни представители. 
15. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от 
Министерски съвет. 
16. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на 
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от народния 
представител Анастас Анастасов и група народни представители.  
17. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки, внесен от Министерски съвет. 
18. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от 
възобновяеми източници, внесен от народния представител Валентин Николов и група народни 
представители. 
19. Доклад по законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от 
народните представители Димитър Дъбов и Любен Корнезов. 
20. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между 
Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн 
България" ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, внесен от Министерски съвет. 
21. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия, внесен от Министерски съвет. 
22. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, 
внесен народния представител Валентин Николов и група народни представители. 
23. Доклад по законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, внесен от 
Министерски съвет. 
24. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от Министерски 
съвет. 
25. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, 
внесен от Министерски съвет. 
26. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката, внесен от Министерски съвет. 
27. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен 
от Министерски съвет. 
28. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, внесен от Министерски съвет. 
29. Доклад за второ гласуване по законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, 
внесен от народните представители Димитър Дъбов и Любен Корнезов. 
30. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство 
между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави 
членки, от друга страна, внесен от Министерски съвет. 
31. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния 
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от 
народния представител Анастас Анастасов и група народни представители. 
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32. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и 
модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията 
на Република България, внесен от Министерски съвет. 
33. Допълнителен доклад към доклад № 253-01-38 от 1 юни 2012 г. за второ гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерски съвет. 

    
Комисия по бюджет и финанси 

1. Установяване на противоконституционността на разпоредби от Закона за местните данъци и 
такси, както и препис от определението на съда от 22 декември 2011 г. по КД № 13/2011 г. -  № 253-
02-1/20.01.2012 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България 
и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от 
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация 
Швейцария за техническо сътрудничество - № 253-02-2/20.01.2012 г. 
3. Проект на Решение на Народното събрание по отчет за изпълнението на бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. - № 253-02-3/20.01.2012 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор - № 253-02-
4/20.01.2012 г. 
5. Проект за Решение относно участие на Република България в Договора за стабилност, 
координация и управление в Икономическия и валутен съюз - № 253-02-5/25.01.2012 г. 
6. Проект на Закон за отнемане на незаконно придобито имущество - № 253-02-6/27.01.2012 г. 
7. Проект за Закон за хазарта - № 253-02-7/27.01.2012 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българския Червен кръст - № 253-02-
8/01.02.2012 г. 
9. Законопроект за виното и спиртните напитки - № 253-02-9/01.02.2012 г. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/ за безвъзмездно финансиране от Фонда 
за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния 
доверителен екофонд /НДЕФ/ за финансиране и изпълнение - № 253-02-10/03.02.2012 г. 
11. Решение за Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз 2012 г. - № 253-02-11/03.02.2012 г. 
12. Рамкови позиции относно Директива за алтернативното разрешаване на спорове в Европейския 
съюз за потребителите и Актуализирана рамкова позиция относно Съобщение на Комисията за 
следващата многогодишна финансова рамка - № 253-02-12/03.02.1012 г.. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта - № 253-
02-13/06.02.2012 г.. 
14. Проект на Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 
1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка 
("България - проект Дунав мост - Б") - № 253-02-14/23.02.2012 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор - № 253-
02-15/27.02.2012 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Граждански процесуален кодекс - № 253-02-
16/02.03.2012 г. 
17. Проект за Закон за хазарта - № 253-02-17/12.03.2012 г. 
18. Проект на Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество 
във връзка с провеждане на военни тренировки и учения - № 253-02-19/13.03.2012 г.. 
19. Законопроект за Националната политика за младежта - № 253-02-20/20.03.2012 г. 
20. Законопроект за подпомагане и развитие на младежта - № 253-02-21/20.03.2012 г.. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси - № 253-02-
22/02.04.2012 г. 
22. Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози - № 253-02-23/02.04.2012 г. 
23. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република 
България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД 
във връзка с тръбопроводната система „Набуко” - № 253-02-25/02.04.2012 г. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - № 253-02-
26/03.04.2012 г. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца - № 253-02-
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27/06.04.2012 г. 
26. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на 
Министерство на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на 
лекарства, здравно-осигурителни плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински 
цели и разходването на предоставените трансфери на лекарствени продукти и медицински изделия 
за периода 2005 - 2011 г. - № 253-02-28/06.04.2012 г. 
27. Законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - № 253-02-
30/26.04.2012 г. 
28. Проект на Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на 
изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми 
държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и 
лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г. - № 253-02-31/10.05.2012 г. 
29. Законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - № 253-02-
32/11.05.2012 г. 
30. Законопроект за публично-частно партньорство - № 253-02-33/15.05.2012 г. 
31. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между 
правителството на Република България и Европейската организация за разработване на 
метеорологични спътници (EUMETSAT) - № 253-02-34/17.05.2012 г. 
32. Проект на Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие - № 253-02-35/17.05.2012 г. 
33. Проект на закон за ратифициране Изменението по Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказване на финансова 
помощ - № 253-02-36/17.05.2012 г. 
34. Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на 
Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа, подписано на 12 октомври 2011 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина - № 253-
02-37/17.05.2012 г. 
35. Законопроект за ратифициране 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 - № 253-02-38/17.05.2012 г. 
36. Закон за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за 
правоприлагане в Югоизточна Европа - № 253-02-39/22.05.2012 г. 
37. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - № 253-
02-40/22.05.2012 г. 
38. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република 
България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с 
изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за 
разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка 
за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти 
на Европейския съюз - № 253-02-41/22.05.2012 г. 
39. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за 
социална сигурност - № 253-02-42/22.05.2012 г. 
40. Проект на Закон за предучилищното и училищното образование - № 253-02-44/30.05.2012 г. 
41. Проект на закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и БНП 
ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с 
емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., на Договора 
за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЬ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЬ БАНК ЪВ НЮ МЕЛЪН 
/ЛЮКСЕМБУРГ/ С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането 
на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на Акта за поемане на 
задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан 
на 4 юни 2012 г. - № 253-02-45/06.06.2012 г. 
42. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска 
банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 
юни 2011 г. - № 253-02-47/15.06.2012 г. 
43. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - № 253-02-
48/15.06.2012 г. 
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44. Проект на закон за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между 
държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 
друга страна - № 253-02-49/19.06.2012 г. 
45. Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи - № 253-02-
50/19.06.2012 г. 
46. Законопроект за ратифициране на Решение на Европейския съюз от 25 март 2011 г. за изменение 
на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за 
стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото - № 253-02-51/29.06.2012 г. 
47. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия 
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект 
"България - регионално и общинска водоснабдяване" - № 253-02-52/29.06.2012 г. 
48. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – 
Пътнически превози” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. - № 253-02-53/29.06.2012 г. 
49. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на тема „Одит за 
съответствието при финансовото управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за 
периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2012 г. - № 253-02-54/29.06.2012 г. 
50. Проект за бюджет за 2013 г. и актуализирани разчети на Народното събрание за периода 2014-
2015 г. - № 250-06-105/22.05.2012 г. 
51. Комисия по бюджет и финанси - Подкомисия по отчетност на публичния сектор – становище по 
докладна - № 253-31-1/21.06.2012 г. 
52. Комисия по бюджет и финанси - Подкомисия по отчетност на публичния сектор – становище по 
Отчета за изпълнението на бюджета на НС за 2011 г. - № 253-31-2/29.06.2012 г. 

    
Комисия по правни въпроси 

1. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №  253-03-2/23.01.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Конвенцията  за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. 
в Ню Йорк, и на Конвенцията за  намаляване на случаите на лица без гражданство, приета  на 30 
август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г. – водеща 
Комисия по правни въпроси. 
2. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-3/23.01.2012 г. относно  първо гласуване 
на законопроект за резерва на въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г.   
3. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-4/23.01.2012 г.  относно  първо гласуване 
на законопроект за хазарта,  № 102-01-65, внесен от Министерски съвет на 19.10.2011 г.;  
законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 954-01-42, внесен от народния 
представител Яне Георгиев Янев и група народни представители на 04.11.2009 г.  
4. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-5/23.01.2012 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,  № 102-
01-90 , внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
5. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-6/23.01.2012 г. относно първо гласуване 
на законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от  народния 
представител Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г.  – водеща 
Комисия по правни въпроси. 
6. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-7/24.01.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално 
развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ) за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
7. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-8/30.01.2012 г. относно  първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87,  
внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г.  
8. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-9/30.01.2012 г. относно Годишна 
програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 
2012 г., № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
9. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-10/30.01.2012 г. относно първо гласуване 
на  законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от  
Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
10. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-11/30.01.2012 г. относно Позиция на 
Република България относно предложение за  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
общо европейско право за продажбите, т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз (2011г.), № 202-00-4, внесена от Министерски съвет  на 
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25.01.2012 г. 

11. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-12/30.01.2012 г. относно Позиция на 
Република България относно предложение за  Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно разрешаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 
и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), по т. 57 от Годишната работна  
програма на Народното събрание по въпросите на Европейския  съюз (2011г.), № 202-00-2, внесена 
от Министерски съвет на 19.01.2012 г. 
12. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-13/30.01.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения 
за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, 
№ 102-01-89, внесен от  Министерски съвет на 28.12.2011 г. – водеща Комисия по правни въпроси. 
13. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-14/07.02.2012 г.  относно първо 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на  Закона за администрацията, № 254-01-2 , 
внесен от народния представител Четин Хюсеин Казак на 13.01.2012 г.  - водеща Комисия по правни 
въпроси. 
14. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-15/07.02.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър,  № 202-01-
5, внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г. – водеща Комисия по правни въпроси. 
15. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-16/07.02.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №  
254-01-9, внесен от народните представители Красимир Георгиев Ципов, Фани Иванова Христова, 
Емил Йорданов Радев на 25.01.2012 г. - водеща Комисия по правни въпроси. 
16. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-17/07.02.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, 
№ 154-01-105 , внесен от народния представител Михаил Рашков Михайлов на 11.11.2011 г.  
17. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-18/07.02.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за отнемане на  незаконно придобито имущество, № 254-01-4, внесен от 
народния представител Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на  17.01.2012 
г. и обсъждане за първо гласуване на законопроект за  гражданската конфискация, № 254-01-5, 
внесен от народния представител Христо Дамянов Бисеров и група народни представители на 
18.01.2012 г. 
18. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-19/07.02.2012 г. относно проект за 
решение във връзка с  избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.  
19. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-20/07.02.2012 г. относно  второ 
гласуване на общ законопроект, вх. № 153-03-137/09.12.2011 г., на приетите на първо четене на 25 
ноември 2011 г. законопроекти за изменение и допълнение  на Закона за администрацията: № 102-
01-37, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2011 г. и № 102-01-58, внесен от Министерски съвет 
на  4 август 2011 г. 
20. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-21/13.02.2012 г. относно първо 
гласуване на законопроект  за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен 
от Министерски съвет на 30.01.2012 г.  - водеща Комисия по правни въпроси. 
21. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-22/17.02.2012 г. относно проект за 
решение за налагане на мораториум върху продажбата  на земеделска земя от Държавния поземлен 
фонд за срок от пет години, № 154-02-98, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров 
и група народни представители на 09.11.2011 г. 
22. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-23/17.02.2012 г. относно  второ 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №  254-
01-9, внесен от народните представители Красимир Георгиев Ципов, Фани Иванова Христова, Емил 
Йорданов Радев на 25.01.2012 г.  
23. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-24/17.02.2012 г. относно  второ 
гласуване на  законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от  
народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г. 
24. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-25/02.03.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство 
DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел, 
№ 202-02-6, внесен от Министерски съвет на 17.02.2012 г.  
25. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-26/02.03.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект  за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 254-01-14, внесен от народния представител 
Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 15.02.2012 г. 
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26. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-27/02.03.2012 г. относно  второ  
гласуване на законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения 
за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, 
№ 102-01-89, внесен от Министерски съвет на 28.12.2011 г.  
27. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-28/02.03.2012 г. относно първо 
гласуване на законопроект  за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 254-
01-13, внесен от народните представители Ивайло Георгиев Тошев, Емил Йорданов Радев и Даниела 
Димитрова Миткова на 14.02.2012 г. -  водеща Комисия по правни въпроси. 
28. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-29/02.03.2012 г. относно  първо 
гласуване на  законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 102-01-
78, внесен от Министерски съвет на 21.11.2011 г. - водеща Комисия по правни въпроси. 
29. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-30/02.03.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 202-01-4, 
внесен от Министерски съвет на 23.01.2012 г.  
30. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-31/13.03.2012 г.  относно първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, 
№ 202-01-12, внесен от Министерски съвет на 13.02.2012 г.  
31. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-32/13.03.2012 г. относно Обсъждане за 
първо гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за устройство  на 
територията, № 202-01-10, внесен от  Министерски съвет на 08.02.2012 г. 
32. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-33/13.03.2012 г. относно второ гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър,  № 202-01-5, внесен 
от Министерски съвет на 30.01.2012 г. 
33. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-34/26.03.2012  г. относно изслушване на 
предложен кандидат за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет . 
34. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-35/26.03.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за изменение  и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните 
работи, № 202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 г.  
35. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №  253-03-36/26.03.2012 г. относно  второ 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен 
от Министерски съвет на 30.01.2012 г. 
36. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-37/26.03.2012 г. относно  първо 
гласуване на на законопроект за  допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, 
внесен от народните представители Димитър Стоянов Дъбов и Любен Андонов Корнезов 25.01.2012 
г.  
37. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-38/26.03.2012 г. относно Проект за 
решение за прекратяване договорите за  отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и 
общински естествени и изкуствени водоеми, № 254-02-24, внесен от  народния представител Волен 
Николов Сидеров и група народни представители на 08.02.2012 г. 
38. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-40/03.04.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за подкрепа  на проекта между Република България и "Набуко Газ 
Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД във връзка с 
тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерски съвет на 15.03.2012 г. 
39. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-41/03.04.2012 г. относно първо 
гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация: 
- № 154-01-111, внесен от народните представители Мая Божидарова Манолова и Милена Иванова 
Христова на 14.12.2011 г. 
- № 254-01-45, внесен от народния представител Красимир Георгиев Ципов и група народни 
представители на 23.03.2012 г.  
40. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-43/06.04.2012 г. относно проект на 
Решение за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание, № 254-02-52, внесен от народните представители Камен Костов Костадинов, Иван Петров 
Иванов,  Димитър Стоянов Дъбов на 05.04.2012 г.  
41. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-44/06.04.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроекти за изменение  и допълнение на Закона за  пряко участие на гражданите  
в държавната власт и местното самоуправление: 
- № 102-01-81, внесен от Министерски съвет на 24.11.2011 г. 
- № 254-01-52, внесен от народния представител Ивайло Георгиев Тошев и група народни 
представители на 04.04.2012 г.  
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42. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-45/09.04.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: 
-  № 254-01-42, внесен от народния представител Михаил Райков Миков на 19.03.2012 г.  
-  № 254-01-47, внесен от народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни 
представители на 28.03.2012 г.   
43. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-46/11.04.2012 г. относно общ проект на  
приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение  на Закона за пряко участие 
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: 
- № 102-01-81, внесен от Министерски съвет на 24.11.2011 г. 
- № 254-01-52, внесен от народния представител Ивайло Георгиев Тошев и група народни 
представители на 04.04.2012 г. 
44. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-47/23.04.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране 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, № 202-02-10, внесен от Министерски 
съвет на 30.03.2012 г. 
45. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-48/27.04.2012 г. относно  второ 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 102-01-
78, внесен от Министерски съвет на 21.11.2011 г.  
46. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-49/08.05.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254-01-23, 
внесен от народния представител Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 
24.02.2012 г. – водеща Комисия по правни въпроси. 
47. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-50/08.05.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение на Закона за горите, № 254-01-29, внесен от народния 
представител Христо Дамянов Бисеров на 06.03.2012 г.  
48. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-51/08.05.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за изменение  на Закона за лова и опазване на дивеча, № 254-01-28,  
внесен от народния представител Христо Дамянов Бисеров на 06.03.2012 г.  
49. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-52/08.05.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 202-01-21, 
внесен от Министерски съвет на 06.04.2012 г. – водеща Комисия по правни въпроси. 
50. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-53/10.05.2012 г. относно проект за 
решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на 
изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми 
държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и 
лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от народния представител 
Яне Георгиев Янев и група народни представители на 24.04.2012 г. 
51. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-54/18.05.2012 г. относно  второ 
гласуване  на  oбщ законопроект  вх. № 253-03-46/11.04.2012 г. на  приетите на първо гласуване 
законопроекти за изменение и допълнение  на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление: № 102-01-81, внесен от Министерски съвет на 24.11.2011 г. и № 
254-01-52, внесен от народния представител Ивайло Георгиев Тошев и група народни представители 
на 04.04.2012 г. 
52. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-55/22.05.2012 г. относно Доклад за 
дейността на омбудсмана на Република България  през 2011 г., № 261-00-1, внесен от Омбудсмана  
на Република България на 29.03.2012 г.  
53. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. №  253-03-56/22.05.2012 г. относно проект за 
решение за одобрение на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана, № 261-00-2, 
внесен  от Омбудсмана на Република България на 18.04.2012 г. 
54. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-57/22.05.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Протокола относно  привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в 
Югоизточна Европа, № 202-02-16, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г. 
55. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-58/22.05.2012  г. относно  първо 
гласуване на законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от 
Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
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56. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-59/31.05.2012 г.  относно второ 
гласуване  на законопроект  за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 254-
01-13, внесен от народните представители Ивайло Георгиев Тошев, Емил Йорданов Радев и Даниела 
Димитрова Миткова на 14.02.2012 г. 
57. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-61/05.06.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект  за изменение и допълнение на Закона за водите,  № 202-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 27.03.2012 г.  
58. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-62/05.06.2012 г. относно  второ 
гласуване на  законопроект за  изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 202-01-21, 
внесен от Министерски съвет на 06.04.2012 г. 
59. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-63/05.06.2012 г. относно първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 202-
01-28, внесен от Министерски съвет на 14.05.2012 г..  
60. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-64/05.06.2012 г. относно  първо 
гласуване на: 
-  законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания, № 254-01-62, 
внесен от народните представители Светослав Тончев Тончев и Ивайло Георгиев Тошев на 
15.05.2012 г.  
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, 
№ 254-01-64, внесен от народните представители Димо Георгиев Гяуров и Мартин Димитров 
Димитров на 23.05.2012 г.  - водеща – Комисия по правни въпроси. 
61. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-65/19.06.2012 г. относно  Указ № 231 на 
президента на Република България, постъпил на 15.06.2012 г., за връщането за ново обсъждане на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 7 
юни 2012 г. и мотивите към указа. 
62. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-66/25.06.2012 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за  икономическо партньорство между държавите от 
КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, 
№ 202-02-19, внесен от Министерски съвет на 04.06.2012 г. 
63. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-67/25.06.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност: 
- № 202-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.02.2012 г. 
- № 254-01-68, внесен от народните представители Ивайло Георгиев Тошев, Светослав Тончев 
Тончев, Красимир Георгиев Ципов и Емил Йорданов Радев на 12.06.2012 г.   
64. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-68/25.06.2012 г.- относно законопроект 
за ратифициране на Споразумението за  изменение във връзка с Финансовия договор между 
Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - 
регионално и общинско водоснабдяване", № 202-02-22, внесен от Министерски съвет на 15.06.2012 
г. 
65. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-69/25.06.2012 г. относно  първо 
гласуване на законопроект за  изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража, № 202-01-25, внесен от Министерски съвет на 23.04.2012 г.  
66. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-70/25.06.2012 г. относно Годишен 
доклад за състоянието на националната  сигурност на Република България през 2011 г., № 202-00-30, 
внесен от Министерски съвет на 13.06.2012 г. 
67. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 253-03-71/25.06.2012 г. относно първо 
гласуване на законопроект за  временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни 
длъжности, № 254-01-59, внесен от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев и група 
народни представители на 11.05.2012 г. - водеща Комисия по правни въпроси. 
68. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №  253-03-72/26.06.2012 г. относно ново 
обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното 
събрание на 7 юни 2012 г., върнат с Указ № 231 на президента на Република България на 15.06.2012 
г. (второ гласуване). 

    
Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-
01-86, внесен от Министерски съвет. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от 
Министерски съвет. 
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3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102-
01-90, внесен от Министерски съвет. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 154-01-111, 
внесен от народните представители Мая Манолова и Милена Христова. 
5. Проект за Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 
202-03-1, внесен от Министерски съвет.  
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 202-01-3, внесен 
от Министерски съвет.  
7. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2012г.), № 202-03-2, внесена от Министерски съвет. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от 
Министерски съвет. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 202-01-8, 
внесен от Министерски съвет. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 202-01-9, 
внесен от Министерски съвет. 
11. Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на 
държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 254-02-24, внесен от народния 
представител Волен Сидеров и група народни представители  
12. Законопроект за младежта, № 202-01-11, внесен от Министерски съвет.  
13. Проект за решение за приемане на Доклад за младежта за 2009-2010 г., № 202-03-7, внесен от 
Министерски съвет. 
14. Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България, № 254-01-17, внесен от народния представител Иван Вълков 
и група народни представители. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, 
внесен от Министерски съвет. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254-01-24, 
внесен от народния представител Огнян Стоичков. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 202-01-
12, внесен от Министерски съвет.  
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 254-01-
17, внесен от народния представител Димитър Йорданов.  
19. Законопроект за подпомагане и развитие на младежта, № 254-01-25, внесен от народния 
представител Деница Гаджева.  
20. Законопроект за Националната политика за младежта, № 254-01-26, внесен от народния 
представител Ивелин Николов. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254-01-30, 
внесен от народния представител Христо Бисеров. 
22. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от 
Омбудсмана на Република България. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от 
Министерски съвет. 
24. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 253-04-
24, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти, № 154-01-111, внесен от 
народните представители Мая Манолова и Милена Христова и Законопроект № 254-01-45, внесен от 
народния представител Красимир Ципов и група народни представители. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 254-01-49, внесен 
от народния представител Волен Сидеров и група народни представители. 
26. Законопроект за  допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от 
народните представители Ивайло Тошев и Красимир Минчев. 
27. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от 
Министерски съвет. 
28. Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятие 
"Екоравновесие", № 254-02-67, внесен от народния представител Георги Терзийски и група народни 
представители. 
29. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерски съвет. 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие № 202-01-23, внесен от Министерски съвет. 
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31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-
01-63, внесен от народния представител Красимир Велчев и група народни представители. 
32. Законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, §2 от Европейската харта за местно 
самоуправление, № 202-01-29, внесен от Министерски съвет. 

    

Забележка: По т. 4 без доклад; т. 15 и 16 и т. 17 и 18 е изготвен по 1 общ доклад, т. 24 без доклад. 
    

Комисия по външна политика и отбрана 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, 
внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г. - първо гласуване.  
2. Законопроект за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните 
бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан, № 102-
02-31, внесен от Министерски съвет на 09.12.2011 г.  
3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 
септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, 
приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г.  
4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, № 202-02-1, 
внесен от Министерски съвет на 04.01.2012 г.  
5. Законопроект за резерва и въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г. (първо четене) . 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България 
и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от 
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация 
Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2012 
г. 
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране на Фонда за 
институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния 
доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерски 
съвет на 13.01.2012 г.  
8. Проект за решение относно участието на Република България в Договора за стабилност, 
координация и управление в Икономическия и валутен съюз, № 254-02-14, внесен от народните 
представители Моника Ханс Панайотова, Менда Кирилова Стоянова и Доброслав Дилянов 
Димитров на 24.01.2012 г. 
9. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г., изготвено 
становище. 
10. Законопроект за резерва и въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г. (второ четене). 
11. Законопроект за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към 
Европейския съюз, № 202-02-5, внесен от Министерски съвет на 10.02.2012 г.  
12. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав Мост”) и на Изменение 
№ 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка 
(България – проект Дунав мост – Б”), № 202-02-4, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г.  
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 202-01-
10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.  
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок 
въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 
декември 2011 г. в Брюксел, № 202-02-6, внесен от Министерски съвет на 17.02.2012 г. 
15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество 
във връзка с провеждане на военни тренировки и учения, № 202-02-7, внесен от Министерски съвет 
на 02.03.2012 г.  
16. Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и 
използване на трансграничните водни течения и международните езера, № 202-02-8, внесен от 
Министерски съвет на 02.03.2012 г. .  
17. Проект за декларация относно ситуацията в Сирия, № 254-03-3, внесен от народния представител 
Доброслав Дилянов Димитров и група народни представители на 09.03.2012 г.  
18. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на 
Република България през 2011 г., № 202-03-11, внесен от Министерски съвет на 23.03.2012 г.  



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за полугодието на 2012 г. 

 21 

19. Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови 
телекомуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г. 
20. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република 
България и „Набуко Газ Пайплан Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплан България” ЕООД 
във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерски съвет на 
15.03.2012 г. 
21. Законопроект за ратифициране 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, № 202-02-10, внесен от 
Министерски съвет на 30.03.2012 г.  
22. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между 
правителството на Република България и Европейската организация за разработване на 
метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202-02-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 
г. 
23. Законопроект за ратифициране на Изменението на Меморандума за разбирателство относно 
бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса на 
сътрудничество в Югоизточна Европа, № 202-02-12, внесен от Министерски съвет на 09.04.2012 г. 
24. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на 
Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във 
връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за 
разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка 
за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти 
на Европейския съюз, № 202-02-13, внесен от Министерски съвет на 09.04.2012 г. 
25. Законопроект за ратифициране на Изменението по Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на 
финансова помощ, № 202-02-14, внесен от Министерски съвет на 26.04.2012 г. 
26. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и  развитие, № 202-02-15, внесен от Министерски съвет на 04.05.2012 г.  
27. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за учредяване на 
Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на 
Банката от 19 юни 2011 г., № 202-02-18, внесен от Министерски съвет на 14.05.2012 г. 
28. Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за 
правоприлагане в Югоизточна Европа, № 202-02-16, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г. 
29. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за 
социална сигурност, № 202-02-17, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г.   
30. Законопроект за ратифициране на Договора за подписка между Република България и БНП 
ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с 
емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., на Договора 
за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК 
МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно 
емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на Акта за 
поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, 
подписан на 4 юни 2012 г., № 202-02-20, внесен от Министерски съвет на 05.06.2012 г.  
31. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и 
модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията 
на Република България, № 202-02-21, внесен от Министерски съвет на 07.06.2012 г. 
32. Законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между 
държавите от КАРИФОРУМ, от една страна и Европейската общност и нейните държави членки, от 
друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерски съвет на 04.06.2012 г. 
33. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия 
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект 
„България – регионално и общинско водоснабдяване”, № 202-02-22, внесен от Министерски съвет на 
15.06.2012 г. 
34. Законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно 
самоуправление, № 202-01-29, внесен от Министерски съвет на 07.06.2012 г. 
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35. Проект за 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 2011 г., (поверителен), № 202-00-26, внесен от Министерски 
съвет на 01.06.2012 г. 

    
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. 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 2011 г. – 20 декември 2011 г. и Обобщени данни за дейността на комисията 
за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г., № 120-00-70, внесен от Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия на 19.12.2011 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 
септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, 
приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г. 
3. Законопроект за резерва на въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, 
внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от 
Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
6. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани 
с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от народния 
представител  Анастас Анастасов и група народни представители на 18.01.2012 г. 
8. Проект за Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 
202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г. 
9. Изслушване във връзка с постъпило искане на една трета от членовете на Комисията по вътрешна 
сигурност и обществен ред, № 253-06-1 от 18.01.2012 г. и № 254-00-123 от 25.01.2012 г. (няма 
изготвен доклад на Комисията). 
10. Законопроект за гражданската конфискация, № 254-01-5, внесен от народния представител 
Христо Бисеров и група народни представители на 18.01.2012 г. 
11. Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество, № 254-01-4, внесен от народния 
представител Красимир Велчев и група народни представители на 17.01.2012 г. 
12. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г., № 220-00-8, внесен от 
Комисията за защита на личните данни на 31.01.2012 г. 
13. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и 
членовете на техните семейства, № 102-01-70, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, № 254-01-21, внесен от народния представител Екатерина 
Михайлова и група народни представители на 23.02.2012 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, 
внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 202-01-
12, внесен от Министерски съвет на 13.02.2012 г. 
17. Законопроект 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, № 254-01-38, внесен от народния представител Лъчезар 
Тошев на 09.03.2012 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16.03.2012 г. 
20. Доклад за второ гласуване по Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество, № 
254-01-4, внесен от народния представител Красимир Велчев и група народни представители на 
17.01.2012 г. 
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21. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност за 2011 г., № 220-00-18, внесен от Комисията за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност на 28.03.2012 г. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 27.03.2012 г. 
23. Доклад относно избиране на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия. 
24. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
Министерството на вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 г. 
25. Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за 
правоприлагане в Югоизточна Европа, № 202-02-16, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г. 
26. Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности, № 
254-01-59, внесен от народния представител Лъчезар Тошев и група народни представители на 
11.05.2012 г. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Националната система за спешни 
повиквания с единен европейски номер 112, № 254-01-27, внесен от народния представител Захари 
Георгиев на 01.03.2012 г. (Комисията е разглеждала законопроекта, но към момента не е излязла с 
окончателен доклад по него). 
28. Проект за 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 2011 г., № 202-00-26, внесен от Министерски съвет на 
01.06.2012 г. 
29. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от 
Омбудсмана на Република България на 29.03.2012 г. 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 202-01-
30, внесен от Министерски съвет на 08.06.2012 г. 
31. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от 
Министерски съвет на 16.03.2012 г. 
    

Комисия по земеделието и горите 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 154-01-
105, внесен от народния представител Михаил Михайлов на 11 ноември 2011 г. - 2 доклада; 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 154-01-32, внесен от народните 
представители Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев на 11 март 2011 г. – 1 
доклад; 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от 
Министерски съвет на 30 декември 2011 г. – 1 доклад; 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, №  254-01-1, внесен от народния 
представител Димитър Атанасов на 9 януари 2012 г. – 1 доклад; 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите /обобщен/ № 253-07-6 от 22 
февруари 2012 г. – 2 доклада; 
6. Допълнителен доклад към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите /обобщен/ 
№ 253-07-6 от 22 февруари 2012 г. – 1 доклад; 
7. Законопроект за  виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерски съвет на 6 
януари 2012 г. – 2 доклада; 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-
01-86, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г. - 2 доклада; 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 202-01-8, 
внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. – 2 доклада; 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища, № 254-01-11, 
внесен от народния представител Валентин Николов и група народни представители на 02.02.2012 г. 
– 1 доклад; 
11. Решение за налагане на мораториум върху продажбата на земеделска земя от Държавния 
поземлен фонд за срок от пет години, № 154-01-98, внесен от народния представител Волен Сидеров 
и група народни представители на 09.11.2011 г. – 1 доклад; 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 202-01-
12, внесен от Министерски съвет на 13.02.2012 г. – 1 доклад; 
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13. Решение за прекратяване на договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни, 
общински, естествени и изкуствени водоеми, № 254-02-25, внесен от народния представител Волен 
Сидеров и група народни представители на 08.02.2012 г. – 1 доклад; 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, № 154-01-93, внесен от народния представител Владимир Тошев и група 
народни представители на 02.09.2011 г. - 1 доклад; 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 102-01-
31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г. - 1 доклад; 
16. Допълнителен  доклад към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 
аквакултурите, № 102-01-31, внесен от Министерски съвет на 26 май 2011 г. – 1 доклад; 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 27 март 2012 г. – 1 доклад; 
18. Указ № 234 от 16 юни 2012 г. на президента на Република България за връщане за ново 
обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от Народното събрание 
на 13 юни 2012 г. и мотивите към указа – 1 доклад. 

    
Изслушване на информация от министъра на земеделието и храните, проведено на основание чл. 99, 
ал. 3 от ПОДНС, относно Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти; за оградата 
за шапа, както и за състоянието на санитарния кордон – 1 доклад. 
За същия период Комисията по земеделието и горите е организирала две кръгли маси. 
    

Комисия по труда и социалната политика 
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Указ № 304 от 27 декември 2011 г. на Президента на 
Република България, постъпил в Народното събрание на 28.12.2011 г., за връщане на ново 
обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание 
на 15.12.2011 г. и мотивите към указа. 
 2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 
154-01-109, внесен от народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни 
представители на 09.12.2011 г. 
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за Конвенцията за статута на лицата без 
гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на 
случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г., в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от 
Министерски съвет на 20.12.2011 г. 
4. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерски съвет на 21.11.2011 г. 
5. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за резерва на въоръжените сили на 
Република България, № 102-01-82, внесен от Министерски съвет на 2.12.2011 г. 
6. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 102-03-29, внесен от Министерски съвет на 23.12.2011 г. 
7. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания, № 202-02-01, внесен от Министерски съвет на 04.01.2012 г. 
8. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на Национална стратегия на Република България 
за интегриране на ромите (2012-2020), № 202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г. 
9. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участие на Република България в 
процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесен от Министерски 
съвет на 13.01.2012 г. 
10. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2010 г. и Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2010 г., № 102-00-42, внесен от 
Министерски съвет на 04.07.2011 г. 
11. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерски съвет на 18.01.2012 г. 
12. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
социално подпомагане, № 202-01-9, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. 
13. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда, № 254-01-3, внесен от народния представител Захари Димитров Георгиев на 13.01.2012 г. 
14. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-6, внесен от Министерски съвет 03.02.2012 г. 
15. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
държавния служител, № 102-01-78, внесен от Министерски съвет на 21.11.2011 г. 
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16. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-4, внесен от Министерски съвет 30.01.2012 г. 
17. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за приемане на Доклад за младежта за 
2009-2010 г., № 207-03-07, внесен от Министерски съвет на 10.02.2012 г. 
18. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерски съвет на 01.03.2012 г. 
19. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално 
подпомагане, № 202-01-9, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. – за второ гласуване. 
20. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца, № 254-01-16, внесен от народния представител Цветан Костов Костов и 
група народни представители на 16.02.2012 г. 
21. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца, № 254-01-39, внесен от народните представители Светлана Ангелова 
Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска на 13.03.2012 г. 
22. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от 
Омбудсмана на Република България на 29.03.2012 г. 
23. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г. 
24. Повторно обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
социално подпомагане, № 202-01-9, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 
29.02.2012 г. - за второ гласуване. 
25. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на 
заетостта, № 254-01-31, внесен от народните представители Емилия Радкова Масларова и Драгомир 
Велков Стойнев на 06.03.2012 г. 
26. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от народните представители Емилия Радкова Масларова 
и Драгомир Велков Стойнев на 07.03.2012 г. 
27. Проект на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, 
изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на 
Закона за семейните помощи за деца, № 254-01-16, внесен от народния представител Цветан Костов 
Костов и група народни представители и № 254-01-39, внесен от народните представители Светлана 
Ангелова Найденова, Станка Лалева Шайлекова и Галина Димитрова Банковска. 
28. Представяне на Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2011 г., № 256-32-3, 
внесен от Икономическия и социален съвет на 22.03.2012 г. 
29. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата между 
Република България и Република Сърбия за социална сигурност, № 202-02-17, внесен от 
Министерски съвет на 10.05.2012 г. 
30. Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 253-08-29 - общ 
законопроект изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС – за второ гласуване. 
31. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., 
№ 210-00-72, внесен от Националния осигурителен институт на 28.05.2012 г. 
32. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-13, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
33. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени 
заслуги към държавата и нацията, № 202-03-14, внесен от Министерски съвет на 19.04.2012 г. 
34. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
защита от дискриминация, № 202-01-31, внесен от Министерски съвет на 15.06.2012 г. 
    

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
1. Доклад относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта, No 102-01-90, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
2. Доклад относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, 
внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
3. Доклад относно Проект за решение за преобразуване на Химическия факултет в структурата на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски” във факултет по химия и фармация, № 202-03-3, 
внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
4. Доклад относно Проект за решение за одобрение на Национална стратегия на Република България 
за интегриране на ромите (2012-2020), № 202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г.  
5. Доклад относно Проект за решение за одобрение на проект на Национална стратегия за развитие 
на научните изследвания 2020, № 102-03-16, внесен от Министерски съвет на 27.06.2011 г.  
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6. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално 
подпомагане, № 202-01-9, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. 
7. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, 
внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г. 
8. Доклад относно Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда,  № 254-01-3, внесен от народния представител Захари Георгиев на 13.01.2012 г. 
9. Доклад относно Проект на решение за приемане на Доклад за младежта за 2009-2010 г., № 202-03-
7, внесен от Министерски съвет на 10.02.2012 г.  
10. Доклад относно Законопроект за младежта, № 202-01-11, внесен от Министерски съвет на 
10.02.2012 г. 
11. Доклад относно Законопроект за подпомагане и развитие на младежта,  № 254-01-25, внесен от 
народния представител Деница Гаджева на 29.02.2012 г. 
12. Доклад относно Законопроект за Националната политика за младежта, № 254-01-26, внесен от 
народния представител Ивелин Николов и група народни представители на 29.02.2012 г. 
13. Доклад относно Разглеждане за първо гласува на Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията, № 254-01-24, внесен от народния представител Огнян 
Стоичков на 27.02.2012 г. 
14. Доклад относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, 
внесен от Министерски съвет на 16.12.2011 г. 
15. Доклад относно първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни 
помощи за деца:  
- № 250-01-59, внесен от народния представител Цветан Костов Костов и група народни 
представители на 16.02.2012 г. 
- № 254-01-39, внесен от народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина 
Банковска на 13.03.2012 г. 
16. Доклад относно Законопроект за младежта /второ гласуване/, № 202-01-11, внесен от 
Министерски съвет на 10.02.2012 г., и приет на първо гласуване на 28.03.2012 г. 
17. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност, № 254-01-22, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни 
представители на 23.02.2012 г. 
18. Доклад относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване,  
№ 254-01-34, внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 
07.03.2013 г. 
19. Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за подоходното корпоративно облагане, 
№ 254-01-32, внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 
06.03.2012 г. 
20. Доклад относно Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, 
внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
21. Доклад относно Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за 
сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за 
разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202-02-11, внесен от Министерски 
съвет на 05.04.2012 г. 
22. Доклад относно Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г.,  № 
205-00-4, внесен от председателя на БАН на 26.04.2012 г. 
23. Доклад относно Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-
00-1, внесен от омбудсмана на Република България на 29.03.2012 г. 

    
Комисия по здравеопазването 

1. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните 
заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г. 
2.  Доклад по Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 
(2012-2020), № 202-03-1, внесен от Министерски съвет на 6 януари 2012 г. 
3. Доклад по Проект за решение за преобразуване на Химически факултет в структурата на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по химия и фармация, № 202-03-3, 
внесен от Министерски съвет на 13 януари 2012 г. 
4. Становище по Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесен от Министерски съвет на 13 януари 2012 
г. 
5. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските 
изделия, № 102-01-85, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2011 г. 
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6. Становище по Проект за решение за приемане на Доклад за младежта за 2009-2010 г., № 202-03-7, 
внесен от Министерски съвет на 10 февруари 2012 г. 
7.  Доклад относно Позицията на Република България относно предложение за Решение на 
Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, т. 14 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), 
№ 202-00-6, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2012 г. 
8. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2011 г. 
9. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните 
заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г. 
10. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
медицинските изделия, № 102-01-85, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2011 г. 
11. Доклад относно Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит 
на действията на Министерството на здравеопазването по разходването на финансови средства за 
централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на НЗОК за лекарства за домашно 
лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на 
предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на 
лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005-2011г., № 254-02-47, внесен от 
народния представител Мартин Димитров и група народни представители на 29 март 2012 г. 
12. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за 
разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките 
на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, № 202-02-12, внесен от Министерски съвет на 
9 април 2012 г. 
13. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2011 г. 
14. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от 
Омбудсмана на Република България на 29 март 2012 г. 
15. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране 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, № 202-02-10, внесен от Министерски съвет на 30 март 2012 г. 
16. Доклад за първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък 
върху добавената стойност: 
 -  № 254-01-22, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 
23 февруари 2012 г. 
 -  № 254-01-50, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 
4 април 2012 г. 
17. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република 
България и Република Сърбия за социална сигурност, № 202-02-17, внесен от Министерски съвет на 
10 май 2012 г. 
18. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното 
осигуряване, № 202-01-28, внесен от Министерски съвет на 14 май 2012 г. 
    

Комисия по околната среда и водите 
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2012), № 102-03-2, внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г. - становище. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-
01-86, внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните 
бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан, № 102-
02-31, внесен от Министерски съвет на 09.12.2011 г.  
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране на Фонда за 
институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния 
доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение, № 102-02-3, внесен от Министерски 
съвет на 13.01.2012 г.  
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от 
Министерски съвет на 30.12.2011 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-1, внесен от народния 
представител Димитър Атанасов на 09.01.2012 г. 
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7. Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 
11.07.2011 г. - 5 доклада. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-76, 
внесен от Министерски съвет на 16.11.2011 г. - 2 доклада. 
9. Законопроект за ратифициране на изменението на Конвенцията за опазване и използване на 
трансграничните водни течения и международни езера, № 202-02-8, внесен от Министерски съвет на 
02.03.2012 г. 
10. Годишен доклад за състоянието на националната  сигурност на Република България през 2011 г., 
№ 202-00-30, внесен от Министерски съвет на 13.06.2012 г. 
11. Позиция на Република България от предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета, т.22 от Годишната програма на Народното събрание, № 002-00-21, внесена от Министерски 
съвет на 12.04.2012 г. 
12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република 
България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД 
във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерски съвет на 
15.03.2012 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 27.03.2012 г. 
    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 
1. Обсъждане на определението на Конституционния съд от 8.12.2011 г., с приложено искане на 
омбудсмана на Република България, с което Народното събрание е конституирано като страна по 
к.д. № 10/2011 г., за установяване на противоконституционност на чл.189, ал.13, от Закона за 
движението по пътищата - изготвено 1 становище. 
2. Законопроект за хазарта, № 102-01-65, внесен от Министерски съвет на 19.10.2011 г. - изготвено 1 
становище за първо гласуване. 
3. Законопроект за българската музика в радио- и телевизионните програми, № 154-01-98, внесен от 
народния представител Емил Генов Василев на 13.09.2011 г. - изготвено 1 становище за първо 
гласуване. 
4. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз 2012, № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г. - изготвено 1 
становище. 
5. Обсъждане на законопроект  за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, 
внесен от Министерски съвет на 30.01.2012 г. – изготвено 1 становище за първо гласуване. 
6. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка  („България – проект Дунав мост”) и на Изменение 
№ 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка 
(„България – проект Дунав мост – Б”), № 202-02-4, внесен от Министерски съвет на 3.02.2012 г.  – 
изготвено 1 становище. 
7.  Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, 
внесен от Министерски съвет на 18.01.2012 г. - изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-18, 
внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 17.02.2012 г.  - 
изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 
9.  Законопроект за  допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България, № 254-01-14, внесен от народния представител Иван 
Стефанов Вълков и група народни представители на 15.02.2012 г. – изготвени 2 становища за 1 и 2 
гласуване. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок 
въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 
декември 2011 година  в Брюксел, под № 202-02-6, внесен от Министерски съвет на 17.02.2012 г. – 
изготвено 1 становище. 
11.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16.03.2012 г. – 
изготвено 1 становище за 1 гласуване. 
12.  Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от 
Министерски съвет на 15.03.2012 г. – изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 
13.  Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-
00-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.03.2012 г. –  изготвено 1 становище. 
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14. Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови 
телекомуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г.– 
изготвено 1 становище. 
15. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет на 09.04.2012 г. – изготвени 2 
становища за 1 и 2 гласуване. 
16. Законопроект за изменение на Закона за личните документи, № 202-01-30, внесен от 
Министерски съвет на 08.06.2012 г .– изготвено 1 становище. 

    
Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

1. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-
29, внесен от Министерски съвет на 23.12.2011 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от 
Министерски съвет на 08.12.2011 г. 
3. Проект за Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 
202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г. 
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2012 г.), № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от 
Министерски съвет на 08.12.2011 г. и приет на първо гласуване на 02.02.2012 г. (второ гласуване). 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от 
Министерски съвет на 30.01.2012 г. 
7. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-
6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2012 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от 
Министерски съвет на 16.12.2011 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, 
внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г. 
10. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-
03-8, внесен от Министерски съвет на 01.03.2012 г. 
11. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-
03-12, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г. 
12. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., внесен от Омбудсмана 
на Република България на 29.03.2012 г. 
13. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-
03-13, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
14. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. - 31.12.2011 г., № 
230-00-8, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2012 г. 
15. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от 
Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-
01-63, внесен от народния представител Красимир Велчев и група народни представители на 
23.05.2012 г. 

    
Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите 

1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 
септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, 
приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, № 202-02-1, 
внесен от Министерски съвет на 4.01.2012 г. 
3. Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 
202-03-1, внесен от Министерски съвет на 6.01.2012 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 154-01-74, 
внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 
11.07.2011 г. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2, внесен от Министерски съвет на 13.01.2012 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от 
Министерски съвет на 30.01.2012 г. 
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7. Обсъждане на Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-
00-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.03.2012 г.  
8. Обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен 
от Министерски съвет на 05.04.2012 г.  
9. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на 
изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми 
държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и 
лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от народния представител 
Яне Георгиев Янев и група народни представители на 24.04.2012 г.  
10. Обсъждане на Проект за решение за одобрение на Правилник за организацията и дейността на 
омбудсмана, № 261-00-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 18.04.2012 г.  
11. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията 
и задържането под стража, № 202-01-25, внесен от Министерски съвет на 23.04.2012 г. 
12. Обсъждане на Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни 
длъжности, № 254-01-59, внесен от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев и група 
народни представители на 11.05.2012 г. 
    
Изготвени общо 12 бр. доклади по 12 бр. законопроекти, проекти на декларации, проекти за 
решения и петиции и др. 
Проведени 10 бр. Приемни на граждани за периода от 1.01.2012 г. до 30.06.2012 г. 
    

Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" 
1. Доклад на Комисията за контрол на ДАНС относно Годишната програма за участието на 
Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз (2012 г.), № 202-00-2, 
внесена от Министерския съвет на 13.01.2012 г.  
2. Доклад на Комисията за контрол на ДАНС по законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари, № 154-01-110, внесен от народните представители  Димо 
Гяуров, Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 13.12.2011 г.  
3. Становище на Комисията за контрол на ДАНС по проект за решение на Народното събрание за 
приемане на Доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната 
дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 
2011 г., № 202-00-26, внесен от Министерския съвет на 01.06.2012 г.  
4. Становище на Комисията за контрол на ДАНС по проект за решение на Народното събрание за 
приемане на Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2011 г., № 202-00-
27, внесен от Министерския съвет на 04.06.2012 г.  
    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
1. Разпореждане № 250-01-3/4.01.2012 г. -  законопроект № 102-01-89/28.12.2011 г. за признаване, 
изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор 
върху пробационните мерки и алтернативните санкции, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по правни въпроси - становище № 253-18-10/20.01.2012 г. 

2. Разпореждане № 250-01-7/9.01.2012 г. -  законопроект № 202-01-1/6.01.2012 г. за виното и 
спиртните напитки, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по земеделието и 
горите - становище № 253-18-11/20.01.2012 г. 

3. Разпореждане № 250-01-9/13.01.2012 г. -  законопроект № 202-02-2/12.01.2012 г. за ратифициране 
на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф «а» от Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за 
техническо сътрудничество, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по бюджет и 
финанси - становище № 253-18-12/20.01.2012 г. 

4. Разпореждане № 250-01-17/18.01.2012 г. -  законопроект № 254-01-4/17.01.2012 г. за отнемане на 
незаконно придобито имущество, внесен от народния представител Красимир Велчев и група 
народни представители - водеща комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - 
становище № 253-18-13/30.01.2012 г. 
5. Разпореждане № 250-01-18/19.01.2012 г. -  законопроект № 254-01-5/18.01.2012 г. за гражданската 
конфискация, внесен от народния представител Христо Бисеров и група народни представители - 
водеща комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - становище № 253-18-
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15/30.01.2012 г. 

6. Разпореждане № 250-01-23/24.01.2012 г. -  проект на решение № 254-02-14/24.01.2012 г. относно 
участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в 
Икономическия и валутен съюз, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда 
Стоянова и Доброслав Димитров – Комисия по бюджет и финанси, Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика и отбрана - становище 
№ 253-02-5/25.01.2012 г. 
7. Разпореждане № 250-01-26/25.01.2012 г. -  законопроект № 202-01-4/23.01.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 253-02-29/2.03.2012 г. 

8. Разпореждане № 250-01-51/13.02.2012 г. -  законопроект № 202-02-5/10.02.2012 г. за ратифициране 
на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, внесен от 
Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове - становище № 253-18-19/15.02.2012 г. 

9. Разпореждане № 250-01-68/20.02.2012 г. -  законопроект № 202-01-13/17.02.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, внесен от Министерски съвет – 
водеща комисия: Комисия по правни въпроси - становище № 253-02-28/2.03.2012 г. 
10. Разпореждане № 250-01-89/7.03.2012 г. -  законопроект № 202-01-14/6.03.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерски съвет – 
водеща комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - становище № 253-02-
37/16.03.2012 г. 
11. Разпореждане № 250-01-109/16.03.2012 г. -  законопроект № 202-01-16/16.03.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за  оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред -  становище № 253-18-41/30.03.2012 г. 

12. Разпореждане № 250-01-110/19.03.2012 г. -  законопроект № 202-02-9/15.03.2012 г. за 
ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ 
Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с 
тръбопроводната система Набуко, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 253-18-42/30.03.2012 г. 
13. Разпореждане № 250-01-128/2.04.2012 г. -  законопроект № 202-01-19/30.03.2012 г. за статистика 
на вътрешнообщностната търговия със стоки, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по бюджет и финанси - становище № 253-18-48/2.05.2012 г. 
14. Разпореждане № 250-01-141/6.04.2012 г. -  законопроект № 202-01-21/6.04.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за  съдебната власт, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия 
по правни въпроси - становище № 253-18-49/2.05.2012 г. 
15. Разпореждане № 250-01-142/9.04.2012 г. -  законопроект № 202-01-22/9.04.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за  гражданското въздухоплаване, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по  транспорт, информационни технологии и съобщения - становище № 253-18-
51/2.05.2012 г. 
16. Разпореждане № 250-01-144/9.04.2012 г. -  законопроект № 202-02-13/9.04.2012 г. за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и 
Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на 
Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между 
правителството  на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на 
подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския 
съюз, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси - становище 
№ 253-18-50/2.05.2012 г. 
17. Разпореждане № 250-01-154/24.04.2012 г. -  законопроект № 202-01-26/23.04.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия 
по правни въпроси - становище № 253-18-55/14.05.2012 г. 

18. Разпореждане № 250-01-158/26.04.2012 г. -  проект за решение, № 254-02-71/24.04.2012 г., за 
позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за 
директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и 
предложението за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагане на енергийни продукти, внесен от 
народния представител Мартин Димитров и група народни представители – водеща комисия: 
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Комисия по бюджет и финанси. 

19. Разпореждане № 250-01-159/26.04.2012 г. -  проект за решение, № 254-02-72/24.04.2012 г., за 
позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за 
директива на Съвета относно отпадането на данъчните преференции за дизела и определянето на 
акциза върху горивата по два компонента – според енергийното съдържание на продукта и според 
изхвърляните при използването му въглеродни емисии, внесен от народния представител Мартин 
Димитров и група народни представители – водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси. 

20. Разпореждане № 250-01-167/9.05.2012 г. -  законопроект № 202-01-27/7.05.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по бюджет и финанси - становище № 253-18-58/18.05.2012 г. 
21. Разпореждане № 250-01-175/15.05.2012 г. -  законопроект № 202-01-28/14.05.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за  здравното осигуряване, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по здравеопазването - становище № 253-18-67/31.05.2012 г. 
22. Разпореждане № 250-01-187/4.06.2012 г. -  законопроект № 202-02-19/4.06.2012 г. за 
ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 
КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от  друга страна, 
внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по икономическата политика, енергетика 
и туризъм - становище № 253-18-73/21.06.2012 г. 

23. Разпореждане № 250-01-197/13.06.2012 г. -  законопроект № 202-01-30/8.06.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по  вътрешна сигурност и обществен ред - становище № 253-18-74/21.06.2012 г. 

24. Разпореждане № 250-01-205/18.06.2012 г. -  законопроект № 202-01-31/15.06.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите - 
становище № 253-18-78/29.06.2012 г. 
25. Разпореждане № 250-01-207/18.06.2012 г. -  законопроект № 202-02-23/15.06.2012 г. за 
ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за 
държавите членки, чиято парична единица е еврото, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - становище № 253-
18-81/5.07.2012 г. 
26. Разпореждане № 250-01-215/26.06.2012 г. -  законопроект № 202-01-34/26.06.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба, внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм. 
27. Разпореждане № 250-01-231/4.07.2012 г. -  законопроект № 202-01-39/3.07.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 

28. Разпореждане № 250-01-238/9.07.2012 г. -  законопроект № 202-01-40/6.07.2012 г. за изменение и 
допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от 
Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по земеделието и горите. 

29. Разпореждане № 250-01-239/10.07.2012 г. -  законопроект № 202-01-41/6.07.2012 г. за изменение 
и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, внесен от Министерски съвет 
– водеща комисия: Комисия по здравеопазването. 
30. Становище по т. 25 от Годишната работна програма на Народното събрание за 2011 : 
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и 
осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, 
застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат 
COM(2011)453 окончателен и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно изискванията за надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници 
COM(2011)452 окончателен, по т. 25 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2011 г.) и рамковите позиции на Република България по тях, № 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за полугодието на 2012 г. 

 33 

102-00-60, внесени от Министерски съвет на 26 октомври 2011 г. 

31. Доклад на основание чл. 99, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание на Република България,  (11 януари 2012 г.), от обобщаващо изслушване по темата за 
управлението на европейските средства в Република България през 2011 г.  
32. Разпореждане № 250-01-12/16.01.2012 г. -  Годишна програма за участие на Република България 
в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г., № 202-03-2/13.01.2012 г. – доклад № 
253-18-23/17.02.2012 г. 
33. Разпореждане № 250-01-21/21.01.2012 г. -  Актуализирана позиция на Република България 
относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и 
социален комитет и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020”, т. 41 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.), № 202-00-
2/19.01.2012 г., внесена от Министерски съвет – доклад по чл. 99 от ПОДНС, № 253-18-26/21.02.2012 
г. 
34. Разпореждане № 250-01-85/5.05.2012 г. -  Позиция на Република България относно предложение 
за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на 
Съюза, т. 52 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.), 
№ 202-00-11/1.03.2012 г., внесена от Министерски съвет – Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред – доклад № 253-18-32/9.03.2012 г. 

35. Разпореждане № 250-01-24/25.01.2012 г. -  Позиция на Република България относно предложение 
за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите, т. 56 
от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.), № 202-00-
4/25.01.2012 г., внесена от Министерски съвет – доклад № 253-18-24/21.02.2012 г. 

36. Разпореждане № 250-01-22/21.01.2012 г. -  Позиция на Република България относно предложение 
за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски 
спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС 
за потребители), по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
ЕС (2011 г.), № 202-00-2/19.01.2012 г., внесена от Министерски съвет – доклад № 253-18-
25/21.02.2012 г. 
37. Разпореждане № 250-01-64/20.02.2012 г. -  Позиция на Република България относно предложение 
за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за 
здравето, № 202-00-6/16.02.2012 г., внесена от Министерски съвет – по т. 14 от Годишната работна 
програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.) - доклад № 253-18-38/20.03.2012 г. 

38. Разпореждане № 250-01-149/20.04.2012 г. -  Позиция на Република България относно 
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 
2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на 
водите, по т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 
г.), № 202-00-21/12.04.2012 г., внесена от Министерски съвет – доклад № 253-18-79/2.07.2012 г.  

39. Доклад от изслушване относно напредъка по Оперативна програма „Транспорт” 2007– 2013 г. на 
основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 28.03.2012 г. 
40. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Околна среда" 2007-2013 г. на основание чл. 
99, ал. 3 от ПОДНС, 11.04.2012 г. 
41. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. на 
основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 9.05.2012 г. 
42. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 
на основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 16.05.2012 г. 
43. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г. на основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 30.05.2012 г. 
44. Доклад от изслушване на представители на Министерство на земеделието и храните относно 
усвояването на средствата по линия на директните плащания; напредъка по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.; напредъка по Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” 2007 – 2013 г., 20.06.2012 г. 
45. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Административен капацитет" 2007-2013 г. на 
основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 27.06.2012 г. 
46. Доклад от изслушване относно напредъка по ОП "Техническа помощ" 2007-2013 г. на основание 
чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, 4.07.2012 г. 
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47. Становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно 
Пакет от мерки на ЕС за заетостта - т.  24 от Годишната работна програма на Народното събрание за 
2012 г., 16.05.2012 г. 
48. Доклад и становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
относно Програма за опростяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., 
COM (2012) 42 окончателен, 4.07.2012 г. 
49. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с включено 
към него становище относно използването на пълния потенциал за икономически растеж на Единния 
пазар на Европейския съюз в контекста на 20-та годишнина от неговото създаване, 30.05.2012 г. 
 

Приети закони за периода 
 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. 

Общ брой: 58 

№ Дата на 
приемане 

Закон Обнародван в ДВ 

1 19.01.2012 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 7/2012 г. 

2 25.01.2012 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за 
изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество 

ДВ, бр. 11/2012 г. 

3 25.01.2012 Закон за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без 
гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на 
Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, 
приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк 

ДВ, бр. 11/2012 г. 

4 25.01.2012 Закон за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване 
на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и 
съседната акватория на Атлантическия океан 

ДВ, бр. 11/2012 г. 

5 26.01.2012 Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания 

ДВ, бр. 12/2012 г. 

6 02.02.2012 Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра ДВ, бр. 14/2012 г. 

7 08.02.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията ДВ, бр. 15/2012 г. 

8 15.02.2012 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България 
и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за 
безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на 
Световната банка за укрепване на капацитета на Националния 
доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение 

ДВ, бр. 17/2012 г. 

9 16.02.2012 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Румъния относно 
презгранични операции за Air Policing 

ДВ, бр. 18/2012 г. 

10 17.02.2012 Закон за ратифициране на Договора за присъединяване на Република 
Хърватия към Европейския съюз 

ДВ, бр. 18/2012 г. 

11 22.02.2012 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 19/2012 г. 

12 22.02.2012 Закон за допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 19/2012 г. 

13 23.02.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за меценатството ДВ, бр. 20/2012 г. 

14 23.02.2012 Закон за резерва на въоръжените сили на Република България ДВ, бр. 20/2012 г. 

15 23.02.2012 Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол 

ДВ, бр. 20/2012 г. 

16 29.02.2012 Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор 
между Република България и Европейската инвестиционна банка 

ДВ, бр. 21/2012 г. 
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("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия 
договор между Република България и Европейската инвестиционна 
банка ("България - проект Дунав мост - Б") 

17 29.02.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов 
надзор 

ДВ, бр. 21/2012 г. 

18 29.02.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните семейства 

ДВ, бр. 21/2012 г. 

19 02.03.2012 Закон за изменение на Закона за опазване на земеделските земи ДВ, бр. 22/2012 г. 

20 14.03.2012 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и 
решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху 
пробационните мерки и алтернативните санкции 

ДВ, бр. 25/2012 г. 

21 14.03.2012 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на 
функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между 
Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в 
Брюксел 

ДВ, бр. 25/2012 г. 

22 14.03.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи 

ДВ, бр. 25/2012 г. 

23 14.03.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 25/2012 г. 

24 15.03.2012 Закон за хазарта ДВ, бр. 26/2012 г. 

25 21.03.2012 Закон за изменение 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 

ДВ, бр. 25/2012 г. 

26 28.03.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана ДВ, бр. 29/2012 г. 

27 28.03.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 
възобновяеми източници 

ДВ, бр. 29/2012 г. 

28 05.04.2012 Закон за младежта ДВ, бр. 31/2012 г. 

29 06.04.2012 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на 
отбраната на Република България и Министерството на отбраната на 
Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане 
на военни тренировки и учения 

ДВ, бр. 31/2012 г. 

30 11.04.2012 Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните 
водни пътища и пристанищата на Република България 

ДВ, бр. 32/2012 г. 

31 11.04.2012 Закон за денонсиране на Споразумението за Международната 
организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ 

ДВ, бр. 32/2012 г. 

32 11.04.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 32/2012 г. 

33 12.04.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 33/2012 г. 

34 12.04.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда 

ДВ, бр. 32/2012 г. 

35 03.05.2012 Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество 

ДВ, бр. 38/2012 г. 

36 09.05.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител ДВ, бр. 38/2012 г. 

37 16.05.2012 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки ДВ, бр. 40/2012 г. 

38 17.05.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето ДВ, бр. 40/2012 г. 

39 22.05.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

ДВ, бр. 42/2012 г. 
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40 22.05.2012 Закон за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта 
между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" 
ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" - ЕООД, във връзка с 
тръбопроводната система Набуко 

ДВ, бр. 42/2012 г. 

41 22.05.2012 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за 
разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от 
Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа 

ДВ, бр. 42/2012 г. 

42 22.05.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската 
регистрация 

ДВ, бр. 42/2012 г. 

43 22.05.2012 Закон за ратифициране Изменението по Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

ДВ, бр. 42/2012 г. 

44 30.05.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи 

ДВ, бр. 44/2012 г. 

45 31.05.2012 Закон за виното и спиртните напитки ДВ, бр. 45/2012 г. 

46 01.06.2012 Закон за публично-частното партньорство ДВ, бр. 45/2012 г. 

47 08.06.2012 Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република 
България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС И 
РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на 
облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., 
на Договора за фискално агентство между Република България в 
качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в 
качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ 
ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и 
Агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на 
стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., и на Акта за 
поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална 
стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г. 

ДВ, бр. 46/2012 г. 

48 12.06.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 47/2012 г. 

49 14.06.2012 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори 
проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 48/2012 г. 

50 15.06.2012 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 49/2012 г. 

51 19.06.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите 
изделия 

ДВ, бр. 50/2012 г. 

52 20.06.2012 Закон за ратифициране 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. 50/2012 г. 

53 20.06.2012 Закон за изменение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 50/2012 г. 

54 20.06.2012 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване 
на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 
на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г. 

ДВ, бр. 50/2012 г. 

55 26.06.2012 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 
правителството на Република България и Световната банка за 
партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с 
изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на 
Меморандума за разбирателство между правителството на Република 
България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа 
при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните 
инструменти на Европейския съюз 

  

56 26.06.2012 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението за 
сътрудничество между правителството на Република България и 

ДВ, бр. 52/2012 г. 
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Европейската организация за разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT) 

57 27.06.2012 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 50/2012 г. 

58 28.06.2012 Закон за управление на отпадъците   

     
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол 

2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси; 
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове 
и разисквания по питанията. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок % 100 100 

2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в срок % 100 100 
* 3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в пленарна зала Брой     

4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок % 100  
* 5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в парламентарните 
комисии Брой   10 
6. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в парламентарните 
комисии в срок % 100 100 
* 7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за 
вот на недоверие Брой   1 
8. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за 
вот на недоверие % 100 100 
* 9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по 
питане Брой   5 
10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по 
питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 
2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като 
планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане 
на определен период. 
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 

3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното 
събрание (председателски съвет) 

3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване) 

3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) 

3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) 

3.6. Изготвяне на стенографски протоколи 

3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Проекто-програми за пленарни заседания, изготвени в срок % 100 100 
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* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за 
ръководството на Народното събрание с необходимото качество и 
в срок, в т.ч.: Брой 0 1 470 
- материали за зала Брой   720 
- предложения за дневен ред Брой   160 
- справки Брой   420 
- процедури Брой   20 
- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   150 
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   404 

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   404 

5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок % 100 100 

6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала 
(пленарния състав) в срок % 100 100 
7. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски 
протоколи  % 100 100 
** 9. Изготвени стенографски протоколи Брой   148 
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване 
на WEB страницата на Народното събрание % 100 100 

11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител  % 100 100 

12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните 
заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване) % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 
"Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов 
показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на 
определен период. 
** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов 
показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи 
отчетна информация след изтичане на определен период. 
Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното 
събрание 

4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи 

4.2. Изготвени становища по проекторешения 

4.3. Изготвени окончателни решения 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на 
конституционно установени органи * Брой    6 
* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи 
в срок, в т.ч.: Брой 0 232 
- решения на Народното събрание Брой   106 
- разпореждания във връзка с приети решения Брой   106 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   20 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 
"Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е 
възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи 
отчетна информация след изтичане на определен период. 
Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския 
съюз 

5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 

5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 
в срок % 100 100 
2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи 
правото на Европейския съюз в срок % 100 100 
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на 
Европейския съюз в срок % 100 100 
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на 
парламентарните комисии за включване в годишната работна 
програма на Народното събрание % 100 100 
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете 
на Европейския съюз % 100 100 
6. Изготвени бюлетини "Евровести" Брой 40 9 
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването 
на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-
актовете на ЕС % 100 100 

8. Оказване на съдействие на народните представители и на 
парламентарните комисии при участията им в интерпарламентарни 
мероприятия в ЕС % 100 100 
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на 
администрацията за повишаване на качеството на 
административното обслужване в НС % 100 100 

Услуга 6. Държавен вестник 
6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) 
и др. на хартиен носител  
6.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на 
електронна страница на вестника 

6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 49 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 49 

3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, 
административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в 
срок % 100 100 

4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, 
административни актове и др. на електронна страница на вестника 
в срок % 100 100 

5. Обнародвани обществени поръчки в срок % 100 100 
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по 
разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването 
и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и 
свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални 
разузнавателни средства 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 1. Брой извършени проверки по Закона за специалните 
разузнавателни средства (ЗСРС) Брой   82 

* 2. Брой постъпили и разгледани жалби Брой   11 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 3. Брой извършени проверки по Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС) Брой   82 

4. Изготвен годишен доклад на Подкомисията за контрол на СРС за 
пленарна зала Брой 1 1 
* Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1, т. 2 и т. 3 не е 
възможно да бъдат планирани. За тях може да се представя отчетна информация след изтичането на 
определен отчетен период. 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

парламентарен контрол и конституиране" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 5 112 5 149 1 980 

  
Персонал 3 972 3 995 1 654 

  
Издръжка 1 140 1 154 326 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 5 112 5 149 1 980 

  
Персонал 3 972 3 995 1 654 

  Издръжка 1 140 1 154 326 
  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  Персонал       
  Издръжка       

  Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 5 112 5 149 1 980 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 5 112 5 149 1 980 

          

  Численост на щатния персонал 147 147 134 

  Численост на извънщатния персонал       
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3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 3 „Връзка 
с избирателите и народно представителство” 

 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство” 

Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите 
и институциите 
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, 
предложения за законодателни инициативи). 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок % 100 100 

Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание: 

2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите 

2.2. Поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание 

2.3. Информиране на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с 
работата на държавните институции 
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание 
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език 

- издаване на стенографските дневници на Народното събрание 

- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното 
събрание Брой 200 147 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-
визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание Брой 7 4 

3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични 
обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, 
образователни семинари) Брой 15 13 

4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното 
събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. 
сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция 
за деца") % 60 20 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, 
които отразяват дейността на Народното събрание Брой 450 35 

6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното 
събрание на граждани, организации и институции % 100 40 

* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 90 
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.: Брой 48 29 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

- проведени национални представителни изследвания по одобрена от 
председателя на Народното събрание програма Брой 8 4 
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекти 
по искане на парламентарните комисии Брой 10 6 

- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни 
инициативи по искане на народните представители Брой 10 8 
** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на 
други бюджетни и стопански организации Брой 20 11 
9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от 
народни представители Брой 30 2 
10. Проведени медийни мониторинги Брой 0   
11. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни 
сътрудници Брой 5 5 
* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития от дейността на Народното 
събрание. 

** Забележка: Посоченият брой социологически проучвания варира в зависимост от проявения интерес 
от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава 
чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори. 

 
1. Организираните 147 бр. групови образователни посещения в Народното събрание може да бъдат 
разделени на следните видове: 
- Граждани по покана на народни представители  
- Посещения на международни делегации  
- Организирани посещения на ученици по покана на народни представители от различни избирателни 
райони  
- Посещения на студенти и ученици - симулации на пленарен дебат в пленарна зала, дискусии с депутати 

- Посещения на неправителствени организации  
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с 
дейността на Народното събрание – 4 бр. 
- Тематична серия от 10 образователни материала с изображения на Народното събрание, илюстриращи 
историята и дейността на българския парламент.   
- Аудиовизуална презентация „175 години от рождението на Васил Левски“ по повод честванията на 
годишнината, който се провежда под почетния патронаж на председателя на Народното събрание.  
- Тематична брошура „Конституцията на Апостола“, издадена по повод Деня на отворени врати на 10 
юни 2012 г.  
- Тематично издание „България – Япония. Следи в историческата летопис“ във връзка с посещението на 
парламентарна делегация в Япония.  
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, 
конференции, образователни семинари) 
- Публично представяне на резултатите от „Студентската програма за законодателни проучвания” в 
Народното събрание с участието на повече от 300 стажанти и връчване на удостоверения на 
законодателни сътрудници, участвали в програмата – 9 януари 2012 г. 
- Откриване на Петата стажантска програма за млади роми в Народното събрание с участието на 
председателя на Народното събрание Цецка Цачева и посланика на САЩ в България Джеймс Уорлик.  
- Дискусия за ролята на парламента за гарантиране правата на децата и подкрепата за уязвимите деца и 
семейства се проведе в Народното събрание – 1 март 2012 г.  
- „Европа на солидарността и / или Европа на егоизма?“ – втори публичен дебат в Народното събрание в 
рамките на инициативата „Европейски разговори в парламента”.  
- Публична проява по повод Световния ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма 
със специални гости – младежи с аутизъм – 2 април 2012 г.  
- Публичен дебат в пленарната зала „Лекар, на когото българите вярват” – в навечерието на 
Международния ден на здравето в Народното събрание под патронажа на председателя на парламента . 
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- Публично събитие със специални гости – японски деца от град Хигаши Мацушима, който пострада при 
земетресението през март 2011 г. – 1 юни 2012 г.  
- „Ден на отворени врати” на Народното събрание по повод 175-та годишнина от рождението на Васил 
Левски в рамките на националната програма за отбелязване на юбилея. 

- Публична проява по повод 20-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между 
България и Азербайджан с участието на делегация на Групата за приятелство с България в Милли 
Меджлиса на Азербайджан.  
- Среща-дискусия на парламентаристи с участниците в Националната олимпиада по гражданско 
образование – 4 май 2012 г. 
- Дискусия в планарната зала на участниците от международния проект по европейска програма 
„Коменски“ – 23 март 2012 г. 
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики 
и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за 
деца"). 
Нов специализизиран тематичен раздел в сайта на Народното събрание „Европейски разговори в 
парламента“ – информация и видео. 

Специализиран тематичен раздел в сайта на Народното събрание „Избор на членове на ВСС“ . 
 

Отчетът на Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) към 30.06.2012 г. 
отразява степента на изпълнение на провежданата политика и показва достигнатите целеви стойности.  
Изпълнението им е подчинено на постигането на основната цел на програмата “Връзки с избирателите и 
народно представителство”, а именно чрез регулярни изследвания на общественото мнение да се 
осъществи необходимата обратна връзка от населението към основните държавни институции и 
политиците, които вземат управленски решения. 
През първото полугодие на 2012 година са проведени 4 национални представителни изследвания на 
теми: актуални проблеми и обществено-политически нагласи, отношение към основните държавни 
институции и техните ръководители; електорални намерения; общественото мнение за публичния образ 
на Народното събрание; общественото мнение за идеите заложени в проекта на Закон за детето; 
обществените оценки  за промените в Закона за горите;общественото мнение за благотворителната 
инициатива „Българската коледа”; общественото мнение за първите сто дни на Президента на Република 
България; общественото мнение за 48-мия конгрес на БСП; общественото мнение за дейноста на 
Комисията по досиетата през последните пет години; обществените нагласи относно дейността на 
институцията на Омбудсмана на Република България и др. 
Проведени са шест регионални изследвания на обществено политическите нагласи в общините: Варна, 
Кнежа, МИР Разград, Съединение, проведено е изследване и изготвен бюлетин на тема “Публичният 
образ за дейността на ДАНС и БОРКОР”. 
Проведени са следните тематични национални представителни изследвания: “Потребителските навици и 
нагласи на аудиторията на вестник “Дума” по договор с Дума 2008 ЕООД “;Мнението на животновъдите 
в България за промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност” възложено от Министерство на 
земеделието и храните; анкетно проучване с безработни младежи и жени регистрирани в бюрата по 
труда в Благоевградска област на тема:”Установяване на предпочитанията към започване на собствен 
бизнес и потребности от обучение”, както и с мениджъри и наети лица в предприятията от област 
Благоевград. Проучването е реализирано по спечелена от НЦИОМ обществена поръчка с ЮЗУ “Неофит 
Рилски”. 
По проведените социологически изследвания са изготвени и предоставени на парламентарните групи и 
депутати бюлетини на тема като: “Общественото мнение за новите партии и възможните коалиции”; 
“Интернет и виртуалните социални мрежи в България” и други. 
През отчетения период са проведени две групови дискусии на различни теми. 

Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и 
на Парламентарните групи (политическо съдействие): 
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с 
избиратели, с международни институции 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни 
организации и институции, с избиратели и с международни 
организации % 100 100 

Отчет на разходите по програмата 
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№ Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 

представителство" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 1 648 1 644 657 

  
Персонал 1 358 1 364 597 

  
Издръжка 290 279 59 

  
Капиталови разходи 0 1 1 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 1 648 1 644 657 

  
Персонал 1 358 1 364 597 

  
Издръжка 290 279 59 

  Капиталови разходи   1 1 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и 
сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета на 
ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 648 1 644 657 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 648 1 644 657 

          

  Численост на щатния персонал 63 63 58 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

4. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 4 
„Парламентарна дипломация” 

 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
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Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
Програма 4 „Парламентарна дипломация” 

Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация 

1.1.Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и 
техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни 
международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 134 
- при посещения в чужбина; Брой 210 85 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 65 49 

2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи % 100 100 

3. Организирани и подготвени многостранни международни 
мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и 
парламентарните асамблеи, в т.ч.: Брой 280 53 
- при посещения в чужбина; Брой 260 45 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 20 8 

4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя 
и заместник-председателите на Народното събрание в срок при 
осъществяване на връзки с други парламенти; международни 
конференции, семинари, форуми и др. % 100 100 
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за 
срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз % 100 100 

6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с 
Министерския съвет, Министерството на външните работи, ресорните 
министерства и чуждите посолства % 100 100 

7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на 
парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и 
международните парламентарни асамблеи % 100 100 

8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни 
парламентарни асамблеи Брой 12 10 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни 
международни прояви по линия на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 17 3 
- при посещения в чужбина; Брой 11 3 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 6 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2012 Г. – 30.06.2011 Г. 
 

I. ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДГОТВЕНИ МНОГОСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЛИНИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ АСАМБЛЕИ 

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Мероприятия в чужбина 
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23-27.01.2012 г., Страсбург, Франция, Първа част на сесията на ПАСЕ за 2012 г. Участници: Джема 
Грозданова, Лъчезар Тошев, Янаки Стоилов, Юнал Лютфи, Петър Петров, Юлиана Колева. 
 
05-06.03.2012 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии. 
Участник: Петър Петров 
 
12.03.2012 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по правни въпроси. Участници: Янаки Стоилов, 
Юнал Лютфи 
 
13.03.2012 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по мониторинг. Участник: Янаки Стоилов 
 
13-14.03.2011 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по политически въпроси. Участник: Лъчезар 
Тошев. 
 
29.03.2012 г., Берлин, Германия, Заседание на Подкомисията за наградата „Европа”. Участник: Джема 
Грозданова. 
 
23-27.04.2012 г., Страсбург, Франция, Втора част на Сесията на ПАСЕ за 2012 г. Участници: Лъчезар Тошев, 
Юнал Лютфи. 
 
21.05.2015 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по правни въпроси и права на човека. Участник: 
Юнал Лютфи. 
 
29-30.05.2012 г., Букурещ, Румъния, Заседание на Комисията за култура, наука, образование и медии. 
Участници: Петър Петров, Кирчо Димитров. 
 
31.05.2015 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по мониторинг. Участници: Джема Грозданова, 
Янаки Стоилов. 
 
04-07.06.2012 г., Тбилиси, Грузия, Работно посещение на г-н Лъчезар Тошев в качеството му на докладчик 
на ПАСЕ, за набиране на информация по доклад на тема „Нови парламентарни усилия за създаване на Пакт 
за стабилност в Кавказ”. 
 
06.06.2012 г., Брюксел, Белгия, Първо заседание на Временната работна група по въпросите на външната 
политика на Европейската народна партия от ПАСЕ. Участник: Джема Грозданова. 
 
25-29.06.2012 г., Страсбург, Франция, Трета част на част на сесията на ПАСЕ за 2012 г. Участници: Джема 
Грозданова, Лъчезар Тошев, Янаки Стоилов, Юнал Лютфи, Ирена Соколова. 
 
Мероприятия в България 
 
20.03.2012 г., София, Народно събрание, Среща на Постоянната делегация на Народното събрание в ПАСЕ с 
представители на Културно-информационните центрове  в Босилеград и Цариброд за обсъждане на 
проблемите на българското национално малцинство в Р. Сърбия. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
23–24.02.2012 г., Виена, Австрия, Единадесета годишна зимна сесия на ПА ОССЕ. Участници: Светлин 
Танчев, Димо Гяуров, Лъчезар Иванов, Румен Овчаров, Лютви Местан. 
 
12–14.05.2012 г., Батуми, Грузия, Пролетна икономическа конференция на ПА ОССЕ. Участници: Светлин 
Танчев, Лъчезар Иванов. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
31.01–5.02.2012 г., Вашингтон, Дейтън, САЩ, Редовна годишна програма за развитието на 
трансатлантическата връзка в областта на отбраната. Участник: Костадин Язов. 
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4–8.03.2012 г., Париж, Франция, Ежегодна програма за срещи в двете камари на парламента на Френската 
република, в министерството на отбраната, в ГЩ и във френските военни бази на ВМС. Участник: Костадин 
Язов. 
 
31.01–5.02.2012 г., Брюксел, Белгия, Ежегодно заседание на Съвместния комитет на ПА за развитието на 
трансатлантическата връзка в областта на отбраната. Участници: Доброслав Димитров, Костадин Язов, Асен 
Агов. 
 
11–13.02.2012 г., Брюксел, Белгия, Ежегодно заседание на Съвместния комитет на ПА и заседание с 
Генералния секретар на НАТО. Участник: Марио Тагарински. 
 
13–15.03.2012 г., Киев, Украйна, Редовно заседание на Интерпарламентарния съвет на НАТО-Украйна. 
Участници: Асен Агов, Георги Пирински. 
 
18-22.03.2012 г., Доха, Катар, Посещение и срещи на Политическия комитет на ПА НАТО /подкомитет по 
партньорствата на НАТО/ с представители на Държавата Катар с цел оценка състоянието на 
сътрудничеството между НАТО и Катар, регионалната сигурност в контекста на Арабската пролет. 
Участници: Доброслав Димитров и Асен Агов. 
 
30.03.–1.04.2012 г., Любляна, Словения, Ежегодно заседание на Постоянния комитет на ПА. Участници: 
Доброслав Димитров, Костадин Язов, Асен Агов. 
 
10-13.04.2012 г., Марсилия, Франция, 79-ти Роуз Рот семинар, организиран от ПА НАТО. Участници: 
Костадин Язов, Неджми Али, Асен Агов и Марио Тагарински. 
 
23-27.04.2012 г., Анкара, Истанбул, Турция, Посещение на Комитета по граждански измерения на 
сигурността, организирано от ПА НАТО. Участник: Неджми Али. 
 
7-11.05.2012 г., Осло, Свалбард, Новрегия, Посещение на Комитета по наука и технологии и икономика и 
ситурност, организирано от ПА НАТО. Участник: Марио Тагарински. 
 
25-28.05.2012 г., Талин, Естония, Пролетната сесия на ПА НАТО. Участници: Доброслав Димитров, Асен 
Агов, Георги Пирински. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в чужбина 
 
20–22.02 2012 г. Истанбул, Турция, Заседание на Постоянния комитет. Участник: Димитър Атанасов. 
 
15–17.03.2012 г., Истанбул, Турция, Заседание на Работната група по промени в Регламента на ПАЧИС. 
Участник: Димитър Атанасов. 
 
3–6.04.2012 г., Тбилиси, Грузия, Заседание на Комитета по правни и политически въпроси. Участници: 
Димитър Атанасов, Стоян Гюзелев. 
 
17–20.04.2012 г., Нови Сад, Сърбия, Заседание на Комитета по въпросите на икономиката, търговията, 
технологиите и околната среда. Участник: Димитър Атанасов. 
 
17–18.05.2012 г., Санкт-Петербург, Русия, участие на Димитър Атанасов в качеството му на представител на 
ПАЧИС в Пленарно заседание на Съвета на Интерпарламентарната асамблея на Общността на независимите 
държави (ОНД).  
 
21–25.05.2012 г. Ереван, Армения, Пленарна сесия на Генералната асамблея. Участници: Димитър Атанасов, 
Стоян Гюзелев, Пламен Орешарски. 
 
27–29.06.2012 г., Истанбул, Турция, Заседание на Работната група по промени в Регламента на ПАЧИС. 
Участник: Димитър Атанасов. 
 
Мероприятия в България 
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20–23.03. 2012 г., София Заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси. Участници: 
Димитър Атанасов, Стоян Гюзелев, Рамадан Аталай.  
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
31.03-5.04.2012 г., Кампала, Уганда, 126-та Асамблея на ИПС. Участник: Христо Бисеров. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
(Евросредиземноморската парламентарна асамблея) 
 
26-27.01.2012 г., Брюксел, Белгия, Заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права на 
човека. Участник: Драгомир Стойнев. 
 
22-25.01.2012 г., Истанбул, Турция, Заседание на Комисията по икономически, финансови и социални 
въпроси и образование. Участници: Емил Караниколов и Камен Костадинов. 
 
28-31.01.2012 г., Лисабон, Португалия, Заседание на Комисията по подобряване качеството на живот, обмен 
между гражданските общества и култура. Участник: Камен Костадинов. 
 
22-26.03.2012 г., Рабат, Мароко, Осма пленарна сесия на ПА на СзС. Участници: Драгомир Стойнев, Емил 
Караниколов и Камен Костадинов. 
 
30-31.05.2012 г., Брюксел, Белгия, Заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права на 
човека. Участник: Драгомир Стойнев. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
24–25.05.2012 г., Киев, Украйна, Заседание на парламентарния комитет на Парламентарна асамблея на 
ПИЦЕИ. Участник : Силвия Хубенова. 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
9–12.03.2012 г., Йоанина, Гърция, съвместно заседание на Международния секретариат и председателите на 
комисии. Участник: Волен Сидеров 
 
26–30.06.2012 г., Прага, Генерална асамблея. Участници: Волен Сидеров, Тодор Димитров. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
28.03 – 31.03.2012 г.  Брюксел, Белгия, Редовно заседание на Комисията по образованието, комуникация и 
култура на Парламентарната асамблея на Франкофонията. Участник: Калина Крумова 
 
18 – 24.03.2012 г.  Ванкувър, Канада, Редовно заседание на Комисията по парламентарни въпроси на 
Парламентарната асамблея на Франкофонията. Участник: Юлияна Колева 
 
01–05.05.2012 г.  Делемон, Швейцария, Редовно заседание на Комисията по сътрудничество и развитие на 
Парламентарната асамблея на Франкофонията. Участник: Михаил Николовски 
 
Мероприятия в България 
 
20.03.2012 г., Конференция на тема «Франкофония и демокрация» по повод 20 март – Международен ден на 
Франкофонията. Конференцията е организирана от Народното събрание със съдействието на Министерство 
на външните работи, Група на франкофонските посланици, Асоциация на носителите на ордена на 
академичните полми – ИМОПА България и личния представител на Президента на републиката в 
Международната организация на Франкофонията и посланик на Република България в Париж г-н Марон 
Райков. 
 

II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 
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16-17.02.2012 г., г-н Борис Шпрем, председател на Хърватския сабор 
 
2-4.05.2012 г., г-н Ханс Алтхер, председател на Камарата на кантоните при Федералния парламент на 
Конфедерация Швейцария 
 
22-24.05.2012 г., г-жа Валентина Матвиенко, председател на Съвета на федерацията на Руската федерация 
 

2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 
14-19.06.2012 г., участие в Първата световна среща на върха за законодателите, РИО+20, формат ООН, 
Бразилия 
 
13-15.05.2012 г., официално посещение в Азрбайджан по покана на председателя на Милли Межлиса г-н 
Огтай Ассадов 
 
9-11.05.2012 г., официално посещение в Албания по покана на председателя на парламента г-жа Жозефина 
Топали  
 
8-14.04.2012 г., официално посещение в Япония по покана на председателя на Горната камара на парламента 
на Япония г-н Хироши Кирата 
 
15-18.04.2012 г., официално посещение във Виетнам по покана на председателя на Националното събрание 
г-н Нгуен Шин Хунг 
 
Срещи на председателя на Народното събрание  
 
Срещи на председателя на Народното събрание за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. 
 
06.02.2012 г., г-н Салах Сукар, временно управляващ посолството на Сирия в София 
 
07.02.2012 г., Н.Пр.г-н Томас Кукк, извънреден и пълномощен посланик на Естония в София 
 
09.02.2012 г., г-н Марош Шевкович, заместник-председател на EK 
 
13.02.2012 г., Н. Пр. г-н Юрий Исаков - посланик на Руската федерация в София 
 
17.02.2012 г., Н. Пр. г-н Борис Шпрем – председател на хърватския Сабор /парламента на Р Хърватия/ 
 
08.03.2012 г., г-жа Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите 
 
12.03.2012 г., Посланици на страните-членки на ЕС 
 
14.03.2012 г. г-н Михаел Щюбген – председател на Групата за приятелство Германия-България в германския 
Бундестаг 
 
19.03.2012 г., г-н Юго Сада – делегат на Международната организация на Франкофонията, отговарящ за 
мира, правата на човека и демокрацията 
 
20.03.2012 г., Конференция на тема "Франкофония и демокрация" по повод 20-ти март, деня на 
франкофонията 
27.03.2012 г., Н.Пр.г-н Вацлав Клаус, президент на Чешката република 
 
28.03.2012 г., г-н Фредерик Тебул, изпълнителен директор на Европейски приятели на Израел 
 
29.03.2012 г., г-н Масут Барзани, президент на Иракски регион Кюрдистан 
 
19.04.2012 г., г-н Владимир Филат – министър-председател на Република Молдова 
 
28.04.2012 г., Негово Светейшество Московския и на цяла Русия патриарх Кирил 
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03.05.2012 г., г-н Ханс Алтхер –председател на Камарата на кантоните при Федералния парламент на 
Конфедерация Швейцария 
 
16.05.2012 г., Комисия по образование, наука, култура, човешки права и петиции към Сената на Чешката 
република с председател Яромир Йермарж 
 
21.05.2012 г., г-н Ван Лъцюан – член на политбюро на ККП на Китайската народна република 
 
23.05.2012 г., г-жа Валентина Матвиенко - председател на Съвета на федерацията на Федералното събрание 
на Руската федерация 
 
28.05.2012 г., г-жа Лин Уени – зам.-председател на 11-тия национален комитет на китайския народен и 
консултативен съвет 
 
29.05.2012 г., г-н Ко Имамура – председател на дружеството за приятелство Хирошима-България 
 
04.06.2012 г., Н. Пр. г-жа Даниела Баришич - извънреден и пълномощен посланик на Р Хърватия в София 
 
05.06.2012 г., Н. Пр. г-н Чан Ван Тхин - извънреден и пълномощен посланик на СР Виетнам в София 
 
07.06.2012 г., Н. Пр. г-н Джонатън Алън – извънреден и пълномощен посланик на Обединеното Кралство 
Великобритания в София 
 
12.06.2012 г., Н. Пр. г-жа Юдит Ланг - извънреден и пълномощен посланик на Р Унгария в София 
 
19.06.2012 г., г-н Марио Кунасек – председател на Групата за приятелство Австрия-България в Националния 
съвет на Република Австрия 
 
21.06.2012 г., Н. Пр. г-жа Юдит Ланг - извънреден и пълномощен посланик на Р Унгария в София 
 
28.06.2012 г., г-н Егемен Багъш, министър по въпросите на ЕС на Република Турция 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации на ниво народни представители: 
 
09.02.2012 г., посещение на зам.-председателя на Европейската комисия г-н Марош Шевчович 
 
16-17.02.2012 г., официално посещение на председателя на Хърватския сабор г-н Борис Шпрем 
 
12.03.2012 г., посещение на директора на Центъра за европейски политически проучвания г-н Даниел Грос и 
главния редактор на  българската редакция на „Дойче веле“ г-н Александър Андреев за участие в публичния 
дебат на тема „Европа на солидарността и/ или Европа на егоизма?“ 
 
14-15.03.2012 г., посещение на делегация на Комисията по шенгенското споразумение към Парламента на 
Република Италия, водена от нейния председател г-жа Маргарита Бонивер 
 
19-20.03.2012 г., посещение на г-н Юго Сада,  делегат за правата на човека, демокрацията и мира в 
Международната организация на франкофонията  
 
20-23.03.2012 г., провеждане на заседание  на Комитета по култура, образование и социални въпроси на 
ПАЧИС 
 
27-30.03.2012 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Украйна-България във Върховната Рада 
на Украйна, водена от нейния председател г-н Олексий Плотников 
 
2-4.05.2012 г., официално посещение на председателя на Камарата на кантоните на Федералния съвет на 
конфедерация Швейцария г-н Ханс Алтхер 
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15-18.05.2012 г., посещение на делегация на Комисията по образование, наука, култура, човешки права и 
петиции към Сената на Чешката република, водена от нейния председател г-н Яромир Йермарж 
 
17-19.05.2012 г., посещение на делегация на Комисията по европейски въпроси към Сената на Френската 
република, водена от нейния председател г-н Симон Сютур 
 
22-24.05.2012 г., официално посещение на председателя на Съвета на Федерацията на Федералното събрание 
на Руската федерация г-жа Валентина Матвиенко 
 
27-29.05.2012 г., посещение на китайска парламентарна делегация, водена от зам.-председателя на 11-тия 
Национален комитет на китайския народен политически консултативен съвет г-жа Лин Уени 
 
11-12.06.2012 г., посещение на делегация на Комисията за защита на личните данни към Сената на Чешката 
република, водена от нейния председател г-жа Яна Юрженачкова 
 
19-20.06.2012 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Австрия-България в Националния съвет 
на Република Австрия, водена от нейния председател г-н Марио Кунасек 
 
Командировки на народни представители: 
 
16-18.01.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Заседание в Европейския парламент 
 
22-25.01.2012 г., Турция, участие на Емил Димитров Караниколов, Камен Костов Костадинов в Заседание на 
Комисията по икономически, финансови и социални въпроси и образование на ПА на СзС 
 
22-27.01.2012, Франция, участие на Джема Маринова Грозданова, Лъчезар Благовестов Тошев, Петър 
Методиев Петров, Юлиана Генчева Колева, Юнал Саид Лютфи, Янаки Боянов Стоилов в Първа част на 
Сесията на ПАСЕ 
 
25-26.01.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Координационна среща на 
председателите на партиите-членки на Партията европейските социалисти 
 
25-27.01.2012 г., Белгия, участие на Драгомир Велков Стойнев в Заседание на Комисията по политически 
въпроси, сигурност и права на човека на ПА на СзС 
 
26-27.01.2012 г., Полша, участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в Четвърта конференция за 
отбелязване на геноцида над евреите в концентрационния лагер Аушвиц с участието на парламентаристи от 
ЕП 
 
28-31.01.2012 г., Португалия, участие на Камен Костов Костадинов в Заседание на Комисията по 
подобряване качеството на живота, обмен между гражданските общества и култура на ПА на СзС 
 
29-30.01.2012 г., Белтия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Координационна среща на 
председателите на партиите-членки на Партията европейските социалисти 
 
29-31.01.2012 г., Холандия, участие на Светлана Ангелова Найденова, Цветан Емилов Сичанов в 
представянето на първия брой на ифромационния български седмичник "Емигрант" по покана на 
председателя на фондация "България" 
 
31.01.-06.02.2012 г., САЩ, участие на Костадин Василев Язов в Редовна годишна програма, организирана от 
ПА НАТО, относно развитието на трансатлантическата връзка в областта на отбраната 
 
02-04.02.2012 г., Испания, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в 38-ми конгрес на Социалистическата 
партия на Испания /PSOE/ 
 
06-07.02.2012 г., Белгия, участие на Драгомир Велков Стойнев в Работна група на представители и експерти 
от партии-членки в областта на труда и социалната политика 
 
06-08.02.2012 г., Русия, участие на Венцислав Василев Върбанов, Димитър Йорданов Чукарски, Тодор 
Димитров Великов в срещи с ръководството на Руската дума и ръководството на партията 
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07-09.02.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в срещи по линия на партията на 
европейските социалисти 
 
11-14.02.2012 г., Белгия, участие на Асен Йорданов Агов, Доброслав Дилянов Димитров, Костадин Василев 
Язов, Марио Иванов Тагарински в ежегодно заседание на съвместния комитет на ПА НАТО и заседание с 
генералния секретар на НАТО, на която присъстват ръководителите и секретарите на националните 
делегации 
 
20-22.02.2012 г., Турция, участие на Димитър Йорданов Атанасов в Извънредно заседание на постоянния 
комитет на ПАЧИС 
 
20-21.02.2012 г., Великобритания, участие на Доброслав Дилянов Димитров в Парламентарна среща по 
въпросите на кибер-сигуроността и защита на критичната инфраструктура 
 
22-24.02.2012 г., Австрия, участие на Димо Георгиев Гяуров,  Лъчезар Богомилов Иванов, Румен Стоянов 
Овчаров, Светлин Димитров Танчев, Лютви Ахмед Местан в 11-та годишна зимна сесия на ПА на ОССЕ 
 
26-28.02.2012 г., Белгия, участие на Иван Дечков Колев, Митхат Сабри Метин в Среща на Комисията по 
икон. политика и монетарни въпроси на ЕП (ECON) съвместно с Комисията по бюджетите (BUDG) и 
Комисията по заетостта и социалните въпроси (EMPL) 
 
26-28.02.2012 г., Тунис, участие на Михаил Ненов Николовски в състава на официална делегация, водена от 
министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов за официално посещение в Тунис 
 
26.02.-03.03.2012 г., САЩ, участие на Асен Йорданов Агов в срещи със зам.-държавните секретари на САЩ, 
в департамента по енергетика, сенатори и конгресмени 
 
28-29.02.2012 г., Белгия, участие на Пенко Атанасов Атанасов, Христина Иванова Янчева в 
Междупарламентарна среща на делегация от Комисията по земеделието и горите 
 
02-05.03.2012 г., Русия, участие на Антон Константинов Кутев в мониторинга на президентските избори в 
Русия 
 
04-07.03.2012 г., Франция, участие на Петър Методиев Петров в Заседание на Комисията за култура, наука, 
образование и медии към ПАСЕ 
 
04-08.03.2012 г., Франция, участие на Костадин Василев Язов в Ежегодна програма, организирана от ПА 
НАТО, включваща срещи в двете камари на парламента, в Министерството на отбраната, в ГЩ и във 
фернските бази на ВМС 
 
07-08.03.2012 г., Белгия, участие на Светлана Ангелова Найденова в Междупарламентарно заседание на 
Комисията по правата на жените и равенството между половете 
 
08-09.03.2012 г., Германия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Работна среща с председателя на 
Европейския парламент г-н Мартин Шулц и с лидера на германската социалдемократическа партия г-н 
Зигмар Габриел 
 
09-12.03.2012 г., Гърция, участие на Волен Николов Сидеров в Съвместно заседание на членовете на 
Международния секретариат и на председателите на комисии на ИПАП 
 
11-13.03.2012 г., Франция участие на Юнал Саид Лютфи,  Янаки Боянов Стоилов в Заседания на Комисията 
по правни въпроси и права на човека и Комисията по мониторинг към ПАСЕ 
 
13-15.03.2012 г., Украйна, участие на Асен Йорданов Агов и Георги Георгиев Пирински в Редовно заседание 
на Интерпарламентарния комитет НАТО-Украйна 
 
13-16.03.2012 г., Того, участие на Четин Хюсеин Казак в Редовно заседание на на политическата комисия на 
ПАФ 
 
14-16.03.2012 г., Франция, участие на Лъчезар Благовестов Тошев в Заседание на Комисията по политически 
въпроси и демокрация към ПАСЕ 
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15-17.03.2012 г., Турция, участие на Димитър Йорданов Атанасов в Заседание на Работната група по 
регламента на ПАЧИС 
 
16-17.03.2012 г., Франция, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Конференция на тема "Възраждане за 
Европа - към обща прогресивна визия", организирана съвместно от Фондацията за европейски прогресивни 
изследвания /ФЕПС/, фондация "Жан Жорес" и фондация "Фридрих Еберт" 
 
17-21.03.2012 г., Катар, участие на Асен Йорданов Агов в срещи на политическия комитет на ПА НАТО 
/подкомитет по партьонрства на НАТО/ с представители на държавата Катар с цел оценка състоянието на 
сътрудничеството между НАТО и Катар, регионалната сигурност в контекста на Арабската пролет 
 
18-20.03.2012 г., Дания, участие на Диана Иванова Йорданова в Междупарламентарна среща на 
председателите на комисии по финанси и данъчни въпроси на парламентите-членки на страните от ЕС в 
рамките на датското председателство на Съвета на ЕС 
 
18-22.03.2012 г., Канада, участие на Юлиана Генчева Колева в Редовно заседание на Комисията по 
праламентарни въпроси към ПАФ 
 
20-22.03.2012 г., Белгия, участие на Тунджай Османов Наимов, Фани Иванова Христова в 
Междупарламентарно заседание на Комисията по оклона среда, обществено здраве и безопасност на 
храните към Европейския парламент на тема "Подготовка на Конференцията в Рио+20" 
 
21-22.03.2012 г., Белгия, участие на Димчо Димитров Михалевски, Силвия Анастасова Хубенова в 
Междупарламентарна среща на тема "Бюджетът на ЕС след 2013 г. - какви разходи и какви ресурси?" 
 
22-23.03.2012 г., Унгария, участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в Конференция, посветена 
на въпросите на опазване чистотата на водите на р. Дунав 
 
22-25.03.2012 г., Турция, участие на Геновева Иванова Алексиева в Трети конгрес по офлталмология 
 
22-26.03.2012 г., Мароко, участие на Драгомир Велков Стойнев, Емил Димитров Караниколов, Камен 
Костов Костадинов в Осма пленарна сесия на ПА на СзС 
 
25-28.03.2012 г., Дания, участие на Иван Стефанов Вълков в Междупарламентарна конференция на тема 
"Енергийната ефективност в производството, строителството и транспорта" 
 
28-30.03.2012 г., Белгия, участие на Джема Маринова Грозданова в Заседание на подкомисията за 
присъждане на наградата "Европа" към комисията по социални въпроси, здравеопазване и устойчиво 
развитие на ПАСЕ 
 
28-31.03.2012 г., Белгия, участие на Калина Венелинова Крумова в Редовно заседание на Комисията по 
образование, комуникация и култура на ПАФ 
 
29-31.03.2012, Тунис, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Срещи по линия на Партията на 
европейските социалисти 
 
30.03.-01.04.2012 г., Словения, участие на Асен Йорданов Агов, Доброслав Дилянов Димитров, Костадин 
Василев Язов в Ежегодно заседание на постоянния комитет на ПА НАТО 
 
31.03.-05.04.2012 г., Уганда, участие на Христо Дамянов Бисеров в 126-та Асамблея на 
Интерпарламентарния съюз 
 
01.04.2012 г., Грузия, участие на Красимир Любомиров Велчев в състава на официална делегация, водена от 
министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов за официално посещение в Грузия 
 
02-03.04.2012 г., Армения, участие на Красимир Любомиров Велчев в състава на официална делегация, 
водена от министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов за официално посещение в Армения 
 
02-04.04.2012 г., Сърбия, участие на Георги Георгиев Пирински в Пета среща на Работната група на ПИ на 
ПСЮИЕ 
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04-07.04.2012 г., Грузия, участие на Димитър Йорданов Атанасов, Стоян Янков Гюзелев в 39-то заседание на 
Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС 
 
07-14.04.2012 г., Япония, участие на Бойко Стефанов Великов, Десислав Славов Чуколов, Екатерина 
Иванова Михайлова, Красимир Любомиров Велчев, Лютви Ахмед Местан и Станислав Стоянов Иванов в 
състава на официалната делегация, водена от председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева за официално 
посещение в Япония 
 
10-13.04.2012 г., Франция, участие на Асен Йорданов Агов, Костадин Василев Язов, Марио Иванов 
Тагарински и Неджми Ниязи Али в 79-ти семинар "Роуз Рот" на ПА НАТО 
 
11-12.04.2012 г., Белгия, участие на Ангел Петров Найденов, Сергей Дмитриевич Станишев в обсъждане на 
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането /АСТА/ 
 
14-17.04.2012 г., Виетнам, участие на Венцислав Асенов Лаков, Димитър Стоянов Дъбов, Нигяр Сахлим 
Джафер, Иван Петров Иванов, Михаил Рашков Михайлов в състава на официалната делегация, водена от 
председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева за официално посещение в СР Виетнам 
 
15-18.04.2012 г., Дания, участие на Ариф Сами Агуш, Диан Тодоров Червенкондев в Междупарламентарна 
конференция на тема "Възобновяването на вътрешня пазар - стратегия за икономически растеж и заетост в 
Европа" 
 
17-20.04.2012 г., Сърбия, участие на Димитър Йорданов Атанасов в 38-мо заседание на Комитета по 
въпросите на икономиката, търговията, технологиите и околната среда на ПАЧИС 
 
19-21.04.2012 г., Полша, участие на Екатерина Иванова Михайлова в Конференция на председателите на 
парламенти на страните-членки на ЕС 
 
20-22.04.2012 г., Италия, участие на Ваньо Евгениев Шарков в Културен форум "Рождението на Рим" 
 
22-24.04.2012 г., Дания, участие на Владимир Цветанов Тошев, Силвия Анастасова Хубенова в Заседание на 
Конференцията на комисиите по европесйки въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС и 
кандидатстващите за членство /КОСАК/ 
 
23-27.04.2012 г., Турция, участие на Неджми Ниязи Али в Комитета по граждански измерения на 
сигурността 
 
25-28.04.2012 г., Франция, участие на Лъчезар Благовестов Тошев във Втора сесия на ПАСЕ за 2012 г. 
 
26-29.04.2012 г., Черна гора, участие на Ваньо Евгениев Шарков в традиционното ежегодно поклонение на 
мястото на катастрофата край р. Лим 
 
04-06.05.2012 г., Гърция, участие на Кирчо Димитров Димитров, Николай Петков Петков, Румен Иванов 
Иванов, Румен Иванов Такоров в Храмов празник на Зографския манастир "Св. Вмч. Георги Зограф" 
 
06.05.2012 г., Македония, участие на Доброслав Дилянов Димитров, Моника Ханс Панайотова при полагане 
на венец на българското военно гробище по повод 6-ти май, ден на храбростта и празник на българската 
армия 
 
06-09.05.2012 г., Германия, участие на Даниела Маринова Петрова, Иван Стефанов Вълков и Петър 
Атанасов Курумбашев в Посещение по покана на посолството на ФРГ в София за участие в разговори на 
тема "Саморегулацията на медиите и законодателството в областта на печата" 
 
07-10.05.2012 г., Германия, участие на Галина Димитрова Банковска, Пламен Дулчев Нунев в състава на 
работна група на експерти и парламентаристи от България, която да се запознае с германския опит по 
проблемите на парламентарния контрол върху службите за сигурност 
 
07-11.05.2012 г., Норвегия, участие на Марио Иванов Тагарински в Съвместно посещение на комисиите по 
наука и технологии и икономика и сигурност на ПА НАТО 
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09-11.05.2012 г., Албания, участие на Екатерина Иванова Михайлова, Николай Хинков Рашев, Спас Янев 
Панчев в състава на офицална делегация, водена от председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева за 
официално посещение в Р Албания 
 
09-11.05.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Работни срещи с председателя на 
Европейската комисия и с председателя на Групата на социалистите и демократите в ЕП 
 
10-13.05.2012 г., Испания, участие на Светлана Ангелова Найденова в състава на официална делегация, 
водена от министъра на труда и социалната политика на Р България г-н Тотю Младенов 
 
11-14.05.2012 г., Грузия, участие на Лъчезар Богомилов Иванов, Светослав Тончев Тончев в Пролетна 
икономическа конференция на ПА ОССЕ 
 
13-15.05.2012 г., Азербайджан, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Йордан Иванов Бакалов, Стоян 
Янков Гюзелев, Ремзи Дурмуш Осман в състава на делегация, водена от председателя на 41-то НС г-жа 
Цецка Цачева 
 
13-15.05.2012 г., Дания, участие на Янко Иванов Здравков в Среща на председателите на Комисиите по 
външна политика и околна в рамките на датското председателство на ЕС 
 
13-18.05.2012  г., Турция, участие на Станка Лалева Шайлекова в Конференция на тема "Подкрепа за 
семействата за осигуряване благосъстоянието на децата - ролята на патронажните сестри и програмите за 
домашни посещения" 
 
16-19.05.2012 г., Русия, участие на Димитър Йорданов Атанасов в Пленарно заседание на 
Интерпарламентарната асамблея на Общността на независимите държави /ИПА на ОНД/ 
 
16-20.05.2012 г., Румъния, участие на Величка Николова Шопова, Гинче Димитрова Караминова, Даниела 
Маринова Петрова, Михаил Рашков Михайлов и Стоян Иванов Иванов в Осма световна среща на 
българските медии 
 
20-22.05.2012, Франция, участие на Янаки Боянов Стоилов в заседание на комисията по правни въпроси и 
права на човека към ПАСЕ 
 
20-22.05.2012, Франция, участие на Юнал Саид Лютфи в заседание на комисията по мониторинг към ПАСЕ 
 
21-25.05.2012 г., Армения, участие на Димитър Йорданов Атанасов, Пламен Василев Орешарски, Стоян 
Янков Гюзелев в Пролетна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС 
 
23.05.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Работни срещи на лидерите и премиерите 
на ПЕС 
 
23-25.05.2012 г., Украйна, участие на Силвия Анастасова Хубенова в Заседание на Парламентарния комитет 
на Централноевропейската инициатива /ПИЦЕИ/ 
 
25-28.05.2012 г., Естония, участие на Асен Йорданов Агов, Георги Георгиев Пирински и Доброслав Дилянов 
Димитров в пролетната сесия на ПА НАТО 
 
01.06.2012 г., Сърбия, посещение на Даниела Маринова Петрова по повод празника на град Ниш и отправена 
покана за участие на деца от България в местен музикален фестивал 
 
04-07.06.2012 г., Грузия, участие на Лъчезар Благовестов Тошев в Посещение за набиране на информация в 
Грузия в качеството си на докладчик на ПАСЕ по темата "Нови парламенатрни усилия за създаване на Пакт 
за стабилност в Казказ" 
 
04-07.06.2012 г., Белгия, участие на Петър Методиев Петров в Първата Глобална конференция по 
информационни и комуникационни технологии 
 
04-08.06.2012, Русия ,участие на Катя Ангелова Чалъкова в международна научно-практическа конференция 
"Информационни технологии в науката, образованието и икономиката" 
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05-07.06.2012 г., Белгия, участие на Джема Маринова Грозданова в заседание на Временната работна група 
по въпросите на външната политика 
 
06-09.06.2012 г., Дания, участие на Ваня Донева Георгиева,  Петя Николова Раева в конференция на тема 
"Реформата на Общата селскостопанска политика" 
 
06-09.06.2012 г., Италия, участие на Димитър Борисов Главчев в семинар на тема"Европейската 
икономическа и финансова криза и ролята на националните парламенти" 
 
07.06.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в международна конференция на тема 
"Младежката безработица", организирана от Групата на социалистите в Европейския парламент 
 
13-14.06.2012 г., Франция, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Мероприятие на Делегацията на 
българските социалисти по време на сесията на Европейския парламент 
 
17-19.06.2012 г., Великобритания, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на Бюрото на 
либерания Интернационал 
 
19-22.06.2012 г., Белгия, участие на Лилия Кирилова Христова в Срещи в европейски депутати и 
представители на Комисии 
 
18-20.06.2012 г., Белгия, участие на Венцислав Василев Върбанов, Иван Николаев Иванов, Румен Кирев 
Данев в Междупарламентарна конференция в Европейския парламент, организирана от председателите на 
EUFORES на тема "Основни движещи сили за въозбновяема енергия и енергийна ефективност" 
 
20-21.06.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Политически форум на ПЕС и 
конфеленция "Призив към Европа" 
 
24-26.06.2012 г., Белгия, участие на Венцислав Асенов Лаков, Михаил Рашков Михайлов, Светомир 
Константинов Михайлов в Междупарламентарна среща на делегация от Комисията по земеделие и гори 
 
24-29.06.2012 г., Франция, участие на Лъчезар Благовестов Тошев, Юнал Саид Лютфи, Янаки Боянов 
Стоилов в Трета част на сесията на ПАСЕ 
 
25-29.06.2012 г., Турция, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Бисерка Борова Петрова, Неджми Ниязи 
Али, Рамадан Байрам Аталай, Светослав Тончев Тончев, Юлиана Генчева Колева в делегация на Групата за 
приятелство България-Турция в 41-то НС по покана на председателя на Групата за приятелство Турция-
България във Великото национално събрание на Р Турция 
 
25.06.-01.07.2012 г., Тайван, участие на Димитър Йорданов Чукарски, Емил Йорданов Радев, Тодор 
Димитров Великов, Четин Хюсеин Казак в срещи с официални лица от законодателната, изпълнителната и 
местната власт 
 
26-29.06.2012 г., Чехия, участие на Волен Николов Сидеров, Тодор Атанасов Димитров в 19-то годишна 
Генерална асамблея на ИПАП 
 
27-28.06.2012 г., Румъния, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Изнесено заседание на Групата на 
социалистите и демократите в Европейския парламент 
 
27-29.06.2012 г., Турция, участие на Димитър Йорданов Атанасов в Заседание на ад-хок Паботната група 
към Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС 
 
28-29.06.2012 г., Белгия, участие на Гюнер Фариз Сербест и Стоян Янков Гюзелев в Семинар на тема 
"Преговорите по главата за селското стопанство и развитието на селските райони" 
 
29.06.2012 г., Белгия, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Среща на лидерите на Партията на 
европейските социалисти 
 
Срещи на народни представители: 
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11.01.2012 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Ван Кестерен, извънреден и пълномощен 
посланик на Холандия 
 
12.01.2012 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана и Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове с Н. пр. г-н Коре Янсон - посланик на Кралство Дания, Н. Пр. г-
н Ставрос Амвросиу - посланик на Р Кипър и Н. Пр. г-н Лешек Хенсел - посланик на Р Полша 
 
12.01.2012 г., среща на Анастас Василев Анастасов с г-жа Сюзън Сатън - зам.-посланик на САЩ 
 
13.01.2012 г., среща на Гюнер Фариз Сербест с Н. Пр. г-н Расем Якуб Хашем - посланик на Хашемитско 
Кралство Йордания 
 
19.01.2012 г., среща на Десислава Жекова Танева с г-н Гий Алертс - специалист по водни ресурси в 
Световната банка 
 
20.01.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-жа Хелена Пилас Алин - посланик на Кралство Швеция 
 
21.01.2012 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Ейнарс Семанис - посланик на Латвия 
 
26.01.2012 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана с Н. Пр. г-жа Хелена Пилас Алин 
- посланик на Кралство Швеция 
 
26.01.2012 г., среща на Спас Янев Панчев с Н. пр. г-н Саад Али - извънреден и пълномещ посланик на 
Република Ирак в София 
 
02.02.2012 г., среща на Мартин Димитров Димитров с г-н Стефан Шишковиц, главен мениджър на EVN 
 
03.02.2012 г., среща на Четин Хюсеин Казак с г-н Жил Руе - длужител то посолството на Франция в София 
 
06.02.2012 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана с Н. Пр. г-н Джеймс Уорлик - 
посланик на САЩ в София 
 
06.02.2012 г., среща на Моника Ханс Панайотова с Н.Пр.г-жа Даниела Баришич, извънреден и пълномощен 
посланик на Хърватия в София 
 
08.02.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Извънредни и пълномощни посланици на Република Полша, Кипър и Кралство Дания 
 
09.02.2012 г., среща на Димитър Бойчев Петров и Красимир Неделчев Минчев с Н.Пр.г-н Гуо Йеджоу, 
извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в София 
 
09.02.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Посланици на страните-членки на ЕС /и техни представители/ 
 
09.02.2012 г., среща на Цецка Цачева Данговска и Моника Ханс Панайотова с г-н Марош Шевкович, 
заместник-председател на EK 
 
14.02.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
г-н Ханс Петер Нидермайер, директор на фондация „Ханс Зайдел” 
 
14.02.2012 г., среща на Анастас Василев Анастасов с г-жа Катрин Барбър - зам.-посланик на 
Великобритания 
 
14.02.2012 г., среща на Анастас Василев Анастасов с г-н Торстен Гайслер - фондация "Кнорад Аденауер" 
 
15.02.2012 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Владимир Ткаченко - съветник в посолството на 
Руската федерация в София 
 
16.02.2012 г., среща на Любен Петров Татарски с г-н Сугиура - съветник в посолството на Япония 
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16.02.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и 
Комисия по здравеопазването с г-н Джон Дали - член на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на 
здравеопазването и защитата на потребителите 
 
16.02.2012 г., среща на Бисерка Борова Петрова, Кристияна Методиева Петрова, Яне Георгиев Янев, Асен 
Йорданов Агов, Кирчо Димитров Димитров, Ариф Сами Агуш, Гюнер Фариз Сербест, Янко Александров 
Янков, Анна Георгиева Янева, Меглена Иванова Плугчиева-Александрова, Галина Димитрова Банковска, 
Румен Стефанов Стоилов и Стоян Янков Гюзелев с г-н Давид Коен – временно управляващ Посолството на 
Държавата Израел в София 
 
17.02.2012 г., среща на Михаил Ненов Николовски и Четин Хюсеин Казак с г-н Жил Руе - служител от 
фернско посолство 
 
20.02.2012 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова с г-н Стюарт Мерифийлд – мениджър на 
фармацевтичната компания Новартис 
 
22.02.2012 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
23.02.2012 г., среща на Камен Костов Костадинов с г-н Еюр Гьозеч – президент на Федерацията по бокс на 
Турция 
 
28.02.2012 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
29.02.2012 г., среща на Георги Цвятков Терзийски и Спас Янев Панчев с Н. Пр. г-н Зу Уанг Хуан – 
извънреден и пълномощен посланик на Корейската народно-демократична република в София 
 
29.02.2012 г., среща на Гюнер Фариз Сербест, Петя Николова Раева и Юнал Тасим Тасим със Сръбска 
делегация, участваща в семинар на тема „Споделяне на добрите практики в сектора на земеделието в 
предприсъединителния период, организиран от ДПС и ЛДП 
 
29.02.2012 г., среща на Петър Атанасов Курумбашев с г-жа Джанг Джонхуа – съветник по културните 
въпроси в Посолството на Китайската народна република в София 
 
01.03.2012 г., среща на Любомир Владимиров Владимиров, Ремзи Дурмуш Осман, Александър Руменов 
Ненков, Доброслав Дилянов Димитров, Красимира Щерева Симеонова и Светослав Тончев Тончев с Н. Пр. 
г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Палестина в София 
 
01.03.2012 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването, Комисия по образованието, науката и 
въпросите на децата, младежта и спорта и Комисия по труда и социалната политика с г-жа Кирси Мади – 
зам.-регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и страните от ОНД и г-жа Таня 
Радочай, представител на УНИЦЕФ за България 
 
05.03.2012 г., среща на Мартин Димитров Димитров с г-н Адриян Робинсън, представител на 
ветроенергийна асоциация във Великобритания 
 
07.03.2012 г., среща на Четин Хюсеин Казак с г-н Салах Сукар - пълномощен министър на Сирийската 
арабска република в София 
 
07.03.2012 г., среща на Георги Георгиев Пирински с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
08.03.2012 г., среща на Тодор Атанасов Димитров с г-жа Ребека Дънам – съветник по политическите 
въпроси в Посолството на САЩ в София 
 
09.03.2012 г., среща на членове на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и 
спорта с г-жа Биргита Кервинен – президент на европейската неправителствена спортна организация 
(ENGSO) 
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13.03.2012 г., среща на Огнян Стоичков Янакиев с Н.Пр. г-н Емил Каримов, извънреден и пълномощен 
посланик на Азербайджан в София 
 
14.03.2012 г., среща на Иван Стефанов Вълков и Цецка Цачева Данговска с г-н Михаел Щюбген – 
председател на Групата за приятелство Германия-България в германския Бундестаг 
 
14.03.2012 г., среща на Яне Георгиев Янев с Н.Пр. г-н Шаул Каниса-Раз, извънреден и пълномощен 
посланик на Израел в София 
15.03.2012 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с г-н Маркус Репник – постоянен представител на Постоянното 
представителство на Световната банка в България 
 
27.03.2012 г., среща на Доброслав Дилянов Димитров с Н.Пр.г-н Гуо Йеджоу, извънреден и пълномощен 
посланик на Китай в София 
 
28.03.2012 г., среща на Емил Делчев Димитров с г-н Темирган Избастан - вр. управляварщ Посолството на 
Казахстан в София 
 
28.03.2012 г., среща на Павел Илиев Димитров и членове на Комисия по външна политика и отбрана с г-н 
Олесей Плотников - председател на Групата за приятелство Украйна-България във Върховната рада на 
Украйна 
 
28.03.2012 г., среща на Мартин Димитров Димитров с г-н Гьоран Свенсон, почетен консул на Кралство 
Швеция 
 
29.03.2012 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с Н.Пр. г-н Филип Отие, посланик на 
Франция,г-н Матиас Хьопфнер,посланик на Германия,г-н Коре Янсон,осланик на Дания в 
София,САЩ:Сюзън Сатън Ребека Дънам,Великобритания: Стюарт Питърс 
 
29.03.2012 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
г-н Олесей Плотников - председател на Групата за приятелство Украйна-България във Върховната рада на 
Украйна 
 
30.03.2012 г., среща на членове на Комисия по земеделието и горите с г-жа Мария Даманаки, европейски 
комисар по морско дело и рибарство 
 
02.04.2012 г., среща на Анастас Василев Анастасов с Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер – извънреден и 
пълномощен посланик на Федерална републик Германия в София 
 
03.04.2012 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с Представители на 
посолства и международни организации 
 
03.04.2012 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с Н.Пр.г-н Джонатан 
Алън - Посланик на Великобритания 
 
04.04.2012 г., среща на Румен Стефанов Стоилов с г-н Фредерик Табул - председател на "Европейски 
приятели на Израел" 
 
06.04.2012 г., среща на Моника Ханс Панайотова с Н.Пр.г-н Трасивулос Стаматопулос, извънреден и 
пълномощен посланик на Гърция в София 
 
06.04.2012 г., среща на Йордан Иванов Бакалов с г-н Душко Минковски – председател на Комисията за 
защита от дискриминация в Македония 
 
11.04.2012 г., среща на Искра Фидосова Искренова с г-н Модесте Яли, народен представител от парламента 
на Конго 
 
12.04.2012 г., среща на Димитър Бойчев Петров с Н. Пр. Гуо Йеджоу – извънреден и пълномощен посланик 
на Китайската народна република в София 
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12.04.2012 г., среща на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова с г-н Норберт Картман - председател на 
Ландтага на провинция Хесен 
 
12.04.2012 г., среща на Юлиана Генчева Колева с Н. Пр. г-н Филип Отие - извънреден и пълномощен 
посланик на Френската република 
 
24.04.2012 г., среща на Мартин Димитров Димитров с г-жа Катрин Барбър, посолство на Великобритания 
 
26.04.2012 г., среща на Моника Ханс Панайотова с г-н Иржи Шнайдер - първи зам.-министър на външните 
работи на Чешката република 
 
27.04.2012 г., среща на Диан Тодоров Червенкондев с Н. Пр. г-н Лешек Хенсел – извънреден и пълномощен 
посланик на Републик Полша в София 
 
03.05.2012 г., среща на Недялко Живков Славов с г-н Сейджи Ширатори – секретар по икономическите 
въпроси в Посолството на САЩ в София 
 
03.05.2012 г., среща на Цецка Цачева Данговска и членове на Комисия по външна политика и отбрана с г-н 
Ханс Алтхер –председател на Камарата на кантоните при Федералния парламент на Конфедерация 
Швейцария 
 
04.05.2012 г., среща на Станислав Стоянов Иванов с г-н Рюджи Ямане - парламентарен старши зам.-
министър на външните работи на Япония 
 
04.05.2012 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с Делегация на изпълнителните директори на Групата на Световната 
банка в България 
 
07.05.2012 г., среща на Георги Георгиев Пирински с г-жа Карима Суит, зам.-председател на Учредителното 
събрание в Тунис 
 
07.05.2012 г., среща на Борис Крумов Грозданов с -н Адолф Динглрайтер – председател на организацията на 
бившите депутати на Ландтага на Свободната държава Бавария 
 
08.05.2012 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с г-н Армин Рабич, старши съветник по 
изборите в БДИПЧ на ОССЕ, Варшава 
 
09.05.2012 г., среща на Рамадан Байрам Аталай с г-н Арнон Арабел, търговско аташе за Румъния и България 
в посолството на Израел и г-жа Салсан Хасон, зам.-ръководител на мисията 
 
09.05.2012 г., среща на Светослав Тончев Тончев, Доброслав Дилянов Димитров и Йордан Иванов Бакалов с 
Н. Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Палестина в София 
 
10.05.2012 г., среща на Четин Хюсеин Казак с г-н Сунгало Уедраого, директор на дирекция „Образование и 
квалификация” в Международната организация на Франкофонията 
 
16.05.2012 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Стивън Бивън - Асоциация по 
костно-мускулни болести 
 
16.05.2012 г., среща на Цецка Цачева Данговска, Даниела Маринова Петрова и Йордан Иванов Бакалов с 
представители на Комисия по образование, наука, култура, човешки права и петиции към Сената на Чешката 
република с председател Яромир Йермарж 
 
16.05.2012 г., среща на Екатерина Иванова Михайлова с г-н Сигиура, зам.-ръководител на мисията, 
посолство на Япония 
 
16.05.2012 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Стюарт Мейфийлд - фармацевтична 
компания „Новартис“ 
 
16.05.2012 г., среща на Петър Атанасов Курумбашев, Даниела Маринова Петрова и Иван Стефанов Вълков с 
г-н Матиас Денер – ръководител на отдел «Култура и връзка с медиите» в посолството на ФРГ в София 
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16.05.2012 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Сигиура, зам.-ръководител на мисията, посолство 
на Япония 
 
16.05.2012 г., среща на Юнал Саид Лютфи с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
18.05.2012 г., среща на Димитър Борисов Главчев с г-н Хамди Седефчи – кмет на община Одрин 
 
21.05.2012 г., среща на Димитър Борисов Главчев с г-н Ле Хоанг Куан – заместник генерален дъжравен 
одитор на СР Виетнам 
 
21.05.2012 г., среща на Бисерка Борова Петрова с г-жа Суасан Хасон - втори секретар в Посолството на 
Дъжравата Израел в София 
 
28.05.2012 г., среща на Цецка Цачева Данговска, Михаил Райков Миков, Анастас Василев Анастасов и 
Димитър Бойчев Петров с г-жа Лин Уени – зам.-председател на 11-тия национален комитет на китайския 
народен и консултативен съвет 
 
29.05.2012 г., среща на Светлин Димитров Танчев с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
31.05.2012 г., среща на Асен Йорданов Агов и Димитър Йорданов Атанасов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – 
извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
31.05.2012 г., среща на Юнал Саид Лютфи с г-н Аднан Хусейни – министър по въпросите на Йерусалим и 
губернатор на Йерусалим 
 
31.05.2012 г., среща на Владислав Евгениев Димитров с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Австрия в София 
 
05.06.2012 г., среща на Станислав Стоянов Иванов с проф. Фусато Танигучи - директор на европейския 
център на токийския университет в Копенхаген 
 
05.06.2012 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-жа Регина Ешер - посланик на Конфедерация 
Швейцария в София 
 
05.06.2012 г., среща на Петър Атанасов Курумбашев с Проф. Дъглас Аскман – хавайски тихоокеански 
университет 
 
06.06.2012 г., среща на Иван Димитров Иванов и Недялко Живков Славов с Н. Пр. г-жа Хелена Пилас Алин - 
посланик на Кралство Швеция 
 
06.06.2012 г., среща на членове на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и 
законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства 
при опазване на околната среда и Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм с Проф. 
Давид Голдуин – център „Голдуин – глобални стратегии“ 
 
06.06.2012 г., среща на Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Бунян Саптомо – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Индонезия 
 
06.06.2012 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Стюарт Мейфилд - фармацевтична 
компания „Новартис“ 
 
07.06.2012 г., среща на Юнал Тасим Тасим с Райнхарт Шмит, Гари Менделсон, Изабела Ардевол 
 
07.06.2012 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Золтан Кало, директор на Център за 
икон. проучвания в здравеопазването и Проф. Джон Парантопулос от Атински университет 
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11.06.2012 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред със сенатор Яна 
Юрженачкова – председател на постоянната комисия за защита на личните данни към Cената на парламента 
на Чешката република 
 
12.06.2012 г., среща на Александър Руменов Ненков, Галина Димитрова Банковска, Румен Стефанов 
Стоилов и Стоян Янков Гюзелев с Н. Пр. г-н Шаул Камиса-Раз – извънреден и пълномощен посланик на 
Държавата Израел в София 
 
13.06.2012 г., среща на Гюнай Хасан Сефер и Неджми Ниязи Али с Н. Пр. г-н Голаремза Багери – 
извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
 
15.06.2012 г., среща на Искра Димитрова Михайлова-Копарова с г-н Арнон Арбел – съветник по 
икономическите въпроси в Посолството на Държавата Израел 
 
15.06.2012 г., среща на Галина Димитрова Банковска с д-р Пол Джонсън – президент на Американския 
колеж в София 
 
18.06.2012 г., среща на Екатерина Иванова Михайлова, Иван Николаев Иванов, Юнал Саид Лютфи и 
Владимир Цветанов Тошев с г-н Хашим Тачи – министър-председател на Република Косово 
 
19.06.2012 г., среща на Павел Димитров Шопов с г-н Марио Кунасек – председател на Групата за 
приятелство Австрия-България в Националния съвет на Република Австрия 
 
19.06.2012 г., среща на Цецка Цачева Данговска, Владислав Евгениев Димитров и членове на Комисия по 
външна политика и отбрана с г-н Марио Кунасек – председател на Групата за приятелство Австрия-
България в Националния съвет на Република Австрия 
 
21.06.2012 г., среща на Красимир Любомиров Велчев и Мартин Димитров Димитров с г-н Алексис Брунс - 
генерален директор на Солвей Европа 
 
22.06.2012 г., среща на Диан Тодоров Червенкондев с д-р Авидор Тъкър – изпълнителен директор на 
енергийния институт към тексаския университет 
 
26.06.2012 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-жа Агнес Куфингхау – 
представителство на Световната банка 
 
27.06.2012 г., среща на Спас Янев Панчев и Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Зу Уанг Хуан – 
извънреден и пълномощен посланик на КНДР в София 
 
29.06.2012 г., среща на Георги Георгиев Пирински с Н. Пр .г-жа Джени Блумфийлд, посланик на Австралия 
за България 
 
29.06.2012 г., среща на Моника Ханс Панайотова със служители на Европейската комисия 
 
 

Организираните и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание за периода 
01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. 
През отчетния период, организираните и проведени международни мероприятия са свързани с 
основните цели, заложени в Годишната парламентарна програма на Югоизточна Европа 2011-2012 г. 
Засилване на сътрудничеството с регионални парламентарни организации и международни 
организации; 
Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Парламентарен семинар на тема "Балтийски глас в 
Европейския съюз: Достатъчно силен?", организиран от Балтийската асамблея, от 9 до 12 май в 
гр.Паланга, Литва. 

Подпомагане на евроинтеграционните процеси на страните от региона, кандидати и потенциални 
кандидати за членство в Европейския съюз. 
Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ на 22-25 февруари 2012 г. в Съвет за регионално 
сътрудничество /СРС/, гр.Сараево, Босна и Херцеговина в провеждане на консултации с експерти, 
отговарящи за парламентарното сътрудничество в СРС. 
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Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в същия период от време в Парламентарен семинар на тема 
"Предизвикателствата в областта на опазването на околната среда и пътя напред" за членове на 
парламентите на страните от Западните Балкани и на Европейския парламент, организиран от 
Дирекция "Връзки с националните парламенти" на Европейския парламент. 

Заседания на Работна група от Парламентарното измерение на ПСЮИЕ /съгласно чл.16 на Финалната 
декларация на Осмата конферениця на председателите на парламенти на ПСЮИЕ/. 

РСПСЮИЕ съвместно с Парламента на Сърбия организира и проведе заседание на Работната група на 
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ /ПИ ПСЮИЕ/: 

Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Петото заседание на Работната група на ПИ на ПСЮИЕ - 2-
3 април 2012 г. в гр.Белград, Сърбия. 
- Обсъждане на Обобщаващ доклад, подготвен от Сръбското председателство на ПСЮИЕ, който 
представи анализ на съществуващите предложения от страна на Народно събрание, София и от друга - 
на Велико национално събрание, Анкара за модела на институционализация на процеса; 

- Уточняване на бъдещо изготвяне на проект на доклад, който да бъде представен на Конференцията 
на председателите на националните парламенти на страните от ПСЮИЕ. 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна дипломация" Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 3 074 3 080 1 532 

  
Персонал 541 547 269 

  
Издръжка 2 533 2 533 1 263 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 3 074 3 080 1 532 

  
Персонал 541 547 269 

  
Издръжка 2 533 2 533 1 263 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       
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  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 074 3 080 1 532 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 3 074 3 080 1 532 

          

  Численост на щатния персонал 26 26 25 

  Численост на извънщатния персонал       

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 
 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 5 
„Административно обслужване” 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

Програма 5 „Административно обслужване” 

Услуга 1. Защита на класифицирана информация 

1.1.Защита на класифицирана информация 

1.2.Отбранително-мобилизационна подготовка 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни 
системи и мрежи % 70 60 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна 
подготовка % 60 10 
Услуга 2. Режим на достъп 
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 

Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив 

3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 

3.2. Куриерско и пощенско осигуряване 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно 
обслужване % 100 100 
Услуга 4. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване 
и управление на човешките ресурси 
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4.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на 
Народното събрание 

4.2. Подобряване управлението на човешките ресурси 

4.3. Осигуряване повишаването на квалификацията 

4.4. Охрана на труда 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 12 12 
2. Изготвени поименни разписания Брой 12 12 
3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 50 50 
4. Проведени атестации Брой 600 0 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и 
заповеди за прекратяване на трудови правоотношения Брой 1 300 119 
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, 
повишаване в ранг и изменение на основните заплати на 
държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на 
служебни правоотношения Брой 350 48 
7. Изготвени пенсионни преписки Брой 15 8 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 830 268 
9. Обработени болнични листове Брой 400 421 
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове 
отпуски Брой 2 000 1 200 
11. Обучени служители в ИПА Брой 80 65 
12. Обучени народни представители и служители в курсове и 
семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси" Брой 201 103 
13. Обучени служители в международни институти Брой 10 1 
14. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 
съответните подзаконови нормативни актове % 100 100 

15. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и 
назначаване на служители % 100 100 
16. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 80 32 
17. Издадени служебни бележки Брой 300 22 

Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол 

5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 

5.2. Финансово и счетоводно обслужване 

5.3. Осигуряване на предварителен контрол 

5.4. Вътрешен одит 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в 
срок Брой 1 1 

2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата 
календарна година в срок Брой 1 1 

3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия 
годишен бюджет по икономически елементи на Единната 
бюджетна класификация в срок Брой 1 1 

4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за 
осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в 
съответствие със Закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година Брой 12 6 
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5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото 
изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок Брой 12 6 

6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото 
изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок Брой 4 2 

7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 2 

8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 18 
9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното 
време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в 
срок Брой 5 3 

10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване 
на дълготрайни материални активи Брой 4 2 
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, 
указания), в т.ч.: Брой 1 1 

Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното 
събрание за съответната година Брой 1 1 

12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на 
сроковете по Закона за счетоводството  Брой 7   
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 120 45 
14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

15. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на 
бюджета на НС за пленарна зала Брой 1 1 

16. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към 
проекта на бюджет на Народното събрание Брой 1 1 
17. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП 
"Инвеститор" в срок Брой 4 2 
18. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план 
за дейността по вътрешен одит Брой 2 1 
19. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 19   
20. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, 
мнения, обучения, участия в работни групи и др.) Брой   5 
21. Изготвени и представени доклади за изпълнението на 
годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад 
за дейността по вътрешен одит Брой 5 1 

* 22. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой     
* - приети препоръки Брой     
23. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок Брой 1 1 
* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да 
се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период. 
Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и 
копирни услуги 

6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 

6.2. Машинописни услуги 

6.3. Копирни услуги и техника 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със 
стенографски, машинописни и копирни услуги % 100 100 
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на 
заседания, срещи и семинари % 100 100 

Услуга 7. Информационно обслужване: 
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура 

7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за полугодието на 2012 г. 

 67 

7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала 

7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи 

7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 30 10 
2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 50 100 
3. Изграждане и развитие на Портал % 100 100 
4. Цифрова телефония % 100 100 
5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 70 30 
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 100 100 
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни 
системи % 100 100 

Услуга 8. Издателска дейност: 

8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания 
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други 
издания 

8.3. Книговезка дейност 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 27 
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
- отпечатване на черно-бели материали % 95 100 
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
* - отпечатване на цветни материали       

* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно 
събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали. 

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 

9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 

- книги 

- периодични издания 

9.2. Справочно-информационно обслужване 

9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 

9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 

9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой   1 218 
- книги Брой   391 
- периодични издания Брой   30 

- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   722 
- други материали Брой   75 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:       
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна 
поща) Брой   4 571 

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   2 141 

- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, 
електронни документи и др.) Брой   5 263 
- предоставени копия на документи Брой   5 825 

* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:       

- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   3 780 
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   15 280 

** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и 
специализирани анализи, в т.ч.: Брой   8 
- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     
- законодателни проучвания Брой   8 
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и 
специализирани анализи в срок % 100 100 

6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 25 50 
7. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат 
заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен 
период. 
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени 
отчетни данни след изтичане на определен период. 

Услуга 10. Автомобилно обслужване 

10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 

10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 

10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни 
превозни средства) 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Сигурност на народните представители при пътуване със 
служебно моторно превозно средство % 100 100 

2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача Брой 0 3 

3. Изминати километри годишно Километри 
3 600 

000 1 170 363 
4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 

6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни 
средства на народните представители % 95 77 
7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 
8. Отказ на получена заявка % 0 0 
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Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно обслужване" Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 13 369 13 333 4 161 

  
Персонал 5 339 5 298 2 626 

  
Издръжка 4 205 4 222 1 375 

  
Капиталови разходи 3 825 3 813 160 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 13 369 13 333 4 161 

  
Персонал 5 339 5 298 2 626 

  
Издръжка 4 205 4 222 1 375 

  Капиталови разходи 3 825 3 813 160 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове 
и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 13 369 13 333 4 161 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 13 369 13 333 4 161 

          

  Численост на щатния персонал 247 247 245 

  Численост на извънщатния персонал       

 

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 6 
„Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
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Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” 

Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване: 

1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание  

1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание  
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и 
конструкции на сградите) на Народното събрание  

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното 
събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти % 100 50 
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното 
събрание % 100 100 
3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала 
"Св.София" Брой 3 0 
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 70 

6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, 
предоставени на Народното събрание % 100 100 

7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 

Услуга 2. Хранително обслужване: 

2.1. Столово обслужване 

2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, 
служителите на Народното събрание и други лица % 80 53 
2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 295 000 217 799 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 460 000 179 062 
Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното 
събрание 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните 
представители и на служителите на Народното събрание % 65 65 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово обслужване" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 9 865 9 944 2 342 

  
Персонал 2 321 2 351 1 065 

  
Издръжка 3 194 2 809 1 161 
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Капиталови разходи 4 350 4 784 116 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 9 865 9 944 2 342 

  
Персонал 2 321 2 351 1 065 

  
Издръжка 3 194 2 809 1 161 

  Капиталови разходи 4 350 4 784 116 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 9 865 9 944 2 342 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 9 865 9 944 2 342 

          

  Численост на щатния персонал 201 201 167 

  Численост на извънщатния персонал 7 7 6 

 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 
 

 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 7 
„Икономически и социален диалог” 

 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

 
Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност” 

Програма 7 „Икономически и социален диалог” 
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Услуга 1. Икономически и социален диалог 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2012 г. 

Отчет към 
30.06.2012 г. 

1. Изготвени в срок становища, резолюции и анализи по 
предложение на председателя на Народното събрание, 
президента на Република България и Министерски съвет % 100   

2. Изготвени становища, резолюции и анализи по 
стратегически проблеми на икономическата и социална 
политика Брой 7 2 

3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални 
срещи с представители на законодателната и изпълнителната 
власт и структурите на гражданското общество по 
обществено значими въпроси на икономическото и социално 
развитие, в т.ч.: Брой 9 6 
- публични дискусии и консултации Брой 5 6 
- регионални срещи и дискусии Брой 4   
4. Проведени пленарни сесии Брой 10 4 
5. Организирани двустранни и многостранни международни  
мероприятия  по линия на ЕИСК и съветите от страните - 
членки на ЕС:   9 3 
 - посещение в чужбина; Брой 6 2 
 - посрещане  на чуждестранни гости и делегации в 
България; Брой  3 1 
6. Организирани международни мероприятия по линия на 
Международната асоциация на икономическите и социални 
съвети и сродни институции, регионални форуми 
/ЕВРОМЕД,  "Западни Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и 
др./ и други сродни  национални или международни 
институции   4 2 
- посещения в чужбина ; Брой  2 1 
 - посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
България;  Брой  2 1 
7. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :    182 91 
-  в телевизии, радиа и други електронни медии; Брой 120 51 
- в печатни медии;   60 40 

- изготвяне на брошури и други печатни материали; Брой  2 0 

8. Оказана консултативна помощ от външни експерти при 
изработване на проектите на актове и изпълнение на 
основните функции на ИСС   % 100 100 

 
Дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 01.01.2012  – 30.06.2012 г. се 
осъществяваше в съответствие с регламентираните в Закона за Икономическия и социален съвет 
функции, приетия План за дейността на Съвета за 2012 г. и в рамките на утвърдения бюджет и 
възприетата от ръководството политика за постигане на икономии по бюджетните разходи.  
Отчетът за изпълнение на целевите стойности по показателите на бюджета на Икономическия и 
социален съвет за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. отразява резултатите от реализацията на 
заложените параметри в плана на ИСС и стратегическите насоки на неговата дейност през 2012 
година.  
По т. 1     
През периода 01.01.2012 - 30.06.2012 г. в Икономическия и социален съвет не са постъпили 
предложения за разработване на актове по искане на председателя на Народното събрание, 
Президента на републиката и Министерски съвет.  
По т. 2    
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През периода 01.01.2012 - 30.06.2012 г. Икономическият и социален съвет  разработи и прие 
общо 2 /два/ акта, от които едно становище и една резолюция. Становищетето и  резолюцията са 
разработени по собствена инициатива на Съвета. 
Становища    
На своята пленарна сесия на 23.03.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становище на 
тема: „Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система”. Становището 
разглежда актуалните европейски документи, засягащи проблема и неговото решаване и 
анализира основните причини за ранното отпадане от училище в България, както и препоръки за 
тяхното разрешаване.  
Резолюции    
Икономическият и социален съвет на Република България разработи и прие резолюция по  
"Проект на Закон за детето",  разработен от Министерски съвет. Резолюцията е приета на 
пленарна сесия, проведена на 24 февруари 2012 г. 
Приетите от Съвета актове са изпратени своевременно до заинтересованите национални 
институции. Много от основните предложения на Съвета намериха отражение в проекта на 
Закон за предучилищното и училищното образование, приет от българското правителство. 
По т. 3    
През периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. Икономическият и социален  съвет организира или бе 
партньор на общо 6 /шест/ консултации и дискусии по следните теми:  
Представители на ИСС взеха участие в официалното откриване на Европейската година на 
активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 в България, 
организирано на 2 март 2012 г. от Министерство на труда и социалната политика, с подкрепата 
на Европейската комисия. 
ИСС  в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика проведе на 6 март 
2012 г. публична консултация по Проекта на Закон за детето, която предизвика широк 
обществен интерес. В нея взеха участие повече от 100 души - представители на българското 
правителство, българския парламент и местната власт, социалните партньори, както и 
представители на над 25 неправителствени организации, родители, учени, експерти и др.  
На 23 март 2012 г. ИСС взе участие в конференция на тема “Проблеми и политики за 
балансиране на семейния и трудов живот- оценка на икономическите ефекти от въвеждане на 
фирмени политики и мерки”, организирана от КНСБ. 
В качеството си на основна консултативна институция по разработването на Национална 
програма за развитие "България 2020" ИСС участва в обществена дискусия по актуализираният 
проект на Националната програма за реформи  /НПР/ на Република България (2012 - 2020 г.) в 
изпълнение на стратегията „Европа 2020”, организирана от Министерство на финансите на 27 
март 2012 г. в Министерски съвет. 
Представители на ИСС взеха участие в конференция , проведена на 27 април 2012 г. на тема 
„Инвестициите в безопасност и здраве на работното място – гарант за висока производителност 
и високи доходи”. Конференцията бе организирана от Конфедерацията на независимите 
синдикати в България, съвместно с НОИ и МТСП.  
ИСС съвместно с Група ІІІ на ЕИСК, МТСП и Представителството на ЕК в България организира 
на 8 юни 2012 г. международна конференция на тема „Образованието и заетостта на младежите 
в контекста на стратегия „Европа 2020”. В нея взеха участие над 100 български и чуждестранни 
гости, сред които 30 членове на ЕИСК от 20 държави-членки на ЕС, представители на 
българското правителство и българския парламент, ректори на ВУЗ, учители, неправителствени 
организации, учени, студенти и др. Форумът бе открит от Председателят на Българския 
парламент -  Цецка Цачева. 
По т. 4    
През  периода 01.01.2012 - 30.06.2012 г. Икономическият и социален съвет проведе 4 /четири/  
пленарни сесии.  
По т.5    
През периода 01.01.2012 - 30.06.2012 г. представители на ИСС участваха в следните 
многостранни международни мероприятия, организирани от ЕИСК и мрежата на Националните 
икономически и социални съвети от страните - членки на ЕС : 
- Годишна среща на главните секретари на Икономическите и социални съвети на страните - 
членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. Срещата се проведе от 3 - 4 май 
2012 г. в Дъблин, Ирландия. На срещата бе представен доклад на ИСС по основната тема на 
срещата – „Социалният и граждански диалог по време на национална и европейска криза“; 
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- На 7 май 2012 г. в Брюксел се състоя среща на председателя на ИСС с ръководителя на 
координационната група по стратегия „Европа 2020“ към ЕИСК - г-н Йост ван Йерсел, на която 
се обсъди позитивния пример на България в процеса на подготовка на Националната програма 
за реформи и включването на Икономическия и социален съвет в този процес. 
ИСС бе домакин на международна конференция на тема "Образованието и заетостта на 
младежите в контекста на Стратегия "Европа 2020”, организирана съвместно с Европейския 
икономически и социален комитет, Представителството на ЕК в България и Министерство на 
труда и социалната политика, която се проведе на 8 - 9 юни 2012 г. В рамките на конференцията 
ИСС посрещна 20 членна делегация от Европейския икономически и социален комитет - ЕИСК, 
начело с Лука Жайер,  Президент на Група ІІІ на ЕИСК и Анри Малос, Председател на Групата 
на работодателите на ЕИСК. 
По т.6    
В периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. представители на ИСС взеха участие в следните 
международни мероприятия, организирани по линия на МАИСССИ, регионални форуми и други 
сродни национални или международни институции: 

- Семинар на тема „Жените и социалния диалог“ в рамките на проекта ТРЕСМЕД 4, който се 
проведе на 26 - 27 март 2012 г. в Люксембург и на който бяха представени някои основни 
изводи и препоръки от актове на българския ИСС,  имащи отношение по поставената тема. 
През отчетния период ИСС прие представител на Икономическия и социален комитет на 
Израел. На състоялата се на 17 април 2012 г. среща бяха обсъдени възможностите за бъдещо 
сътрудничество и обмен на добри практики между двете институции. 
По т.7     
През първото полугодие на 2012 г. ИСС прие актове и представи на пресконференция и 
публични дискусии своите позиции по ключови приоритети на България, свързани с проблемите 
на децата, образованието и заетостта на младежите, основната част от които са свързани със 
Стратегия "Европа 2020".  
Констатациите и предложенията на ИСС срещнаха висок медиен и обществен интерес, като до 
30 юни  2012 г. са налице 91 броя отразявания, от които 51 броя в телевизии, радиа и други 
електронни медии и 40 - в печатните издания.  
По т. 8    
Изработването на проектите на приетите през първото полугодие на 2012 г.  актове на ИСС  
(становища и резолюции)  е напълно обезпечено с необходимата консултантска помощ от 
външни експерти.  

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 7 "Икономически и социален диалог"  Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 1 002 1 002 310 

  
Персонал 652 662 208 

  
Издръжка 325 315 100 

  
Капиталови разходи 25 25 2 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 1 002 1 002 310 

  
Персонал 652 662 208 

  
Издръжка 325 315 100 

  Капиталови разходи 25 25 2 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  Персонал       
  Издръжка       
  Капиталови разходи 0 0 0 
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  От тях за:       

  
1. ............................................................................       

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  1. ..............................       

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

  1. ..............................       

  2. ..............................       

  Общо администрирани  разходи (IІ.+II І.) 0 0 0 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 002 1 002 310 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 002 1 002 310 

          

  Численост на щатния персонал 32 32 25 

  Численост на извънщатния персонал       

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на 
своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на 
страната. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е 
членството на Република България в Европейския съюз, което поставя значителни 
по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички 
държавни органи. 

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за полугодието на 2012 г. е подчинен на 
посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на 
равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в 
сферите на народното представителство, парламентарната дейност и 
международното сътрудничество. Бюджетните разходи са извършени при стремеж 
за максимална икономичност и разумно разходване на средствата в рамките на 
утвърдените функционални области и програми, в зависимост от капацитета за 
ефективно усвояване на бюджетните средства. 

През полугодието на 2012 г. Народното събрание осъществяваше своята 
дейност в съответствие с утвърдения бюджет и съобразно политиката за намаление 
на разходите в условията на финансово-икономическа криза. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 


