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І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2015 г. е изготвен в съответствие с Указания на 
министъра на финансите БЮ № 4 от 03.07.2015 г. за формата, съдържанието и 
сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и 
годината за изпълнението на програмните бюджети за 2015 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността на 43-то Народно събрание през полугодието на 
2015 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 програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2015 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 и засилване на 
юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание; 

- оценка на въздействието на законите с цел своевременното актуализиране 
и сонхронизиране на нормативната база; 

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

Парламента, в частност – интензифициране на междупарламентарното 
сътрудничество, вкл. Чрез участие на Народното събрание в редица международни 
програми и инициативи за обмен и обучение на кадри; 

- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите 
и предизвикателствата на съвременността, вкл. Чрез повишаване на тежеста на 
електронния обмен в дейността на администрацията. 

Изготвеният отчет на Народното събрание за полугодието на 2015 г. е 
разработен с цел: 

- повишаване прозрачността, координацията, стратегическото планиране и 
отчетността 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: 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2015 г. 

 4 

- 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 бюджет. 

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

 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, 

парламентарен надзор 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 
2015 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2015 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 
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ПРИХОДИ (в лева) Закон  Уточнен план  Отчет 

Общо приходи: 1 580 000 1 580 000 869 811 
Данъчни приходи 0 0 0 
Неданъчни приходи 1 580 000 1 580 000 869 811 

Приходи и доходи от собственост 1 364 000 1 364 000 712 448 
Държавни такси 445 000 445 000 190 238 
Глоби, санкции и наказателни лихви     15 570 

Други 1 000 1 000 12 610 
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -230 000 -230 000 -61 055 

 
 За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. са отчетени приходи в общ размер на 
869 811 лв., което представлява изпълнение от 55,05 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2015 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми по 
бюджета на Народното събрание 
 
Класификационен 

код* 
Разходи (в лева) Закон Уточнен 

план 
Отчет  

  Общо разходи по бюджета на 
Народното събрание на Република 
България 

53 000 000 53 035 872 21 612 291 

 Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

33 020 700 32 908 126 14 511 285 

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

22 025 800 22 035 600 10 440 758 

 Програма 2 "Законодателна дейност, 
парламентарен контрол, парламентарен надзор 
и конституиране" 

5 950 900 5 908 431 2 172 854 

 Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 662 000 1 628 850 601 365 

 Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 382 000 3 335 245 1 296 308 
         
 Функционална област "Осигуряващи 

дейности" 
18 977 400 19 125 846 6 803 559 

 Програма 5 "Административно обслужване" 12 715 600 12 834 686 4 529 395 

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

6 261 800 6 291 160 2 274 164 

         
 Функционална област "Съпътстваща 

дейност" 
1 001 900 1 001 900 297 447 

 Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 001 900 1 001 900 297 447 

          
  Общо разходи: 53 000 000 53 035 872 21 612 291 
* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. 
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 За полугодието на 2015 г. са отчетени разходи в общ размер на 21 612 291 
лв., които обхващат дейността на 43-то Народно събрание. 
 

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2015 г. 
на Народното събрание по функционални области

68%

31%

1%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"
Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"
Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"

 
 

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2015 г. на 
Народното събрание по програми

48%

10%3%
6%

21%

11% 1%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

Програма "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор 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 
01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. са в общ размер на 21 612 291 лв., което представлява 
изпълнение от 40,75 % спрямо уточнения бюджет. 
 
 
 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ 
ПРОГРАМИ на Народното 

събрание на Република 
България 

Ведомствени разходи 

Администрирани разходи 

Класифика
ционен 

код* 

(в лева) Общо 
консолиди

рани 
разходи 

Общо По 
бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети, 
сметки за 

средства от 
ЕС и чужди 

средства 

Общо По 
бюдже
та на 
ПРБ 

По други 
бюджети, 
сметки за 
средства 
от ЕС и 
чужди 

средства 

  
Обща сума на разходите: 21 612 291 21 610 791 21 610 791 0 1 500 1 500 0 

 Функционална област 
"Представителен и ефективен 
парламент" 

14 511 285 14 511 285 14 511 285 0 0 0 0 

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

10 440 758 10 440 758 10 440 758 0 0 0 0 

 Програма 2. Законодателна 
дейност, парламентарен 
контрол, парламентарен 
надзор и конституиране 

2 172 854 2 172 854 2 172 854 0 0 0 0 

 Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

601 365 601 365 601 365 0 0 0 0 

 Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

1 296 308 1 296 308 1 296 308 0 0 0 0 

 Функционална област 
"Осигуряващи дейности" 

6 803 559 6 802 059 6 802 059 0 1 500 1 500 0 

 Програма 5. Административно 
обслужване 

4 529 395 4 527 895 4 527 895 0 1 500 1 500 0 

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

2 274 164 2 274 164 2 274 164 0 0 0 0 

 Функционална област 
"Съпътстваща дейност" 

297 447 297 447 297 447 0 0 0 0 

 Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

297 447 297 447 297 447 0 0 0 0 

 
 
 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
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Източници на финансиране на консолидираните 
разходи, обхванати в програмния и ориентиран 
към резултатите бюджет                (в лева) 

Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи: 53 000 000 53 035 872 21 612 291 
Общо финансиране: 53 000 000 53 035 872 21 612 291 
Собствени приходи 1 580 000 1 580 000 869 811 
Субсидия от държавния бюджет 51 420 000 51 472 500 20 808 799 
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        
Други безвъзмездни помощи       
Други европейски фондове, програми и инициативи, 
по които Република България е страна-партньор, 
вкл. и национално съфинансиране 

      

Централен бюджет       
Други (друго финансиране - операции с активи)     903 
Депозити и средства по сметки     -56 752 
Получени трансфери   1 926 8 084 
Предоставени трансфери   -18 554 -18 554 

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

- Субсидия от държавния бюджет: 20 808 799 лв. или е налице изпълнение от 
40,43 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери: 8 084 лв. Трансферите са получени от Министерство 
на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост; 

- Предоставени трансфери: - 18 554 лв. на Министерство на отбраната; 
- Други (друго финансиране – операции с активи): 903 лв.; 
- Депозити и средства по сметки: - 56 752 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" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 22 025 800 22 035 600 10 440 758 

  
Персонал 14 320 000 14 329 800 7 036 210 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2015 г. 

 9 

  
Издръжка 7 205 800 7 205 800 3 404 548 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 500 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 22 025 800 22 035 600 10 440 758 

  
Персонал 14 320 000 14 329 800 7 036 210 

  
Издръжка 7 205 800 7 205 800 3 404 548 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 500 000   

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

  
Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

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

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

  
Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 22 025 800 22 035 600 10 440 758 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 22 025 800 22 035 600 10 440 758 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, 

съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са 
отчетени разходи в общ размер на 10 440 758 лв. (47,38 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 7 036 210 лв. 
(49,10 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 3 404 548 лв. (47,25 на сто 
спрямо уточнения бюджет). 
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2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 2 
„Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и 

конституиране” 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 
 

Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор 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. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание 
законопроекти Брой   56 

* 2. Финализирани приети закони Брой   56 
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   469 
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   364 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато 
съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   94 

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 от парламентарните комисии на 43-то Народно събрание за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. 

 
Комисия по икономическата политика и туризъм 

1. Доклад по проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 
454-02-15, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 

2. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за туризма, № 454-01-69, внесен от народните представители 
Делян Добрев и Даниела Савеклиева на 19.12.2014 г. 
3. Становище по проект за решение за възстановяване на дейността и производството на МК "Кремиковци", № 454-02-21, внесен от 
народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
4. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните 
химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г. 
5. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен 
от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 06.11.2014 г. 
6. Доклад по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 
2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 04.12.2014 г. 
7. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г. 
8. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от 
Министерски съвет на 22.12.2014 г. 
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9. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от народния 
представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
10. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-
01-5, внесен от Министерски съвет на 21.01.2015 г. 
11. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните 
химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г.  
12. Доклад за първо гласуване по законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28.01.2015 
г. 
13. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 
г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
14. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от народния 
представител Петър Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г. 
15. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за колективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 19.02.2015 г. 
16. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-
14, внесен от Министерски съвет на 06.02.2015 г. 
17. Доклад за първо гласуване по законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от 
Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
18. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, 
внесен от Министерски съвет на 11.03.2015 г. 
19. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от 
Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
20. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 
502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г. 
21. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от 
Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
22. Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-
36, внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители на 17.02.2015 г., № 502-01-21, внесен от 
Министерски съвет на 20.03.2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015 г. 
23. Доклад по проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Европейски 
колеж по икономика и управление" и със седалище в Пловдив в специализирано частно "Европейско висше училище по икономика и 
мениджмънт" - Пловдив, № 502-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
24. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, 
внесен от Министерски съвет на 06.02.2015 г. 
25. Становище по проект за решение за преобразуване на частно висше училище - колеж с название "Международен колеж" - Албена, 
със седалище Курортен комплекс "Албена", община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна, № 
502-03-3, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
26. Становище по проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по 
икономика и администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - 
Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
27. Общ доклад на приетите на първо гласуване законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, № 554-01-36, внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители на 17.02.2015 г., № 502-
01-21, внесен от Министерски съвет на 20.03.2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015 г. 
28. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски 
съвет на 07.04.2015 г. 

29. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, 
внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г. 
30. Доклад за второ гласуване на общ доклад на приетите на първо гласуване законопроекти за допълнение на Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители на 
17.02.2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерски съвет на 20.03.2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015 
г. 
31. Доклад по Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и 
функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-
28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г. 
32. Доклад по Рамкова позиция относно Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) - Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно ЕФСИ и за изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2013 г. и (ЕС) № 1316/2013 - № 502-00-
28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г. 
33. Доклад по Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна 
или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния 
превоз на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г.  
34. Доклад по Рамкова позиция относно Зелената книга за изграждане на Съюз на капиталовите пазари, № 502-00-35, внесена от 
Министерски съвет на 19.05.2015 г. 
35. Становище по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 31.03.2015 г. 
36. Доклад по изслушване на комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с предстоящото увеличение цените на 
електроенергията и влиянието им върху развитието на икономиката. 
37. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията № 454-01-36, внесен 
от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 06.11.2014 г. 
38. Доклад за първо гласуване по законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г. 
39. Становище по к.д. № 2/2015 г. на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на § 8, ал. 1 от Преходните 
разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол в частта: "25 и" само по отношение учредяване на законна 
ипотека върху имуществото на приватизираното дружество, № 518-00-4. 
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Комисия по енергетика 

1. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-120 от 23.06.2015 г. 
2. Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7 от 28.01.2015 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-21 от  05.02.2015 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-22 от  05.02.2015 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37 от 19.05.2015 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум 
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7 от 13.03.2015 г. 
    

Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за Сметната палата, № 454-01-60, внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители 
на 08.12.2014 г. 
2. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51/ 21.11.2014 г., внесен от народния представител Милена 
Дамянова и група народни представители. 

3. Законопроект за народната просвета, № 454-01-64/ 15.12.2014 г., внесен от народния представител Валери Жаблянов и група 
народни представители. 
4. Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от народния представител Михаил Миков и 
група народни представители на 12.11.2014 г. 
5. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерски съвет на 18.11.2014 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 454-01-47, внесен от народния представител 
Мартин Димитров и група народни представители на 19.11.2014 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансовите инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерски 
съвет на 21.01.2015 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 09.12.2014 г. 
9. Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл 
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качаството на Организатори и Дилъри 
относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан 
на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в 
качеството на Фикскален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на  Ситигруп 
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална 
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност  8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 
2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна 
програма на Република България за издаване на облигации на стойност  8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия 
за колективно инвестиране, № 402-01-17/ 30.12.2014 г., внесен от Министерски съвет. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в 
действие на FATCA, № 502-02-2/ 06.02.2015 г., внесен от Министерски съвет. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11/ 02.02.2015 г., внесен от 
Министерски съвет. 
13. Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г. 
14. Приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама 
членове на Сметната палата. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, внесен на 02.02.2015 г. от 
Министерски съвет. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38/ 20.02.2015 г., внесен от 
народния представител Менда Стоянова и група народни представители. 
17. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2015 г.), № 502-00-5/ 29.01.2015 г., 
внесена от Министерски съвет. 
18. Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция 
"Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-6, внесен от Министерски съвет на 
05.03.2015 г.  
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 454-01-59, внесен от народния 
представител Найден Зеленогорски и група народни представители на 05.12.2014 г. 
20. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум 
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7/ 13.03.2015 г., внесен от Министерски 
съвет. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50,  внесен от народния представител 
Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г. 
22. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия 
надзор, осъществяван от БНБ от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г., № 554-02-42/ 02.04.2015 г., внесен от народния представител Мартин 
Димитров и група народни представители. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76/ 09.04.2015 г.,  внесен от 
народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова. 
24. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 
2013 и 2014 г., № 554-02-48, внесен от народния представител Диана Йорданова на 28.04.2015 г. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
26. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при 
засилване функциите и изграждане на  капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на 
оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води 
между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 
април 2014 г., № 502-02-16, внесен от Министерски съвет на 25.05.2015 г. 
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27. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република 
България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и 
обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния 
център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта "Подкрепа за партньорство за миграция в региона 
по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес", № 502-02-15, внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
28. Рамкова позиция относно Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) - Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и 
(ЕС) N91316/2013 - № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на акта. 
29. Рамкова позиция относно Зелената книга за изграждане на Съюз на капиталовите пазари, № 502-00-35, внесена от Министерски 
съвет на 19.05.2015 г., както и проекта на акта. 
30. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на 
Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по 
бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
31. Законопроект за изменение на Закона за Българската народна банка, № 554-01-11, внесен от народния представител Менда 
Стоянова и група народни представители на 05.06.2015 г. 
32. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 502-01-39, внесен от Министерски съвет на 
26.05.2015 г. 
33. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от народния представител 
Михаил Миков и група народни представители на 28.05.2015 г. 
34. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от народния представител 
Десислава Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г. 
35. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен 
от Министерски съвет на 12.06.2015 г. 
36. Рамкова позиция относно Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на 
задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, № 502-00-35, внесена от Министерски съвет на 
19.05.2015 г., както и проекта на акта. 
37. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет на 05.06.2015 
г. 
38. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно 
облагане на доходите, № 502-02-19/ 04.06.2015 г. 
39. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на 
детето по отношение разходването на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект "Детство за всички", 
провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите на ОПАК, както и за проучване на изпълнението на 
Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода 2009-2015 г., № 554-02-49/ 30.04.2015 г., внесен от народния 
представител Султанка Петрова и група народни представители. 
40. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 502-02-20/ 18.06.2015 г. 
41. Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз 
на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г., както и проека на акта. 
42. Изслушване на Комисията за финансов надзор относно надзора на пенсионно-осигурителните дружества. 
43. Изслушване на кандидатите за председател на Сметната палата, съгласно приетите процедурни правила. 
44. Изслушване на кандидатите за зам.-председатели и членове на Сметната палата. 
    

Комисия по правни въпроси 
1. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-3/ 19.01.2015 г., относно Актуализирана стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесенa от Министерски съвет на 18.12.2014 г.  
2. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-4/ 19.01.2015 г., относно Проект за решение за освобождаване на 
подуправител на Българската народна банка, № 554-02-1, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни 
представители на 14.01.2015 г.  
3. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-5/ 19.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за допълнение на 
Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 15.01.2015 г.  
4. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-6/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроекти за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 454-01-13, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
- № 454-01-24, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
- № 454-01-26, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 27.10.2014 г. 
- № 402-01-11, внесен от Министерски съвет  на 09.12.2014 г. 
- № 454-01-71, внесен от народния представител Цецка Цачева Данговска и група народни представители на 19.12.2014 г. 
- № 554-01-1, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов на 05.01.2015 г. 
5. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-7/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона  за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г. 
6. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-8/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г. 
7. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-9/ 26.01.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за  
въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в 
Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015 г. 
8. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-10/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 454-01-1, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група 
народни представители на 27.10.2014 г. 
9. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-11/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за отменяне на 
Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни 
представители на 27.10.2014 г. 
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10. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-12/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 454-01-9, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров и група народнипредставители на 27.10.2014 г. 
11. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-13/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, №  454-01-23, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
12. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-14/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за горите, № 454-01-15, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни 
представители на 27.10.2014 г. 
13. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-15/ 26.01.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-16, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни 
представители на 27.10.2014 г. 
14. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-16/ 26.01.2015 г., относно Проект за решение за прекратяване на 
действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от народния представител Волен 
Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
15. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-17/ 26.01.2015 г., относно Проект за решение за прекратяване договорите за 
отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински, естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от 
народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
16. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-22/ 09.02.2015 г., относно Годишна програма за участие на Република 
България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
17. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-25/ 17.02.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 
02.02.2015 г. 
18. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-26/17.02.2015 г., относно първо гласуване на: 
- Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от народния представител Димитър Кирилов 
Байрактаров и група народни представители на 21.01.2015 г. 
- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 06.02.2015 г. 
- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-27, внесен от народния представител Мая 
Божидарова Манолова и група народни представители на 11.02.2015 г.  
19. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-27/ 17.02.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, № 554-01-28, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и 
група народни представители  на 11.02.2015 г. 
20. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-28/ 24.02.2015 г., относно първо гласуване на законопроекти за изменение 
и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс: 
- № 554-01-34, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. 
- № 554-01-35, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 17.02.2015 г. 
21. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-29/ 24.02.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 554-01-7, внесен от народните представители Петър 
Владиславов Славов, Мартин Димитров Димитров и Атанас Петров Атанасов на 15.01.2015 г. 
22. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-30/ 09.03.2015  г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията, № 554-01-29, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов и 
група народни представители на 11.02.2015 г. 
23. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-31 /09.03.2015 г., относно Обобщен годишен доклад за дейността на 
Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., № 411-00-8, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 15.12.2014 г. 
24. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-32/ 09.03.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г. 
25. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-33/ 17.03.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на Рамковото 
споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, 
от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
26. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-34/ 17.03.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за администрацията, № 554-01-8, внесен от народния представител Бойка Грозева Маринска и група народни 
представители на 16.01.2015 г. 
27. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-35/ 17.03.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
28. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-36/ 17.03.2015 г., относно Годишен доклад за дейността на Комисия за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 година, № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси на 27.02.2015 г. 
29. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-37/ 25.03.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за допълнение 
на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни 
представители на 13.02.2015 г. 
30. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-38/ 25.03.2015 г., относно Изслушване на кандидатите за главен инспектор 
в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
31. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-39/ 30.03.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на 
Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13.03.2015 г. 
32. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-40/ 30.03.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за 
Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни 
представители на 11.03.2015 г. 
33. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-41/ 30.03.2015 г., относно първо гласуване на на законопроект за 
управление и функциониране системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от народния представител Цветан 
Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. 
34. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-42/ 01.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-64, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група 
народни представители на 31.03.2015 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2015 г. 

 15 

35. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-43/ 01.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за допълнение 
на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-63, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни 
представители на 31.03.2015 г. 
36. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-44/ 01.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за военното 
разузнаване, № 554-01-47, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. 
37. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-45/ 01.04.2015 г., относно първо гласуване на: 
- Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група 
народни представители на 11.03.2015 г. 
- Законопроект за Държавна агенция за разузнаване, № 554-01-50, внесен от народния представител Атанас Петров Атанасов и група 
народни представители на 20.11.2014 г. 
38. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-46/ 02.04.2015 г., относно общ законопроект на приетите на първо 
гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-34, внесен от народния 
представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение 
на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 17.02.2015 г. 
39. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-47/ 07.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за европейската 
заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерски съвет на 21.03.2015 г. 
40. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-48/ 07.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 502-01-19, внесен от Министерски съвет на 16.03.2015 г. 
41. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-49/ 08.04.2015 г., относно общ законопроект на приетите на първо 
гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет 
на 30.12.2014 г., законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от народния представител 
Димитър Кирилов Байрактаров и група народни представители на 21.01.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 06.02.2015 г. 
42. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-50/ 21.04.2015 г., относно Доклад за дейността на омбудсмана на 
Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г. 
43. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-51 /21.04.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за допълнение 
на Закона за държавната собственост,  № 502-01-8, внесен от Министерски съвет на 30.01.2015 г. 
44. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-52/ 22.04.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за допълнение 
на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни 
представители на 13.02.2015 г. 
45. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-53/ 28.04.2015 г., относно  Доклад за дейността на Комисията за отнемане 
на незаконно придобито имущество през 2014 г., № 520-00-18, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 
на 31.03.2015 г. 
46. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-54/ 05.05.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на Меморандума 
за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на 
външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на 
Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, 
Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно 
сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS), № 502-02-12, 
внесен от Министерски съвет на 20.04.2015 г. 
47. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-55/ 05.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроекти за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 502-01-27, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015 г. 
- № 554-01-75, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г. 
48. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-56/ 05.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г. 
49. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-57/ 05.05.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на Договора 
между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, № 502-02-10, внесен от Министерски съвет 
на 20.04.2015 г. 
50. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-58/ 05.05.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на Договора 
между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, № 502-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.04.2015 г. 
51. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№  553-03-59/ 11.05.2015 г., относно Законопроект за ратифициране на 
Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България 
на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
52. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-60/ 14.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
53. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-61/ 14.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията, № 502-01-32, внесен от Министерски съвет на 28.04.2015 г. 
54. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-62/ 14.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин 
Димитров Димитров на 29.04.2015 г. 
55. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-63/ 18.05.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за европейската 
заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерски съвет на 21.03.2015 г. 
56. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-64/ 21.05.2015 г., относно второ гласуване на общ законопроект за 
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 553-03-46/ 02.04.2015 г. на приетите на първо гласуване 
законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-34, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на 
Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 17.02.2015 г. (продължение). 
57. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-65/ 22.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 554-01-43, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и 
група народни представители на 05.03.2015 г. 
58. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-66/ 22.05.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен народния представител Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 
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и група народни представители на 13.03.2015 г. 
59. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-67/ 02.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроекти за изменение 
и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: 
- № 454-01-21, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
- № 454-01-22, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
- № 554-01-37, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 18.02.2015 г. 
- № 554-01-65, внесен от народния представител Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители на 01.04.2015 г. 
- № 554-01-72, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 08.04.2015 г. 
- № 554-01-99, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 22.05.2015 г. 
60. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-68/ 08.06.2015 г., относно второ гласуване на общ законопроект за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 553-03-49/ 08.04.2015 г. на приетите на първо гласуване 
законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерския съвет на 
30.12.2014 г., законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от народния представител Димитър 
Кирилов Байрактаров и група народни представители на 21.01.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 
06.02.2015 г. 
61. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-69/ 11.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от народния представител Десислава Вълчева Атанасова и 
група народни представители на 03.06.2015 г. 
62. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-70/ 16.06.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за 
ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на 
Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
63. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-71/ 16.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроекти за изменение 
и допълнение на Закона за държавния служител: 
- № 554-01-60, внесен от народния представител Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г. 
- № 554-01-94, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г. 
64. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-72/ 16.06.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за допълнение 
на Закона за държавната собственост, № 502-01-8, внесен от Министерски съвет на 30.01.2015 г. 
65. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-73/ 16.06.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин 
Димитров Димитров на 29.04.2015 г. 
66. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-74/ 22.06.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 502-01-19, внесен от Министерски съвет на 16.03.2015 г. 
67. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-75/ 22.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г. 
68. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-76/ 22.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 г. 
69. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-77/ 22.06.2015  г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерски съвет на 11.06.2015 г. 
70. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-78/ 22.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-87, внесен от народния представител Методи Борисов Андреев и група народни 
представители на 08.05.2015 г. 
71. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-79/ 26.06.2015 г., относно второ гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 554-01-99, внесен от 
народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 22.05.2015 г. 
72. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-03-80/ 29.06.2015 г., относно първо гласуване на законопроект за 
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски 
съвет на 12.06.2015 г. 
73. Доклад на Kомисията по правни въпроси, вх.№ 553-00-1/ 05.06.2015 г., относно Годишен доклад на министъра на правосъдието за 
изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г., № 502-00-21, 
внесен от Министерски съвет на 19.03.2015 г. 
    

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 454-01-44, внесен от народния представител Цветомир Михов 
и група народни представители. 
2. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и 
група народни представители. 
3. Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни 
представители. 
4. Законопроект за собствеността и ползването на земеделските земи, № 554-01-2, внесен от народния представител Цвета Караянчева 
и група народни представители. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от народния представител Данаил 
Кирилов и група народни представители.  
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от 
Министерски съвет. 
7. Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет. 
8. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2015 г.), № 502-00-5, внесена от 
Министерски съвет. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 554-01-29, внесен от народния представител 
Петър Славов. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, внесен от Министерски съвет. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-45,  внесен от народния представител 
Петър Славов. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50, внесен от народния представител 
Ст.Иванов и група народни представители. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет. 
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14. Законопроект за публичност на лобизма, № 554-01-53, внесен от народния представител  Г.Ковачев и група народни 
представители. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554-01-54, внесен от 
народния представител Ив.Станков и група народни представители. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-55, внесен от народните представители 
Павел Христов, Пламен Манушев и Цв.Михов. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 554-01-57, внесен от народния представител 
Искрен Веселинов и група народни представители. 
18. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, внесен от народните 
представители  Менда Стоянова и Диана Йорданова. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 502-01-30, внесен от Министерски съвет. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 502-01-32, внесен от Министерски съвет. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски 
съвет. 
23. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00-32, внесен от Министерски съвет. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-90, внесен от народния представител 
Мая Манолова и група народни представители. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 554-01-97, внесен от народния 
представител Димитър Шишков и група народни представители. 
26. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при 
засилване функциите и изграждане на  капацитет в ДКЕВР и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с 
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между МРР на Република България и МБВР от 4 април 2014 г., 
№ 502-02-16, внесен от Министерски съвет. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-106, внесен от народния представител 
Найден Зеленогорски и група народни представители. 
28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 502-01-40, внесен от Министерски съвет. 
29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502-01-41, внесен от Министерски съвет. 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет. 
32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-116, внесен от народния представител 
Румен Йончев. 
33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски 
съвет. 
34. Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502-01-52, внесен от 
Министерски съвет. 
    
Забележка: Общ брой изготвени доклади - 22: По т.т. 2 и 3 общ доклад; т.т. 24 и 27 общ доклад; точки: 4;5;6;17;19;28;32;33 и 34 - не 
са обсъждани в комисията. 

    
Комисия по външна политика 

1. Проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на ЕС във връзка с конфликта в Украйна, № 
454-02-63, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители. 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, 
от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесено от Министерски съвет. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен 
от Министерски съвет. 

5. Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл 
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качаството на Организатори и Дилъри 
относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан 
на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в 
качеството на Фикскален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на  Ситигруп 
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална 
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност  8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 
2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна 
програма на Република България за издаване на облигации на стойност  8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет. 
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум 
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерски съвет. 
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от 
Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова 
поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB), № 502-02-8, внесен 
от Министерски съвет. 
9. Проект за решение за премахване на визовия режим за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в Република България за гражданите 
на Руската федерация, № 554-02-40, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители. 
10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, 
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на 
отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, 
Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на 
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НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за 
въздушно командване и контрол (ACCS), № 502-02-12, внесен от Министерски съвет. 

11. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, № 502-02-11, 
внесен от Министерски съвет. 
12. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни 
дела, № 502-02-10, внесен от Министерски съвет. 
13. Проект за декларация за отбелязване на Деня на победата над фашизма през Втората световна война и Деня на Европа - 9 май, № 
554-03-4, внесен от народния представител Михо Михов и група народни представители. 
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на 
територията на Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерски съвет. 
15. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република 
България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и 
обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния 
център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта "Подкрепа за партньорство за миграция в региона 
по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес", № 502-02-15, внесен от Министерски съвет. 
16. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по 
отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в 
Матрахаза, Унгария, № 502-02-14, внесен от Министерски съвет. 
17. Законопроект за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации 
по изменение на климата, № 502-02-17, внесен от Министерски съвет. 
18. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, 
неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет. 
19. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно 
облагане на доходите, № 502-02-19, внесен от Министерски съвет. 
    

Комисия по отбрана 
1. Проект за решение за недопускане разполагането на военни формирования на НАТО на територията на Република България, № 
550-01-31, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 28.01.2015 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен 
от Министерски съвет на 02.02.2015 г. 
3. Проект за декларация за българската позиция за военния конфликт на територията на Украйна, № 554-03-2, внесен от народния 
представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 10.02.2015 г.  
4. Проект на декларация на 43-то Народно събрание за неучастие на Република България във военни действия и подкрепа на усилията 
за мирно решаване на конфликта в Източна Украйна, № 554-03-1, внесен от народния представител Борислав Михайлов Борисов и 
група народни представители на 10.02.2015 г. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.  
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен 
от Министерски съвет на 02.02.2015 г. 
7. Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 
представители на 11.03.2015 г.  
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от 
Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова 
поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB), № 502-02-8, внесен 
от Министерския съвет на 13.03.2015 г.  
9. Проект за решение за прекратяване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, № 554-02-36, внесен от народния представител Волен 
Николов Сидеров и група народни представители на 19.03.2015 г.  
10. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г., № 502-03-6, внесен от Министерски 
съвет на 30.03.2015 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, 
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на 
отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, 
Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на 
НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за 
въздушно командване и контрол (ACCS) №  502-02-12, внесен от Министерски съвет на  20 април 2015г.  
12. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-91, внесен от народния представител 
Велизар Пенков Енчев на 14.05.2015 г. 
    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
1. Общ законопроект, на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на 
първо гласуване на 18.12.2014 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
454-01-39, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 12.11.2014 г., и законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от народния представител Петър 
Славов и група народни представители на 31.10.2014 г. 
2. Общ законопроект № 553-06-1 от 14.01.2015 г. за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен 
от Министерски съвет на 02.02.2015 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 454-01-54, внесен от народния 
представител Илия Илиев и група народни представители на 28.11.2014 г. 
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5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република 
Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа-Нимфея, № 502-02-
4, внесен от Министерски съвет на 16.02.2015 г. 
6. Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите, № 454-01-3, внесен от народния представител Волен Сидеров и 
група народни представители на 27.10.2014 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от народния представител 
Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 07.11.2014 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 
454-01-8, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  
8. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г., № 
420-00-26, 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 16.12.2014 г. 
9. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на 
личните данни на 29.01.2015 г. 
10. Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от 
народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от народния 
представител Методи Андреев и група народни представители на 18.12.2014 г. 
12. Законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група 
народни представители на 11.03.2015 г. 

13. Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската 
арабска република на територията на Република България, № 454-02-22, внесен от народния представител Волен Сидеров и група 
народни представители на 27.10.2014 г. 
14. Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 
представители на 11.03.2015 г. 
15. Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване", № 554-01-48, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група 
народни представители на 11.03.2015 г. 
16. Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от народния представител Атанас Атанасов и група 
народни представители на 20.11.2014 г. 
17. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и 
администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано частно  Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, № 502-03-
1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 
№ 502-01-23, внесен от Министерски съвет на 26.03.2015 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 502-01-30, внесен от Министерски съвет на 
24.04.2015 г. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554-01-62, внесен 
от народния представител Кирил Цочев и група народни представители. 
22. 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 2014 г. (поверително), 
№ 502-03-8, внесен от Министерски съвет на 17.04.2015 г. 
23. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република 
България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и 
обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния 
център за развитие на миграционната политика относно изпълнение на проекта "Подкрепа за партньорство за миграция в региона По 
пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес", № 502-02-15, внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
24. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по 
отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в 
Матрахаза, Унгария, № 502-02-14, внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
25. Законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 554-01-79, внесен на 17.04.2015 г. от народния 
представител Велизар Енчев. 
    

Комисия по земеделието и храните 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, № 554-01-2, внесен от 
народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 14 януари 2015 г. – два доклада. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от 
Министерски съвет на 23 януари 2015 г. – два доклада. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-6, внесен от народния 
представител Румен Йончев и група народни представители на 15 януари 2015 г. – един доклад. 
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 29 януари 2015 г. – един доклад. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 454-01-15, внесен от народния представител Волен Сидеров и 
група народни представители на 27 октомври 2014 г. – едно становище. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 454-01-45, внесен от народния представител Янаки Стоилов и 
група народни представители на 18 ноември 2014 г. – едно становище (становищата по т. 5 и 6 са в един доклад). 
7. Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена (обла) дървесина, № 554-02-7, внесен от народния 
представител Красимир Каракачанов и група народни представители на 11 февруари 2015 г. – едно становище. 
8. Проект за решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по 
Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за 
изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа (ОВ L 312/1 от 31 октомври 2014 г.), № 554-02-8, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група 
народни представители на 12 февруари 2015 г. – едно становище. 
9. Проект на решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина, № 554-02-17, внесен от народния 
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представител Волен Сидеров и група народни представители на 24 февруари 2015 г. – едно становище (становищата по т. 7, 8 и 9 са в 
един доклад). 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 554-01-31, внесен от народния представител Димитър Делчев и 
група народни представители на 12 февруари 2015 г. – един доклад. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 554-01-39, внесен от народния представител Волен Сидеров и 
група народни представители на 24 февруари 2015 г. – един доклад. 
12. Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 554-01-77, внесен от народния 
представител Румен Христов на 9 април 2015 г. – един доклад (приет на две четения в един ден). 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, № 554-01-80, 
внесен от народните представители Мария Белова и Валентин Василев на 21 април 2015 г. – един доклад (приет на две четения в един 
ден). 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен от народния представител 
Светла Бъчварова и група народни представители на 13 март 2015 г. – един доклад. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 502-01-40, внесен от Министерски съвет на 28 май 2015 г. – един 
доклад. 
16. Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично 
модифицирани храни и фуражи на своята територия, № 502-00-38,  внесена от Министерски съвет на 29 май 2015 г., както и проекта 
на акта – едно становище. 
17. Законопроект за закриване на Националната служба по зърното, № 502-01-44, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2015 г. – 
един доклад. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от народния представител 
Михаил Миков и група народни представители на 6 ноември 2014 г. – един доклад. 
19. Изслушване на информация относно облагането с данък печалба на средствата, получени от тютюнопроизводителите по 
необвързаната с производството Схема за национални доплащания за тютюн – един доклад. 
20. Изслушване на информация относно доставката на ваксина за болестта „син език” – един доклад. 
    

Комисия по труда, социалната и демографската политика 
1. Доклад по Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 
2014-2020, № 402-03-1, внесен от Министерски съвет на 28.10.2014 г. 
2. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет 
на 22.12.2014 г. 
3. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-11, внесен от народния 
представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
4. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-49, внесен от народния 
представител Стефан Кенов и група народни представители на 20.11.2014 г. 
5. Доклад за първо гласуване на 3аконопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г. 
6. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-45, внесен от народния представител Янаки 
Стоилов и група народни представители на 18.11.2014 г. 
7. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 
(2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
8. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, № 454-01-53, внесен от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители на 28.11.2014 г. 
9. Доклад за първо гласуване на 3аконопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от народния 
представител Петър Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г. 
10. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-40, внесен 
от народните представители Радан Миленов Кънев, Иван Кирилов Иванов, Вили Младенов Лилков, Димитър Андреев Делчев, 
Валентин Любенов Павлов, Светлана Ангелова Найденова и Галя Енева Захариева на 26.02.2015 г. 
11. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 554-01-3, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 14.01.2015 
г. 
12. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 554-01-17, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 29.01.2015 
г. 
13. Доклад за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-71, внесен от народния 
представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 08.04.2015 г. 
14. Доклад относно приемане проект за решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация 
на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на 
допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд, № 502-03-07, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015 
г. 
15. Доклад по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2014 г., № 556-32-4, внесен от Икономическия и социален 
съвет на 31.03.2015 г. 
16. Становище относно Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за 
укрепване на сътрудничеството между публичните служби по затостта (ПСЗ), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 
30.04.2015 г., както и проекта на Акта. 
17. Становище относно Рамкова позиция относно Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, № 502-
00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на Акта. 
18. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, 
внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
19. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-88, 
внесен от народния представител Димитър Кирилов Байрактаров и група народни представители на 13.05.2015 г. 
20. Доклад за първо гласуване на 3аконопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 502-01-38, внесен от Министерски 
съвет на 22.05.2015 г. 
21. Доклад от обсъждане и приемане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен 
от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г. 
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22. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 502-01-30, внесен от 
Министерски съвет на 24.04.2015 г. 
23. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-86, внесен 
от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 30.04.2015 г. 
24. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-91, внесен 
от народния представител Велизар Пенков Енчев на 14.05.2015 г. 
25. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 502-01-39, внесен 
от Министерски съвет на 26.05.2015 г. 
26. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, 
внесен от народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г. 
27. Доклад за първо гласуване по 3аконопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-67, внесен от народния 
представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 01.04.2015 г. 
28. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя, № 554-01-101, внесен от народния представител Димитър Кирилов Байрактаров и 
група народни представители на 26.05.2015 г. 
29. Доклад за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-
96, внесен от народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 21.05.2015 г. 
30. Доклад по Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2014 г., Годишен финансов отчет на Комисията за 
финансов надзор за 2014 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2014 г., № 520-00-26, внесен от 
Комисията за финансов надзор на 29.05.2015 г. 
31. Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на 
приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 502-01-38, внесен от Министерски 
съвет на 22.05.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от народния представител 
Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г. 
32. Работен материал за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда, № 502-01-38, внесен от Министерски съвет на 22.05.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 
554-01-24, внесен от народния представител Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г. 
33. Работен материал за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-
01-35, внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
34. Доклад относно общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 553-08-38 от 12.06.2015 г. 
35. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от 
народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г. 
36. Доклад относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2014 г., № 510-00-49, внесен от Националния осигурителен институт на 14.05.2015 г. 
37. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен 
от Министерски съвет на 01.06.2015 г. 
38. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, внесен 
от Министерски съвет на 05.05.2015 г. 
    

Комисия по образованието и науката 
1. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и 
група народни представители на 21.11.2014 г. 

2. Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни 
представители на 15.12.2014 г. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
4. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г., № 405-00-2, внесен от председателя на БАН на 
25.11.2014 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, № 554-01-12, внесен от народния 
представител Милен Василев Михов и група народни представители на 23.01.2015 г. 
6. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и 
администрация" и със седалище в Пловдив, в специализирано частно  Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, № 502-
03-1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
7. Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и 
пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
8. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - колеж, с название "Международен колеж" - Албена, със седалище 
Курортен комплекс "Албена", община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна, № 502-03-3, внесен 
от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
9. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Европейски колеж по 
икономика и управление" със седалище Пловдив, в специализирано частно "Европейско висше училище по икономика и 
мениджмънт" - Пловдив, № 502-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
10. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г., № 505-00-3, внесен от председателя на БАН на 
06.04.2015 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, внесен от Министерски съвет на 
05.05.2015 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-88, внесен от народния представител 
Димитър Кирилов Байрактаров и група народни представители на 13.05.2015 г. 
13. Годишен доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 31.03.2015 г. 
14. Проект за решение за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" в структурата на Югозападния университет 
"Неофит Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", № 502-03-9, внесен от Министерски 
съвет на 08.06.2015 г. 
15. Проект за решение за откриване на Филиал - Велико Търново в структурата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев 
Стоянов" - Варна, № 502-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.06.2015 г. 
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Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

1. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и 
група народни представители на 21.11.2014 г. 

2. Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни 
представители на 15.12.2014 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-11, внесен от народния представител 
Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-49, внесен от народния представител 
Стефан Кенов и група народни представители на 20.11.2014 г. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 502-01-35, внесен от Министерски съвет на 
05.05.2015 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 554-01-88, внесен от народния представител 
Димитър Кирилов Байрактаров и група народни представители на 13.05.2015 г. 
8. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на Република 
България на 31.03.2015 г. 
9. Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, по т.21 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-00-28, внесена от 
Министерски съвет на 30.04.2015 г. 
10. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавна агенция за закрила на 
детето по отношение на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект "Детство за всички", провеждане на 
обучения и сключените граждански договори по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на плана за действие към Визията за 
деинституционализация, за периода 2009-2015 г., внесен от народния представител Султанка Петрова и група народни представители 
на 30.04.2015 г. 
11. Проект на решение за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" в структурата на Югозападния университет 
"Неофит Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", № 502-03-9, внесен от Министерски 
съвет на 08.06.2015 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на 
01.06.2015 г. 
    

Комисия по здравеопазването 
1. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от 
народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
2. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-57, внесен от 
народния представител Султанка Петрова и група народни представители на 02.12.2014 г. 
3. Доклад относно проект на решение за приемане на процедурни плавила за условията и реда за предлагане на кандидати за 
управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на продедурата за избор от Народното събрание. 
4. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, 
внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г. 

5. Доклад относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 
г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 

6. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10, 
внесен от Министерски съвет на 30.01.2015 г. 
7. Доклад относно изслушване на допуснатия кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.  
8. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, 
внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. 
9. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 454-01-58, внесен от народния представител Султанка Петрова и 
група народни представители на 02.12.2014 г. 
10. Доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10, 
внесен от Министерски съвет на 30.01.2015 г. 
11. Становище относно проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на състоянието на болниците с най-
големи задължения, № 554-02-37, внесен от народния представител Димитър Григоров Шишков и група народни представители на 
20.03.2015 г. 
12. Доклад относно изслушване на министъра на здравеопазването във връзка с идеи за сливане на лечебни заведения. 
13. Доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, 
внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г. 
14. Доклад за първо гласуване относно законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-71, внесен от 
народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 08.04.2015 г. 
15. Доклад относно Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 31.03.2015 г. 
16. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 554-01-83, внесен от 
народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 29.04.2015 г. 
    

Комисия по околната среда и водите 
1. Разглеждане и обсъждане на проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на 
държавни и общински, естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от народния представител Волен Сидеров и група 
народни представители на 27.10.2014 г. 
2. Разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен 
от народния представител Петър Петров и група народни представители на 23.01.2015 г. 
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3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесен от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
4. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, 
внесен от Министерски съвет на 11.03.2015 г.  
5. Разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-
01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.  
6. Разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски 
съвет на 07.04.2015 г. - първо четене. 
7. Разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, 
внесен от народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова на 09.04.2015 г. 
8. Разглеждане и обсъждане на Рамкова позиция относно Предложение за Решение на ЕП и на Съвета относно създаването и 
функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-
28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г. 
9. Разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-
01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г. – второ четене. 
10. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, 
внесен от Министерски съвет на 19.05.2015 г. 
11. Разглеждане, обсъждане и приемане на Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) №1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на 
генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, № 502-00-38, внесен от Министерски съвет на 29.05.2015 г. 
12. Разглеждане, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-17, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г. 
13. Разглеждане, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между ЕС и неговите държави членки, 
от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на ЕС, 
неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г. 
14. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от 
Министерски съвет на 07.04.2015 г. 
    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-71, внесен от народния представител Цецка Цачева 
Данговска и група народни представители на 19.12.2014 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35,  внесен от народния представител 
Петър Славов и група народни представители на 05.11.2014 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62,  внесен от народния представител 
Иван Вълков и група народни представители на 11.12.2014 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1,  внесен от Министерски съвет на 
08.01.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3,  внесен от Министерски съвет на 
08.01.2015 г. - изготвени 2 доклада за 1-во и 2-ро четене. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за  въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски 
съвет на 09.01.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет 
на 21.01.2015 г. - изготвени 2 доклада за 1-во и 2-ро четене. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11,  внесен от Министерски съвет 
на 02.02.2015 г. - изготвени 2 доклада за 1-во  и 2-ро четене. 
9. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2015 г.), № 502-00-5 - изготвен 1 
доклад за 1-во четене. 
10. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 553-19-8/ 04.02.2015 г. - изготвен 1 
доклад за 2-ро четене. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 502-01-20,  внесен от Министерски съвет 
на 02.02.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50,  внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-45,  внесен от народния представител 
Петър Славов на 10.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-55,  внесен от народния представител 
Павел Христов и група народни представители на 20.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-59,  внесен от народния представител 
Светлин Танчев на 26.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 554-01-66,  внесен от народните 
представители Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов на 01.04.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от 
Министерски съвет на 30.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
18. Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и 
пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 553-19-21,  внесен на 08.01.2015 г. - изготвен 1 
доклад за 2-ро четене. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-34, внесен от Министерски съвет на 
29.04.2015 г. - изготвени 2 доклада за 1-во и 2-ро четене. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, № 553-19-23,  внесен на 22.04.2015 г. - 
изготвен 1 доклад за 2-ро четене. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски 
съвет на 29.04.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
23. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-86,  внесен от народния представител Валери 
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Симеонов и група народни представители на 30.04.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
24. Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-110, внесен от народните представители Цветомир 
Михов и Иван Вълков на 04.06.2015 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
25. Рамкова позиция относно Предложение на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе 
(преработен текст), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на актове - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 
26. Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз 
на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г., както и проека на акта - изготвен 1 доклад за 
1-во четене. 
    

Комисия по културата и медиите 
1. Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и 
група народни представители на 21.11.2014 г. 
2. Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни 
представители на 15.12.2014 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски 
съвет на 30.12.2014 г.  
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, 
№ 454-01-9, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски 
съвет на 30.12.2014 г., приет на първо гласуване на 30.01.2015 г.  
6. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
7. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за 2013 г., № 504-00-10, внесен от генералния 
директор на БТА на 18.02.2015 г.  
8. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари - 30 юни 2014 г., № 504-
00-11, внесен от генералния директор на БТА на 18.02.2015 г.  
9. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-21, внесен от Министерски 
съвет на 20.03.2015 г. 
10. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г., № 430-00-2, внесен от Съвета за 
електронни медии на 30.10.2014 г. 
11. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г., № 530-00-5, внесен от Съвета за 
електронни медии на 01.04.2015 г.  
12. Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 554-01-92, внесен от народния представител Полина 
Карастоянова и група народни представители на 15.05.2015 г.  
13. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., № 
531-00-2, внесен от Българската телеграфна агенция на 15.05.2015 г.  
    

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление, № 454-01-22, вносител народния представител Волен Сидеров и група народни представители. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление, № 454-01-21, вносител народния представител Волен Сидеров и група народни представители. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, № 502-00-5, вносител 
Министерски съвет. 
4. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, вносител Омбудсмана на Република 
България. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление, № 554-01-65, вносител народния представител Мариана Тодорова и група народни представители. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление, № 554-01-72, вносител народния представител Петър Славов и група народни представители. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, вносител Министерски 
съвет. 
8. Доклад за дейността на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, № 553-16-12. 
9. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнение на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 502-00-32, вносител Министерски съвет. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, вносител Министерски съвет. 
11. Предложение на Президента на Република България за произвеждане на национален референдум, № 501-00-2. 
    

Комисия по вероизповеданията и правата на човека 
1. Доклад, вх.№ 553-14-5/ 06.02.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 
402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18.12.2014 г. 
2. Доклад, вх.№ 553-14-4/ 06.02.2015 г., относно Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за 
осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани, № 454-02-14, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
3. Доклад, вх.№ 553-14-6/ 06.02.2015 г., относно Проект за решение за налагане на мораториум върху строежа на джамии в Република 
България, № 454-02-13, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
4. Становище, вх.№ 553-14-7/ 06.02.2015 г., относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.  
5. Доклад, вх.№ 553-14-8/ 12.03.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 
402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18.12.2014 г., приет на първо гласуване на 18.02.2015 г. 
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6. Доклад, вх.№ 553-14-9/ 12.03.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 
454-01-8, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. и Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от народния представител Тунчер Мехмедов 
Кърджалиев на 07.11.2014 г. 
7. Доклад, вх.№ 553-14-10/ 12.03.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 
454-01-65, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 17.12.2014 г. 
8. Доклад, вх.№ 553-14-12/ 20.03.2015 г., относно Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна 
Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България, № 454-02-22, внесен от 
народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. 
9. Доклад, вх.№ 553-14-13/ 20.03.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическата и гражданска 
реабилитация на репресирани лица, № 554-01-3, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни 
представители на 14.01.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 554-01-17, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 29.01.2015 
г. 
10. Доклад, относно Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на 
човека по дела срещу Република България през 2014 г., № 502-00-21, внесен от Министерски съвет на 19.03.2015 г. 
11. Доклад, вх.№ 553-14-15/ 28.05.2015 г., относно Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-
02-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г. 
12. Доклад, вх.№ 553-14-14/ 28.05.2015 г., относно Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г., № 520-
00-19, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2015 г. 
13. Доклад, вх.№ 553-14-16/ 16.06.2015 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-75, 
внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г. 
    

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 
1. Становище относно Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесенa от 
Министерски съвет на 18.12.2014 г. 
2. Доклад (1 гласуване) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси, № 554-01-15, внесен от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров на 27.01.2015 г. 
3. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 
(2015 г.), № 502-00-5, внесен от Министерски съвет на 29.01.2015 г. 
4. Доклад (1 гласуване) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси, No 554-01-26, внесен от народните представители Мая Божидарова Манолова, Кирил Николаев Добрев и Атанас Зафиров 
Зафиров на 11.02.2015 г. 
5. Становище относно Проект на доклад на Групата държави срещу корупцията /GRECO/ за оценка на България от Четвъртия кръг на 
мониторинга в частта „народни представители“, където GRECO имат препоръки. 
6. Становище относно.Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 
520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27.02.2015 г. 
7. Доклад (1 гласуване) по законопроект на Закона за публичност на лобизма, № 554-01-53, внесен от народния представител Георги 
Ковачев и група народни представители на 19.03.2015 г. 
8.  Доклад на КБККИПЕ относно работата на КПНРО по проверката на “КПМГ - България” ООД, извършила одит на „Корпоративна 
търговска банка“ АД. 
    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
1. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерски съвет на 18 
декември 2014 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски 
съвет на 30 декември 2014 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12 
януари 2015 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, 
от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски съвет на 
9 януари 2015 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22 
декември 2014 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18 
декември 2014 г. 
8. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет 
на 21 януари 2015 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерски 
съвет на 21 януари 2015 г. 
11. Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерски съвет на 9 февруари 2015 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от народния представител 
Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7 ноември 2014 г. 
13. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски 
съвет на 6 февруари 2015 г. 
14. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г. 
15. Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.). 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 
11 март 2015 г. 
17. Законопроект за европейската заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерски съвет на 21 март 2015 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2015 г. 

 26 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски 
съвет на 29 април 2015 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, внесен от Министерски съвет на 19 
май 2015 г. 
20. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните 
служби по заетостта (ПСЗ), по т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 
г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-02-28, внесена от Министерски съвет на 30 април 2015 г. 
21. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на 
възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята 
територия - т. 30 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.), и Рамкова 
позиция на Република България по него, № 502-00-38, внесена от Министерски съвет на 29 май 2015 г. 
22. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, 
внесен от Министерски съвет на 12 юни 2015 г. 
23. Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, по т. 21 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-00-28, 
внесена от Министерски съвет на 30 април 2015 г. 
    
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа 

до данните по Закона за електронните съобщения 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от 
Министерски съвет под № 502-01-12/ 02.02.2015 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-34, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 554-01-56, внесен от народния представител 
Димитър Николов Лазаров и група народни представители на 20.03.2015 г. 
4. Законопроект за Национална служба за охрана, № 554-01-46, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група 
народни представители на 11.03.2015 г. 
5. Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни 
представители на 11.03.2015 г. 
6. Законопроект на Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от 
народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. 
7. Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване", № 554-01-48, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група 
народни представители на 11.03.2015 г. 
8. Законопроект за Държавна агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от народния представител Атанас Петров Атанасов и група 
народни представители на 20.11.2014 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от народния 
представител Методи Борисов Андреев и група народни представители на 18.12.2014 г. 
    

Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014 г. 
2. Законопроект за енергийната ефективност, № 502-01-7, внесен от Министерски съвет на 28.01.2015 г. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), вх.№ 550-01-
36 от 30.01.2015 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Изменението към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при 
засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация 
на разходите за постигане на съоветствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между 
Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 
04.04.2014 г., подписано на 08.05.2015 г., № 502-02-16, внесен от Министерски съвет на 25.05.2015 г. 
5. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-120, внесен от народния представител Димитър Главчев и група 
народни представители на 23.06.2015 г. 
    

Комисия по политиките за българите в чужбина 
1. Доклад за първо гласуване с вх.№ 553-36-2/ 10.06.2015 г. на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, 
живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни 
представители на 04.02.2015 г. 
2. Доклад за първо четене с вх.№ 553-36-1/ 10.06.2015 г. на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, 
живеещи извън Република България, № 554-01-20, внесен от народния представител Юлиан Кръстев Ангелов и група народни 
представители на 04.02.2015 г. 
 
 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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   2 
4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на 
изпълнителната власт в пленарна зала в срок % 100 100 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

* 5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на 
изпълнителната власт в парламентарните комисии Брой   4 
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   0 
8. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100   
* 9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   0 
10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане % 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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Проекто-програми за пленарни заседания, изготвени в срок % 100 100 
* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното 
събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.: Брой 0 424 

- предложения за дневен ред Брой   64 

- справки Брой   350 

- процедури Брой   10 

*- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой     
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   26 
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   71 
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   143 
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.* Материалите за пленарна зала се пращат електронно. 
** 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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 179 

- решения на Народното събрание Брой   82 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   82 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   15 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 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. 
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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 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 23 
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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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. Обнародване на концесии % 100 100 
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване 
на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита 
на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства 
чрез: 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите 
за сигурност Брой 20 14 

2. Извършени проверки на службите за сигурност Брой 22 7 
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 25 0 
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 20 106 

5. Разгледани жалби и сигнали Брой 30 20 

6. Разгледани планове и отчети Брой 10 3 

 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 2 "Законодателна дейност, 
парламентарен контрол, парламентарен 

надзор и конституиране" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 5 950 900 5 908 431 2 172 854 

  
Персонал 4 949 900 4 901 631 1 989 677 

  
Издръжка 1 001 000 1 006 800 183 177 

  
Капиталови разходи 0 0 0 
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Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 5 950 900 5 908 431 2 172 854 

  
Персонал 4 949 900 4 901 631 1 989 677 

  
Издръжка 1 001 000 1 006 800 183 177 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 5 950 900 5 908 431 2 172 854 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 5 950 900 5 908 431 2 172 854 
          
  Численост на щатния персонал 165 166 158 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 2 „Законодателна дейност, 

парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени 
разходи в общ размер на 2 172 854 лв. (36,77 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 1 989 677 лв. (40,59 на сто 
спрямо уточнения план) и за издръжка – 183 177 лв. (18,19 на сто спрямо 
уточнения бюджет). 

 

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 
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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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 90 198 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, 
свързани с дейността на Народното събрание Брой 10 3 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на 
законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 40 7 
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 30 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват 
дейността на Народното събрание Брой 450 17 
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, 
организации и институции % 100 100 
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 70 
** 8. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: Брой     
- проведени изследвания, проучвания и анализи по одобрена от председателя на Народното 
събрание програма Брой 10   
- проведени изследвания, проучвания и анализи във връзка с действащи закони и предвидени 
законопроекти по искане на парламентарните комисии Брой 20   
- проведени изследвания, проучвания и анализи по действащи закони и законодателни 
инициативи по искане на народните представители и парламентарните групи Брой 10 3 
- проведени изследвания, проучвания и по искане на други бюджетни и стопански 
организации Брой 0   
9. Проведени групови дискусии по актуални теми (вкл. относно проведени изследвания на 
ефекта от законодателството), зададени от народни представители Брой 0   

10. Проведени медийни мониторинги Брой     
11. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и 
пресконференции Брой 0   
12. Издаване на периодични печатни издания и поддържане на интернет-платформа за 
огласяване на резултатите от дейността Брой 0   
13.*** Изготвени експертни оценки на законопроекти във връзка с въвеждането на оценка 
на въздействието на законодателството Брой   67 
14.*** Изготвени експертни материали във връзка с въвеждането на оценка на 
въздействието на законодателството Брой   3 

* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание. 

** Забележка: Посоченият брой изследвания, проучвания и анализи варира в зависимост от проявения интерес от страна на 
парламентарно представените политически партии, групи и народни представители. 
*** Забележка: Във връзка с промяна на целите на НЦИОМ, се налага включването на допълнителни показатели за изпълнение за 
периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

 

Отчет на целеви стойности по показателите за изпълнение за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. на дирекция "Пресцентър 
и връзки с обществеността" 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - брой 198. 
Видове посещения: 
     - Граждани по покана на народни представители 
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     - Посещения на международни делегации 
     - Организирани посещения на ученици по покана на народни представители от различни избирателни райони 
     - Посещения на неправителствени организации 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното 
събрание - 3. 
     - Луксозна презентационна книга за българския парламент. 
     - Обзорно издание за дейността на председателя на Народното събрание. 
     - Диск с презентация на дейността на председателя на Народното събрание. 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, 
образователни семинари) - 7. 
     - Фотоизложба "Сто години българско кино" за историята на българското кино. 
     - Церемония в Народното събрание за наградата на Европейския парламент за европейски гражданин на 2014 г. 
     - Отбелязване на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста и откриване на изложба "Силата на гражданското 
общество: Съдбата на евреите в България". 
     - Церемония в Народното събрание за почитане на паметта на Апостола на свободата Васил Левски. 
     - Отбелязване на годишнина от национално-освободителното движение и изграждането на съвременната българска държава. 
     - В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, деца от столичното Средно 
общообразователно училище ЕСПА поздравиха народните представители и гостите на парламента. 
     - Деца от столични училища рецитираха стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче" в Народното събрание по повод 1 
юни - Международния ден на детето. 

 
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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 
 

№ Програма 3 "Връзка с избирателите и 
народно представителство" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 1 662 000 1 628 850 601 365 

  
Персонал 1 480 900 1 447 750 591 871 

  
Издръжка 181 100 181 100 9 494 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 662 000 1 628 850 601 365 

  
Персонал 1 480 900 1 447 750 591 871 

  
Издръжка 181 100 181 100 9 494 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       
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1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 662 000 1 628 850 601 365 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 662 000 1 628 850 601 365 
          
  Численост на щатния персонал 63 63 47 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 

представителство” са отчетени разходи в общ размер на 601 365 лв. (36,92 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 591 871 лв. (40,88 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 9 494 
лв. (5,24 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 329 

- при посещения в чужбина; Брой 210 170 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 159 
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 55 

- при посещения в чужбина; Брой 260 48 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 7 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

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 и 
организации Брой 14 9 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 11 6 

- при посещения в чужбина; Брой 9 6 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 2 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2015 – 30.06.2015 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 извън страната 
 
26-30.01.2015 г., Страсбург, Франция, Първа част на сесията на ПАСЕ, участници: Джема Грозданова, 
Антони Тренчев, Валери Симеонов, Хамид Хамид и Валери Жаблянов. 
 
04-06.03.2015 г., Хага, Холандия, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии, частник: 
Валери Жаблянов. 
 
16-19.03.2015 г., Париж, Франция, Заседания на Комисията по мониторинг и на Комисията по правни 
въпроси, участник: Янаки Стоилов. 
 
25-28.03.2015 г., Истанбул, Турция, Семинар за повишаване осведомеността на парламентаристите, 
организиран от ПАСЕ и Турската делегация в Асамблеята на тема: „Изборните органи – прозрачност във 
функционирането и отчетността”, участници: Валентин Николов, Методи Андреев и Валентин Касабов. 
 
20-24.04.2015 г., Страсбург, Франция, Втора част на Сесията на ПАСЕ за 2015 г., участници: Янаки Стоилов, 
Антони Тренчев, Хамид Хамид, Кънчо Филипов. 
 
18-21.05.2015 г., Ереван, Армения, Заседание на Комисията по правни въпроси, участник: Янаки Стоилов. 
 
21-23.05.2015 г., Сараево, Босна и Херцеговина, Заседание на Постоянната комисия на ПАСЕ, участник: 
Антони Тренчев. 
 
01-03.06.2015 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии, 
участници: Милена Дамянова и Валери Жаблянов. 
 
03-06.06.2015 г., Рим, Италия, Заседание на Комисията по политически въпроси, участник: Антони Тренчев. 
 
21-26.06.2015 г., Страсбург, Франция, Трета част на Сесията на ПАСЕ за 2015 г., участници: Джема 
Грозданова, Валери Симеонов и Янаки Стоилов. 
 
07.06.2015 г. и 04-08.062015 г, Анкара и Измир, Наблюдение на парламентарните избори в Турция, 
участник: Янаки Стоилов. 
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Мероприятия в България 
 
15.01.2015 г., София, Среща на членове на Делегацията на ПАСЕ с Н.Пр. Микола Балтажи, посланик на 
Украйна у нас. 
 
09 -11.02.2015 г., София, Работно посещение на г-н Нийлс Мюйжниекс, Комисар по правата на човека към 
Съвета на Европа. 
 
26.03.2015 г., София, Среща на членове на Делегацията на ПАСЕ с Н.Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на 
Израел у нас. 
 
02-05.06.2015 г., София, Работно посещение на г-н Франьо Матушич, докладчика на Комисията по 
мониторинг към ПАСЕ по пост-мониторинговия диалог с България.  
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 
18-20.02.2015 г., Виена, Четиринадесета зимна сесия на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, участници: 
Десислава Атанасова, Димитър Делчев, Кристиан Вигенин, Лъчезар Иванов, Лютви Местан и Ирена Коцева. 
 
01.03.2015 г., Таджикистан; Душанбе,  Мисия за наблюдение на парламентарните избори, участници: 
Десислава Атанасова, Димитър Делчев и Ирена Коцева. 
 
02-03.03.2015 г., Белград, Конференция на жените-парламентаристи от Югоизточна Европа на тема „Равни и 
оправомощени – по-силни заедно”, организирана съвместно с ОССЕ, участници: Корнелия Маринова и Галя 
Захариева. 
 
07.05.2015 г., Великобритания; Лондон, Мисия за наблюдение на общите парламентарни избори, участници: 
Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин и Лъчезар Иванов. 
 
15–16.05.2015 г., Бишкек, Международна конференция на тема „Ролята на Парламентите при формиране на 
политиката за равенство между половете в контекста на Пекин + 20”,  организирана от г-жа Роза Акназарова 
- ръководител на делегацията на Киргизстан в ПА ОССЕ и Председател на Общия комитет по икономически 
въпроси, наука, технологии и околна среда на Асамблеята на ОССЕ, участници: Галя Захариева и Ирена 
Коцева. 
 
07.06.2015 г., Турция; Анкара, Мисия за наблюдение на парламентарните избори, участници: Лъчезар 
Иванов, Кирил Цочев и Ирена Коцева. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
27–30.01.2015 г., Вашингтон и Норфолк, посещение на Комитета по отбрана и сигурност, участници:  Румен 
Йончев. 
 
14-16.02.2015 г., Брюксел, ежегодни съвместни заседания на Комитетите по отбрана и сигурност, икономика 
и сигурност, политика и сигурност, ръководствата на Комитетите по гражданско измерение на сигурността и 
наука и технологии на Парламентарната Асамблея на НАТО и традиционната среща с Постоянните 
представители на Северно атлантическия съюз в Главната квартира на НАТО, участници: Пламен Манушев, 
Петър Славов и Румен Йончев. 
 
20-21.03.2015 г., Лондон, Заседание на Постоянния комитет на Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници:  Пламен Манушев и Петър Славов. 
 
31.03.-02.04.2015 г., Белград, 88-ми Роуз-Рот семинар, организиран от Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници:  Румен Йончев. 
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27-30.04.2015 г., Осло, Бодо, Сортланд и Тромсо, Норвегия, посещение на подкомитета по 
трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и 
сигурност, участници:  Румен Йончев. 
 
15–18.05.2015 г., Будапеща, Пролетна сесия на ПА НАТО, участници:  Пламен Манушев, Петър Славов, 
Четин Казак, Валентин Радев и Румен Йончев. 
 
8-9.06.2015 г., Киев, Съвместно заседание на Интерпарламентарния Съвет Украйна-НАТО, подкомитета по 
партньорства на НАТО и подкомитета  по преход и развитие, участници:  Пламен Манушев. 
 
18-20.06.2015 г., Ереван, Армения, 89-ти Роуз-Рот семинар, организиран от Парламентарната Асамблея на 
НАТО, участници: Румен Йончев. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия извън страната 
 
01-03.03.2015 г., Истанбул, Турция, Заседание на работна група по регламента, участници: Полина 
Карастоянова. 
 
15-18.03.2015 г., Белград, Сърбия, Заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и 
екологични въпроси на ПАЧИС, участници: Павел Христов и Красимир Велчев. 
 
31.03.-02.04.2015 г., Орду, Турция, Заседание на Комитета по културни, социални и образователни въпроси 
на ПАЧИС, участници: Петър Кънев. 
 
19-20.04.2015 г., Истанбул, Турция, Официално посещение в Международния секретариат на ПАЧИС и в 
Постоянния секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, участници: 
Димитър Главчев, Полина Карастоянова, Петър Кънев, Красимир Велчев и Рамадан Аталай. 
  
04-07.05.2015 г., Баку, Азербайджан, Заседание на Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС, 
участници: Полина Карастоянова и Павел Христов. 
 
07-10.06.2015 г., Кишинев, Молдова, Генерална асамблея на ПАЧИС, ,частници: Димитър Главчев, Полина 
Карастоянова, Петър Кънев и Красимир Велчев. 
 
Мероприятия в страната 
 
19-20.01.2015 г., Официална визита на генералния секретар на ПАЧИС, Асаф Хаджиев, по покана на 
българската делегация в ПАЧИС. 
 
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
14-16.06.2015 г., Букурещ, Румъния, Регионален семинар за целите на устойчивото развитие, предназначен 
за парламентите от Централна и Източна Европа, организиран съвместно от Камарата на депутатите на 
Румъния и Интерпарламентарния съюз, участници: Димитър Главчев и Алиосман Имамов. 
 
28.03.-02.04.2015 г., Ханой, Виетнам, 132-ра Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи 
събития, участници: Димитър Главчев, Алиосман Имамов и Красимир Каракачанов. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
(Евросредиземноморската парламентарна асамблея) 
 
22-24.01.2015 г., Барселона, Испания, Заседание на Комисията по подобряване качеството на живота, обмен 
между гражданските общества и култура на ПА на СзС, участник: Светлана Найденова. 
 
29-31.01.2015 г., Барселона, Испания, Заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права 
на човека на ПА на СзС, участник: Станислав Анастасов 
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10-13.05.2015 г., Лисабон, Португалия, 11-та Пленарна сесия на ПА на СзС, участници: Станислав 
Анастасов, Светлана Найденова и Атанас Мерджанов. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива – 
няма проведени мероприятия 
 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
09-12.02.2015 г., Словения, ХХI-та Ежегодна Международна конференция, организирана от Международния 
фонд за единство на православните народи и със съдействието на Интерпарламентарната асамблея на 
православието, под патронажа на Парламента на Словения, участници: Красимир Велчев и Васил Антонов. 
 
04-07.04.2015 г., Тбилиси, Грузия, Съвместно заседание на Комитета по културни и образователни въпроси 
към Интерпарламентарната асамблея по православие, както и Еднодневна конференция на тема 
„Образованието и културата в основата на православните традиции“, организирана със съдействието на 
Парламента на Грузия, участници: Васил Антонов. 
 
21-25.04.2015 г., Ереван, Армения, Заседание на Международния секретариат, докладчиците и 
председателите на комисии на Интерпарламентарната асамблея по православието (ИПАП), участници: 
Васил Антонов и Волен Сидеров. 
 
25-29.06.2015 г., Виена, Австрия, Генерална асамблея на ИПАП, участници: Васил Антонов, Волен Сидеров 
и Евгени Стоев.  
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 
04–07.02.2015 г.,  Сен Венсан, Вале д’Аост, Заседание на Мрежата на жените-парламентаристи на 
Парламентарната асамблея на Франкофонията, участник: Корнелия Маринова. 
 
30.03.–02.04.2015 г., Ереван, Република Армения, Конференция на председателите на секции на Регион 
Европа на Парламентарната асамблея на Франкофонията, ,частник: Георги Кючуков. 
 
30.03.–02.04.2015 г., Либревил, Габон, Заседание на Комисията по образование, комуникация и културни 
въпроси на Парламентарната асамблея на Франкофонията, участник: Георги Кючуков. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ 
 
Мероприятия извън страната 
 
09-10.02.2015 г., Истанбул, Турция, Заседание на Комисия по правни въпроси и сътрудничество в сферата на 
сигурността, участник: Филип Попов. 
 
26-27.02.2015 г., Букурещ, Румъния, заседание на Комисията по социални въпроси, образование и 
изследвания, ,частник: Стефан Кенов. 
 
17-18.04.2015 г., Тирана, Албания, Заседания на Работната група и на Постоянния комитет на ПА на 
ПСЮИЕ, участници: Корман Исмаилов, Диана Йорданова и Джевдет Чакъров. 
 
21-22.05.2015 г., Тирана, Албания, Годишна Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници: Корман 
Исмаилов, Джевдет Чакъров, Диана Йорданова, Стефан Кенов и Филип Попов.  
 
Мероприятия в България 
 
21-22.03.2015 г., София, Заседание на Комисия по икономика, инфраструктура и енергетика, участник: 
Диана Йорданова. 
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II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 

 
19-21.04.2015 г.,  Рим, Италия, участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Конференция на 
председателите на парламенти от страните от ЕС. 
 
10-12.05.2015 г.,  Лисабон, Португалия, участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева във Втора 
среща на председателите на парламенти на Съюза на Средиземноморието 
 

2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 
04-07.03.2015 г.,  Париж, Франция, участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Конференция, 
организирана от генералния секретар на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова и срещи в Сената и Националното 
събрание на Франция и откриване на изложба по повод Националния празник на България. 
 
05-07.05.2015 г.,  Берлин, ФРГ, работно посещение на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в 
Берлин. 
 
12-13.05.2015 г., Берлин, ФРГ, участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в 
Интерпарламентарна конференция за Европа. 
 
08-09.06.2015 г., Букурещ, Румъния, официално посещение на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева 
в Румъния по покана на председателя на Камарата на депутатите г-н Валериу Згоня. 
 
21-22.06.2015 г., Белград, Сърбия, участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Третата 
конференция на дунавските парламентаристи. 
 
 
Срещи на председателя на Народното събрание  
 
19.01.2015 г., Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева – извънреден и пълномощен посланик на Република Индия 
в София 
 
19.01.2015 г., Н.Пр. г-н Ле Дък Лиу, извънреден и пълномощен посланик на СР Виетнам в Република 
България 
 
20.01.2015 г., г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС 
 
26.01.2015 г., г-жа Ингрид Делтонр, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) 
 
03.02.2015 г., Н. Пр. г-н Кристиан Кьонинсфелд – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в 
София 
 
03.02.2015 г., Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в 
София 
 
04.02.2015 г., Извънредни и пълномощни посланици на Латвия, Италия и Холандия 
 
09.02.2015 г., Н. Пр. г-н Мухаммад Джамшаид Ифтихар, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан в 
Република България 
 
16.02.2015 г., г-жа Сара Райли, временно управляващ посолството на Великобритания 
 
09.03.2015 г., г-н Дейвид Харис, изпълнителен директор на Американския еврейски комитет 
 
27.03.2015 г., г-н Мило Джуканович – министър-председател на Черна гора 
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01.04.2015 г., г-н Сун Женчай – член на политическото бюро на ЦК на китайската комунистическа партия 
 
30.04.2015 г., г-н Карл Хилсенбек, кмет на гр. Елванген, област Баден-Вюртемберг, Германия 
 
25.05.2015 г., г-жа Веста Пусич, първи заместник министър-председател и министър на външните работи на 
Р Хърватия 
 
25.05.2015 г., г-жа Весна Пусич, първи заместник министър-председател и министър на външните работи на 
Р Хърватия 
 
26.05.2015 г., Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе, посланик на Република Куба у нас 
 
26.05.2015 г., Н.Пр. Антон Пакурецу, посланик на Румъния у нас 
 
29.05.2015 г., Йежи Вендерлих, заместник-председател на Сейма на Република Полша и делегация 
 
01.06.2015 г., г-жа Габриела Куевас – сенатор, председател на Комисията по външни отношения в Сената на 
Мексико 
 
03.06.2015 г.,  Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапиа – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в 
София 
 
04.06.2015 г.,  г-н Франьо Матушич, докладчик по пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ с България 
 
05.06.2015 г., г-н Нгуен Тан Зунг – министър-председател на СР Виетнам 
 
11.06.2015 г., г-н Темиртай Избастин - управляващ Посолството на Република Казахстан в София 
 
16.06.2015 г., г-н Анибал Каваку Силва – президент на Португалската република 
 
18.06.2015 г., г-н Никос Кодзиядис – министър на външните работи на Република Гърция 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации: 
 
18–27.01.2015 г., посещение на генералния секретар на ПАЧИС г-н Асаф Хаджиев 
 
25–27.02.2015 г., официално посещение на председателя на Парламента на  Грузия г-н Давид Усупашвили 
 
20-21.03.2015 г., заседание на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика на ПА на ПСЮИЕ 
 
29-31.03.2015 г., посещение на делегация, водена от председателя на Комисията по европейска интеграция 
на Парламента на Сърбия г-н Александър Санич 
 
30.03.–01.04.2015 г., официално посещение на председателя на Събора /Парламента/ на Република Хърватия 
г-н Йосип Леко 
 
16.04.2015 г., посещение на председателя на Сената на Румъния г-н Калин Попеску Таричеану 
 
27-29.05.2015 г., посещение на делегация, водена от председателя на Комисията по транспорт и енергетика 
към Сената на Чешката република г-н Петер Братски 
 
28-29.05.2015 г., посещение на делегация, водена от зам.-председателя на Сейма на Република Полша г-н 
Йежи Вендерлих 
 
30.05.–02.06.2015 г., посещение на председателя на Комисията по външни отношения на Сената на Мексико 
г-жа Габриела Куевас 
 
01-05.06.2015 г,  посещение на докладчика на Комисията по мониторинг на ПАСЕ г-н Франьо Матушич 
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16.06.2015 г., председателят на 43-то НС г-жа Цецка Цачева дава официален обяд в чест на президента на 
Португалската република г-н Анибал Каваку Силва 
 
 
Командировки на народни представители: 
 
15-17.01.2015  г., Германия, Берлин, участие на Румен Димитров Христов и Цвета Вълчева Караянчева в 
състава на делегация, водена от министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, за участие в 
Международно изложение за селскостопански и хранителни продукти "Зелена седмица 2015 г." 
 
21-23.01.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Борис Борисов Станимиров в Първа за годината политическа 
асамблея на Европейската народна партия /ЕНП/ 
 
22-24.01.2015 г., Испания, Барселона, участие на Светлана Ангелова Найденова в заседание на Комисията по 
подобряване качеството на живота, обмен на гражданското общество и култура към Парламентарната 
асамблея на Съюза за Средиземноморието /ПА на СзС/ 
 
25-30.01.2015 г., Франция, Париж и Страсбург, участие на Антони Антониев Тренчев,  Валери Мирчев 
Жаблянов, Валери Симеонов Симеонов, Мустафа Сали Карадайъ, Джема Маринова Грозданова и Хамид 
Бари Хамид в Първа част на Сесията на ПАСЕ 
 
26-31.01.2015 г., САЩ, Вашингтон и Норфолк, участие на Румен Маринов Йончев в посещение, 
организирано от Комитета по отбрана и сигурност на ПА НАТО 
 
29-30.01.2015 г., Босна и Херцеговина, Сараево, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Конференция и 
заседание на работната група на Партията на европейските социалисти /ПЕС/ 
 
31.01.-02.02.2015 г., Латвия, Рига, участие на Светлин Димитров Танчев в Заседание на председателите на 
Конференцията на комисиите по европейски въпроси към парламентатите на държавите-членки на ЕС и 
страните, кандидатстващи за членство /COSAC/ 
 
02-04.02.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Даниела Владимирова Савеклиева, Диана Иванова Йорданова, 
Димитър Борисов Главчев и Светлана Ангелова Найденова в Европейска парламентарна седмица 2015 г., с 
цел обсъждане на икономически, бюджетни и социални въпроси 
 
04-05.02.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Заседание на президиума на 
Партията на европейските социалисти /ПЕС/ и работна група на ПЕС за борба с ниската избирателна 
активност 
 
04-07.02.2015 г., Италия, Сен Венсан, участие на Корнелия Добрева Маринова в Междусесийно заседание на 
мрежата на жените-парламентаристи на Парламентарната асамблея на франкофонията /ПАФ/ 
 
09-11.02.2015 г., Великобритания, Лондон, участие на Делян Александров Добрев в Международен форум, 
който ще обсъди актуални въпроси на международното търсене и предлагане на газ и нефт 
 
09-12.02.2015 г., Словения, Любляна, участие на Васил Миланов Антонов и Красимир Любомиров Велчев в 
ХХІ-ва ежегодна международна конференция, организирана от Международния фонд за единство на 
православните народи със съдействието на Интерпарламентарната асамблея по православие /ИПАП/ 
 
13-16.02.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Валентин Иванов Радев, Петър Владиславов Славов, Пламен 
Иванов Манушев, Румен Маринов Йончев и Четин Хюсеин Казак в ежегодни съвместни заседания на 
Комитетите по отбрана и сигурност, икономика и сигурност, политика и сигурност на ПА на НАТО 
 
18-20.02.2015 г., Австрия, Виена, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Ирена Иванова Коцева, 
Кристиан Иванов Вигенин, Лъчезар Богомилов Иванов и Лютви Ахмед Местан в 14-та зимна сесия на ПА 
ОССЕ 
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18-23.02.2015 г., Австрия, Залцбург, участие на Румен Динев Желев в 27-то международно изложение с цел 
постигане на договорености между директорите на горските и ловни стопанства, туроператорите и фирмите 
за ловен туризъм 
 
19.02.2015 г., Сърбия, Босилеград, поднасяне на венци пред паметника на Васил Левски от Евгения Бисерова 
Алексиева и Пламен Иванов Манушев 
 
20-22.02.2015 г., Франция, Париж, участие на Иван Костадинов Станков и Цвета Вълчева Караянчева в 
международно селскостопанско изложение /SIA/ 
 
20-21.02.2015 г., Испания, Мадрид, участие на Кристиан Иванов Вигенин и Михаил Райков Миков в 
Заседание на лидерите на Партията на европейските социалисти /ПЕС/ 
 
21-22.2.2015 г., Украйна, Киев, участие на Димитър Борисов Главчев в мероприятията по повод 
годишнината от събитията на Майдана /Революцията на достойнството/ 
 
22-24.02.2015 г., Латвия, Рига, участие на Радан Миленов Кънев в Ежегодна среща на комисиите по труда и 
социалната политика на националните парламенти на страните-членки на ЕС 
 
24-26.02.2015 г., Турция, Анкара, участие на Иван Костадинов Станков и Петър Христов Петров в състава 
на делегация, водена от министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, за участие в съвещание 
във връзка с въвеждането в експлоатация на Земеделски монигоринг и информационна система 
 
24-28.02.2015, Франция, Париж, участие на Ангел Петров Найденов в Годишна среща на ПА НАТО с 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международните парламентарни дни на тази 
организация 
 
26-27.02.2015  г., Румъния, Букурещ, участие на Стефан Георгиев Кенов в Заседание на комисия "Социални 
въпроси, образование, наука и изследвания" на ПА ПСЮИЕ 
 
27.02.-02.03.2015 г., Таджикистан, Душанбе, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Димитър Андреев 
Делчев и Ирена Иванова Коцева като наблюдатели на парламентарните избори в Таджикистан, 
задължителни брифинги и инструктаж за конфиденциалност и дебрифинг 
 
01-04.03.2015 г., Сърбия, Белград, участие на Галя Енева Захариева и Корнелия Добрева Маринова в 
Конференция на жените-парламентаристи от ЮИЕ на тема "Равни и оправомощени: по-силни заедно" 
 
02-05.03.2015 г., Украйна, Измаил, участие на Атанас Зафиров Зафиров и Руслан Здравков Тошев в 
Тържества по повод националния празник на България 3 март и поклонение пред паметника на Христо 
Ботев 
 
03-04.3.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Джема Маринова Грозданова Среща на Европейската народна 
партия /ЕНП/ 
 
04-07.3.2015 г., Латвия, Рига, участие на Георг Даниелов Георгиев, Любомир Димитров Христов, Михо 
Димитров Михов и Светослав Димитров Белемезов в Интерпарламентарна конференция по въпросите на 
Общата външна политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана в ЕС 
 
08-22.03.2015 г., САЩ, Ню Йорк, участие на Светлана Ангелова Найденова в 59-та Сесия на Комисията по 
статута на жените към ООН с акцент върху Пекинската декларация в платформа за действие, 
предизвикателствата пред нейното изпълнение и постигането на равенство на половете и овластяването на 
жените 
 
10-13.03.2015 г., Холандия, Хага, участие на Валери Мирчев Жаблянов в Заседание на Комисията по 
култура, наука, образование и медии на ПАСЕ 
 
12-14.03.2015 г., Албания, Тирана, участие на Борис Борисов Станимиров в Конференция на председателите 
на комисиите по външна политика на държавите от Западните Балкани 
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12-15.03.2015 г., Австрия, Виена, участие на Венцислав Йорданов Каймаканов, Румен Василев Гечев, Румен 
Динев Желев и Иван Костадинов Станков в Междупарламентарна среща за възобновяеми енергийни 
източници и енергийна ефективност (IPMI15) 
 
13-15.03.2015 г., Македония, Скопие, участие на Милен Василев Михов в представяне на възможности за 
кандидатстване и обучение в български висши учебни заведения, проведено от БКИЦ 
 
13-16.04.2015 г., Франция, Париж, участие на Полина Кръстева Карастоянова при представяне на изложба 
на тракийската култура „Епопея на тракийските царе: Археологически открития в България“ 
 
16-18.03.2015 г., Руска федерация, Москва, посещение на Атанас Тодоров Мерджанов и Михаил Райков 
Миков в Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация 
 
16-18.03.2015 г., Франция, Париж, участие на Янаки Боянов Стоилов в Заседание на Комисията по 
мониторинг и Комисията по правни въпроси и права на човека на ПАСЕ 
 
18-20.03.2015 г., ФРГ, Берлин, участие на Джема Маринова Грозданова в срещи в рамките на посещението 
на заместник-председателя по координация на европейските политики и институционални въпроси г-жа 
Меглена Кунева 
 
20-22.03.2015 г., Великобритания, Лондон, участие на Петър Владиславов Славов и Пламен Иванов 
Манушев в Ежегодни съвместни заседания на Постоянния комитет на Парламентарната Асамблея на НАТО 
 
22-25.03.2015 г., Франция, Страсбург, участие на Атанас Зафиров Зафиров и Иван Пенков Иванов в 
пленарна сесия на Групата държави срещу корупцията /GRECO/ 
 
25-26.03.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Георги Ченков Търновклийски в конференция на 
парламентарната формация на ПЕС на тема „Хармонизиране на фискалната политика на Европейския съюз“ 
 
25-28.03.2015 г., Турция, Истанбул, участие на Валентин Кирилов Касабов, Валентин Николов Иванов и 
Методи Борисов Андреев в семинар на тема: „Изборни органи – прозрачност във функционирането и 
отчетността“ в рамките на Програмата за сътрудничество на ПАСЕ 
 
26-27.03.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Александър Руменов Ненков, Георг Даниелов Георгиев и 
Христо Георгиев Гаджев в работна среща в Европейския парламент по покана на групата на ЕНП 
 
27-28.03.2015 г., Македония, Прилеп, участие на Красимир Илиев Богданов и Румен Маринов Йончев в 
панахидата в чест на полковник Стефан Илиев по покана от БККС 
 
29.03.-02.04.2015 г., Виетнам, Ханой, участие на Алиосман Ибраим Имамов, Димитър Борисов Главчев и 
Красимир Дончев Каракачанов в 132-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи събития 
 
29.03.-02.04.2015 г., Армения, Ереван, Георги Недков Кючуков по покана на секция „Армения“ на 
Парламентарната асамблея на Франкофонията /ПАФ/ 
 
30.03.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Борис Янков Ячев, Борислав Любенов Великов, Джевдет Ибрям 
Чакъров и Станислав Стоянов Иванов в Международно парламентарно заседание на тема: „Конференция на 
страните по Конвенцията на ООН за изменение на климата: пътна карта към иновативна нисковъглеродна 
ресурсно-ефективна Европа“ 
 
30.03.-02.04.2015 г., Република Сърбия, Белград, участие на Румен Маринов Йончев в 88-мият Роуз-Рот 
семинар, организиран от Парламентарната Асамблея на НАТО, в сътрудничество с Националното събрание 
на Република Сърбия и с подкрепата на Правителството на Швейцария 
 
31.03.-02.04.2015 г., Турция, Орду, участие на Петър Георгиев Кънев в 44-тото заседание на комитета по 
културни, образователни и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското 
икономическо сътрудничество /ПАЧИС/ 
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04-07.04.2015 г., Грузия, Тбилиси, участие на Васил Миланов Антонов в Съвместно заседание на Комитета 
по културни и образователни въпроси към ИПАП 
 
17-19.04.2015 г., Албания, Тирана, участие на Джевдет Ибрям Чакъров, Диана Иванова Йорданова и Корман 
Якубов Исмаилов във Второто заседание на ад-хок Работната група и в заседание на Постоянния комитет на 
Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ 
 
18.04.2015 г., Македония, Битоля, участие на Антон Ангелов Долапчиев и Юлиян Кръстев Ангелов в 
Конференция на сдружението за Македоно-Българско приятелство 
 
18-20.04.2015 г., Турция, Истанбул, участие на Димитър Борисов Главчев, Красимир Любомиров Велчев, 
Петър Георгиев Кънев, Полина Кръстева Карастоянова и Рамадан Байрам Аталай в официална визита на 
българската делегация в Международния Секретариат на Парламентарната асамблея на Черноморското 
икономическо сътрудничество /ПАЧИС/ 
 
18-21.04.2015 г., Латвия, Рига, участие на Борис Янков Ячев в Среща на председателите на комисиите по 
икономически въпроси и цифровизация 
 
19-22.04.2015 г., Габон, Либревил, участие на Георги Недков Кючуков в Редовно заседание на Комисията по 
образование, комуникация и културни въпроси на Парламентарната асамблея на Франкофонията /ПАФ/ по 
покана на секция „Габон“ 
 
19-23.04.2015 г., Франция, Страсбург, Участие на Антони Антониев Тренчев, Кънчо Янев Филипов, Хамид 
Бари Хамид и Янаки Боянов Стоилов във II-рата част на Сесията на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа 
 
19-26.04.2015 г., Китай, Джандзяган, участие на Явор Илиев Хайтов в състава на българска делегация, която 
посети град Джандзяган, организирано съвместно от Българската-китайска търговско-промишлена палата 
 
21-22.04.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Александър Руменов Ненков в работна среща в Европейския 
парламент по покана на групата на ЕНП 
 
21-25.04.2015 г., Армения, Ереван, участие на Васил Миланов Антонов и Волен Николов Сидеров  в 
заседание на Международния секретариат, докладчиците и председателите на комисии на 
Интерпарламентарната асамблея на православието /ИПАП/ 
 
21-26.04.2015 г., Армения, Ереван, участие на Красимир Дончев Каракачанов във възпоменателни тържества 
по повод 100 годишнината от арменския геноцид 
 
23-24.04.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на президиума на ПЕС 
 
24-25.04.2015 г., Полша, Варшава, участие на Георг Даниелов Георгиев в съвета на Организацията на 
европейските студенти демократи 
 
26.04.-01.05.2015 г., Норвегия, Осло, Бодо, Тромсо, участие на Румен Маринов Йончев в посещение на под-
комитета по трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на Парламентарната 
Асамблея на НАТО 
 
27-30.04.2015 г., Израел, Тел Авив, участие на Иван Костадинов Станков, Мария Щерева Белова, Менда 
Кирилова Стоянова, Петър Христов Петров, Румен Димитров Христов и Цвета Вълчева Караянчева в 19-
тото заседание Международно селскостопанско изложение 
 
02-04.05.2015 г., Италия, Йезоло, участие на Даниела Владимирова Савеклиева в Делегация, водена от 
Министър Ангелкова, за участие в 22-рия международен ежегоден конкурс за вино „Брюкселски световен 
конкурс 2015“ 
 
02-06.05.2015 г., САЩ, Хюстън и 07-09.05.2015 г., САЩ, Уилямспорт, участие на Делян Александров 
Добрев в изложение ОТС 2015 и конференция в областта на морското сондиране, технологии в 
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проучвателната и производствена нефтена и газова индустрия по официална покана, получена от 
посолството на САЩ в България  
 
04-06.05.2015 г., Гърция, Атон, участие на Димитър Борисов Главчев, Димитър Кирилов Байрактаров, 
Евгени Димитров Стоев, Кирил Петров Цочев, Красимир Любомиров Велчев, Мартин Димитров Димитров 
и Найден Маринов Зеленогорски в храмов празник на Зографския манастир „Св. Вмч. Георги Зограф“ 
 
05-07.05.2015 г., Австрия, Виена, участие на Атанас Петров Атанасов, Валентин Кирилов Касабов, Димитър 
Николов Лазаров, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в във Втория пленарен форум по 
въпросите на разузнаването и сигурността 
 
05-07.05.2015 г., ФРГ, Берлин, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Иван Кирилов Иванов и Красимир 
Дончев Каракачанов в делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева за 
участие в работно посещение в Германския Бундестаг 
 
02-08.05.2015 г., Великобритания, Лондон, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Кристиан Иванов 
Вигенин и Лъчезар Богомилов Иванов като наблюдатели на парламентарните избори във Великобритания 
по покана, получена от председателя на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, за участие 
 
04-05.05.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Христо Георгиев Гаджев в  Интерпарламентарна среща на 
Комисиите по външна политика и отбрана на Европейския съюз 
 
04-07.05.2015 г., Азербайджан, Баку, участие на Павел Алексеев Христов и Полина Кръстева Карастоянова в 
45-тото заседание на Комитета по правни и политически въпроси на Парламентарната асамблея на 
Черноморското икономическо сътрудничество /ПАЧИС/ 
 
08-10.05.2015 г., Норвегия, Осло, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в редовно работно заседание на 
Бюрото на Либералния интернационал 
 
09-12.05.2015 г., Монголия, Улан Батор, участие на Станислав Стоянов Иванов в официална делегация, 
водена от президента на Републиката г-н Росен Плевнелиев, за дъжавно посещение 
 
10-13.05.2015 г., Португалия, Лисабон, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Светлана Ангелова 
Найденова и Станислав Димитров Анастасов в състав на делегация, водена от председателя на Народното 
събрание г-жа Цецка Цачева за участие в 11-тата Пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Съюза за 
Средиземноморието /ПА на СзС/ 
 
10-13.05.2015 г., Хърватия, Загреб, официално посещение на Иван Костадинов Станков, Румен Димитров 
Христов, Румен Динев Желев и Цвета Вълчева Караянчева по покана, получена от Хърватския сабор 
 
12-13.05.2015 г., ФРГ, Берлин, участие на Борис Борисов Станимиров, Делян Александров Добрев, Пламен 
Иванов Манушев, Станислав Георгиев Иванов и Цветан Генчев Цветанов в Интерпарламентарна Европейска 
конференция на тема „Обща европейска отбранителна политика“ и „Енергиен съюз“ в Германския 
Бундестаг 
 
13-16.05.2015 г., Южна Корея, Сеул, участие на Станислав Стоянов Иванов в официална делегация, водена 
от президента на Републиката г-н Росен Плевнелиев, за участие в Третия световен форум за интеркултурен 
диалог 
 
14-17.05.2015 г., Киргизстан, Бишкек, участие на Галя Енева Захариева и Ирена Иванова Коцева в 
Международна конференция на тема „Ролята на Парламентите при формиране на политиката за равенство 
между половете в контекста на Пекин +20“, организирана от страна на Парламентарната Асамблея на ОССЕ 
 
15-18.05.2015 г., Унгария, Будапеща, участие на Валентин Иванов Радев, Петър Владиславов Славов, 
Пламен Иванов Манушев, Румен Маринов Йончев и Четин Хюсеин Казак в Пролетната сесия на 
Парламентарната Асамблея на НАТО и заседания на Постоянния комитет и всички комитети на Асамблеята 
 
17-19.05.2015 г., ФРГ, Берлин, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Конференция, организирана от 
фондация „Фридрих Еберт“ на тема „Предизвикателствата пред социалната демокрация в Европа“ 
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17-21.05.2015 г., Азербайджан, Баку, участие на Хамид Бари Хамид в Официална делегация, водена от 
Вицепрезидента на Републиката г-жа Маргарита Попова, за участие в Третия световен форум за 
интеркултурен диалог 
 
18-20.05.2015 г., Румъния, Букурещ, официално посещение на Борис Борисов Станимиров, Валери Мирчев 
Жаблянов, Джема Маринова Грозданова, Станислав Димитров Анастасов и Христо Георгиев Гаджев по 
покана, получена от Сенатор Петру Филип – председател на Комисията по външни работи на Сената на 
Румъния 
 
18-21.05.2015 г., Армения, Ереван, участие на Янаки Боянов Стоилов в Заседание на Комисията по правни 
въпроси и права на човека към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
21-23.05.2015 г., Босна и Херцеговина, Сараево, Участие на Антони Антониев Тренчев в заседание на 
Постоянната комисия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
21-23.05.2015 г., Албания, Тирана, участие на Джевдет Ибрям Чакъров, Диана Иванова Йорданова, Корман 
Якубов Исмаилов, Стефан Георгиев Кенов и Филип Стефанов Попов в Пленарна сесия на Постоянната 
асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
 
22-25.05.2015 г., Украйна, Болград и Измаил, участие на Ралица Тодорова Ангелова, Румен Маринов Йончев 
и Снежана Георгиева Дукова в отбелязване Деня на славянската писменост и българската просвета и 
култура по покана, получена от Асоциацията на българите в Украйна 
 
23-24.05.2015 г., Ватикана, участие на Борислав Михайлов Борисов, Димитър Борисов Главчев, Мариана 
Василева Георгиева-Бенчева, Мариана Радева Бояджиева, Найден Маринов Зеленогорски, Полина Кръстева 
Карастоянова и Явор Илиев Хайтов  в официална делегация, придружаваща министър-председателя на 
Република България г-н Бойко Борисов 
 
24.05.2015 г., Сърбия, Босилеград, участие на Борислав Събинов Иглев, Десислава Йорданова Костадинова-
Гушева И Иван Стоев Чолаков в тържествата по случай 24 май 
 
25-26.05.2015 г., Италия, Рим, Участие на Кристиан Иванов Вигенин в конференция на тема „Прогресивните 
отговори за предизвикателствата пред Европа и Средиземноморието: Нова външна политика и политика за 
сигурност и развитие в Близкия Изток и Северна Африка“ 
 
25-26.05.2015 г., Италия, Рим, участие на Полина Кръстева Карастоянова в официална делегация, 
придружаваща министър Вежди Рашидов, по повод 100-годишнината на филмовото изкуство и срещи с 
министъра на културата на Италия 
 
25-31.05.2015 г., Япония, Токио, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Нестимир Ананиев Ананиев и 
Филип Стефанов Попов в Световна конференция на младите парламентаристи, организирана от 
Интерпарламентарния съюз 
 
26-29.05.2015 г., Белгия, Брюксел, посещение на Милен Василев Михов в Европейския парламент по повод 
празника на българската просвета и култура 
 
27-29.05.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Айхан Ахмед Етем, Атанас Петров Атанасов, Димитър 
Николов Лазаров, Михо Димитров Михов в интерпарламентарна Конференция по въпросите на 
демократичния контрол върху разузнавателните служби в Европейския съюз 
 
27-30.05.2015 г., Полша, Варшава, участие на Димитър Борисов Главчев в семинар, организиран от 
Европейски център за парламентарни проучвания и документация на тема „Някои ключови въпроси пред 
парламентите в Европа: фискалната политика за насърчаване на отчетността, социалната сигурност и 
технологичния прогрес“ 
 
28.05.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на президиума на ПЕС 
 
31.05.-02.06.2015 г., Латвия, Рига, участие на Евгения Бисерова Алексиева, Иван Валентинов Иванов, Петър 
Пандушев Чобанов, Светлин Димитров Танчев и Слави Пенчев Бинев в пленарно заседание на комисиите по 
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европейски въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС и кандидатстващите за членство 
/КОСАК/ 
 
01.06.2015 г., Норвегия, Осло, участие на Борис Борисов Станимиров и Радан Миленов Кънев,  в 
международен форум – Политическа асамблея на ЕНП и срещи в Европейската комисия 
 
01-03.06.2015 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов и Милена Цветанова Дамянова в 
заседание на Комисията по култура, наука и медии към ПАСЕ 
 
01-04.06.2015 г., Франция, Париж, участие на Румен Василев Гечев в Международна конференция на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ 
 
03-04.06.2015 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в подготовка на конгреса на ПЕС 
 
03-07.06.2015 г., Италия, Рим, участие на Антони Антониев Тренчев в Заседание на Комисията по 
политически въпроси и демокрация към Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 
 
04-08.06.2015 г., Турция, Анкара, участие на Ирена Иванова Коцева, Кирил Петров Цочев и Лъчезар 
Богомилов Иванов в мисия за наблюдение на избори и участие в задължителни брифинги, както и 
инструктаж за конфиденциалност и дебрифинг, организирана от ПА на ОССЕ 
 
04-08.06.2015 г., Турция, Измир и Анкара, участие на Янаки Боянов Стоилов във временна комисия за 
наблюдение на парламентарните избори в Турция, организирана от ПАСЕ 
 
07-09.06.2015 г., Румъния, Букурещ, участие на Айдоан Муталиб Али, Ангел Петров Найденов, Борислав 
Михайлов Борисов, Иван Кирилов Иванов, Красимир Илиев Богданов и Мартин Димитров Димитров в 
състава на делегация, водена от председателя на НС за официално посещение в Румъния 
 
07,08-10.06.2015 г., Молдова, Кишинев, участие на Димитър Борисов Главчев, Красимир Любомиров 
Велчев, Петър Георгиев Кънев и Полина Кръстева Карастоянова в 45-та Пленарна сесия на Генералната 
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество 
 
07-10.06.2015 г., Украйна, Киев, участие на Пламен Иванов Манушев в съвместно заседание на 
Интерпарламентарния Съвет Украйна- НАТО, подкомитета по партньорства на НАТО и подкомитета по 
преход и развитие на ПА НАТО 
 
10-11.06.2015 г., ФРГ, Берлин,  работно посещение на Джема Маринова Грозданова 
 
10-13.06.2015 г., Белгия, Брюксел, посещение на Явор Илиев Хайтов в парламента на Бенелюкс 
 
11-13.06.2015 г., Унгария, Будапеща, участие на Кристиан Иванов Вигенин, Мариана Радева Бояджиева и 
Янаки Боянов Стоилов в Конгреса на ПЕС 
 
11-14.06.2015 г., Унгария, Будапеща, посещение на Георги Чавдаров Анастасов в парламента на Унгария 
 
11-14.6.2015 г., Швейцария, Цюрих, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в в Бюрото на Либералния 
Интернационал 
 
14-16.06.2015 г., Румъния Букурещ, участие на Алиосман Ибраим Имамов и Димитър Борисов Главчев в 
регионален семинар за целите на устойчивото развитие за парламентите от Централна и Източна Европа 
 
16-17.06.2015 г., Унгария, Будапеща, участие на Мария Щерева Белова и Петър Христов Петров в 
консултации във връзка със започването на наказателни процедури от ЕК за установяване на нарушение 
срещу България по повод ограниченията на инвеститори в земеделски земи 
 
16-17.06.2015 г., Франция, Париж, участие на Светлин Димитров Танчев в Междупарламентарна среща, 
посветена на търговската политика на Европейския съюз 
 
17-19,20.06.2015 г., Грузия, Батуми, участие на Георг Даниелов Георгиев и Кристиан Иванов Вигенин в 
международна конференция „Европейския път на Грузия“ 
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17,18-21.06.2015 г., Австрия, Виена, участие на Делян Александров Добрев, Корнелия Добрева Маринова и 
Силвия Анастасова Хубенова във Виенски енергиен форум 
 
17-21.06.2015 г., Армения, Ереван, участие на Румен Маринов Йончев в 89-тия семинар, организиран от 
Парламентарната Асамблея на НАТО 
 
21-26.06.2015 г., Франция, Страсбург, участие на Валери Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова 
и Янаки Боянов Стоилов в Сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
24-27.6.2015 г., Италия, Рим, участие на Димитър Борисов Главчев и Петър Георгиев Кънев в парламентарен 
семинар на тема: „Реформите за растеж в Европа“ 
 
25-29.6.2015 г., Австрия, Виена, участие на Васил Миланов Антонов, Волен Николов Сидеров и Евгени 
Димитров Стоев в 22-та Генерална асамблея на Интерпарламентарната асамблея по православие 
 
26-28.06.2015 г., Македония, Дойран, участие на Румен Маринов Йончев в панихида за полковник 
Каварналиев 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
 
14.01.2015 г., среща на Янаки Стоилов с г-жа Елена Приходко, съветник от Отдела за вътрешна политика и 
двустранни отношения в Посолството на Руската федерация 
 
15; 16; 20; 22 и 27.01.2015 г., среща на Красимир Велчев, Джема Грозданова, Лютви Местан, Михо Михов, 
Делян Добрев и Петър Кънев с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Турция в София 
 
15 и 20.01.2015 г., среща на Светлин Танчев и Джема Грозданова с Н.Пр.г-н Мариян Якубоци, извънреден и 
пълномощен посланик на Словашката република в София 
 
15.01.2015 г., среща на членове на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление с Делегация от депутати, кметове, областни управители и журналисти от регионални медии 
в Р Турция 
 
15 и 21.01.2015 г., среща на Джема Грозданова, Антони Тренчев и Хамид Хамид с Н.Пр.г-н Микола 
Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
16.01.2015 г., среща на Александър Ненков с г-н Тим Курт, мениджър на Аурубис България, Пирдоп 
 
20.01.2015 г., среща на Петър Кънев с Н.Пр.г-н Абдоллах Норузи, извънреден и пълномощен посланик на 
Иран в София 
 
22.01.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н.Пр. г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед, посланик на Судан 
в София 
 
26.01.2015 г., среща на Атанас Атанасов с г-н Марк Дилард – съветник в Посолството на САЩ в София 
 
26.01.2015 г., среща на Борис Станимиров с г-н Серхий Лешченко и г-н Олексий Харан, депутати от 
парламента на Украйна 
 
26.01.2015 г., среща на Пламен Манушев с г-н Карел Шварценберг, председател на комисията по външна 
политика на Камарата на представителите на парламента на Чехия 
 
03.02.2015 г., среща на Менда Стоянова с г-н Наги Пирошка – директор „Стратегия и политика“ на 
Европейската банка за възстановяване и развитие 
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04.02.2015 г., среща на Цецка Цачева и членове на Комисията по външна политика и Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове с Извънредни и пълномощни посланици на 
Латвия, Италия и Холандия 
 
05.02.2015 г., среща на Георги Андонов и Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Шпенд Калаба – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Косово в София 
 
05.02.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н.Пр. г-н Антон Пъкурецу, извънреден и пълномощен посланик 
на Румъния в Република България 
 
11 и 12.02.2015 г., среща на Лютви Местан и Цветан Цветанов с Н.Пр. Шаул Камиса Раз, извънреден и 
пълномощен посланик на Израел 
 
11.02.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-н Нийлс Мужниекс - Комисар по правата на човека към 
Съвета на Европа 
 
11; 12 и 27.02.2015 г., среща на Светлин Танчев, Атанас Атанасов и членове на Делегация в ПА ООСЕ с 
Н.Пр. г-н Микола Балтажи, посланик на Украйна в София 
 
16.02.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-н Петер Колб, зам.-ръководител на мисията на посолството на 
Германия в София 
 
18.02.2015 г., среща на Михо Михов с Н. Пр. г-н Мухаммад Джамшаид Ифтихар, извънреден и пълномощен 
посланик на Пакистан в Република България 
 
19.02.2015 г., среща на Красимир Велчев с Н.Пр. г-н Темиртай Избастин, извънреден и пълномощен 
посланик на Казахстан 
 
19.02.2015 г., среща на Данаил Кирилов с г-н Майкъл Дейвидсън – втори секретар в Посолството на 
Великобритания в София 
 
24.02.2015 г., среща на Данаил Кирилов с Проф. Винфрид Баулсбак – министър на правосъдието на 
провинция Бавария 
 
25.02.2015 г., среща на Данаил Кирилов с г-н Марк Дилърд – съветник в Посолството на САЩ в София 
 
25.02.2015 г., среща на Янаки Стоилов с Посланиците на Руската федерация, Беларус, Молдова, Румъния, 
Сърбия, Украйна и Черна гора 
 
27.02.2015 г., среща на Янаки Стоилов с Г-жа Надра Сайаф, временно управляващ посолството на Сирия 
 
27.02.2015 г., среща на Цветан Цветанов с г-н Марко Арнд, фондация Конрад Аденауер 
 
27.02.2015 г., среща на Янаки Стоилов с Н. Пр. г-жа Манал Ел Шинауи, извънреден и пълномощен посланик 
на Египет 
 
04.03.2015 г., среща на Волен Сидеров с г-н Анатолий Карпов и г-н Роман Худяков – депутати от 
Държавната дума на Руската федерация 
 
05.03.2015 г., кръгла маса на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Кристиан Силвио Бусой – член 
на Еврпоейския парламент от Румъния, г-жа Уршула Ожел – представител на MSD и г-н Флорентин Скарлат 
– представител на AbbVie 
 
10.03.2015 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси с г-н До Хоанг Ан Туан, заместник-
министър на финансите на СР Виетнам 
 
11.03.2015 г., среща на Данаил Кирилов с г-н Джонатън Спайсър - прокурор в Кралската прокуратура на 
Великобритания 
 
11.03.2015 г., среща на Янаки Стоилов с Н. Пр. г-н Кшищов Краевски – извънреден и пълномощен посланик 
на Република Полша в София 
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11.03.2015 г., среща на Делян Александров Добрев с г-н Даниел Берг – Европейска банка за развитие 
 
12.03.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Саусан Хасон, зам.посланик на посолството на Израел 
 
18.03.2015 г., среща на Михо Михов с г-н Марк Дилърд – съветник в Посолството на САЩ в София 
 
19.03.2015 г., среща на Лютви Местан с г-жа Сара Райли, посолство на САЩ 
 
19.03.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н.Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен 
посланик на Палестина 
 
20.03.2015 г., среща-конференция на Корнелия Маринова с Групата на франкофонските посланици в София 
 
21.03.2015 г., заседание на представители на Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа и Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика на Парламентарната асамблея 
на ПСЮИЕ 
 
25.03.2015 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с Посланик Одри Франсис Гловър, 
Ръководител на мисията ОССЕ/БДИПЧ 
 
26.03.2015 г., среща на членове на Делегация в ПА на ООСЕ с г-н Махир Джафаров, първи секретар в 
посолството на Азербайджан 
 
26.03.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. Латифа Ахарбаш - извънреден и пълномощен посланик 
на Кралство Мароко 
 
26.03.2015 г., среща на Петър Кънев с г-н Атанасиос Атанасопулос – председател на борда на директорите 
на Стомана Перник и „София Мед“ 
 
30.03.2015 г., среща на членове на Комисия по икономическа политика и туризъм с г-н Ли Дзиндзао - 
председател на Националната туристическа администрация на Китайската народна република 
 
30-31.03.2015 г., среща на Явор Хайтов, Светлин Танчев и членове на Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с делегация на Комисията за европейска интеграция в Сръбския 
парламент, водена от председателя й г-н Александър Сенич 
 
31.03.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-н Майкъл Дейвидсън, посолство на Великобритания 
 
31.03.2015 г., среща на Румен Христов с г-н Робърт Хаук - председател на лозаро-винарската камара на 
САЩ 
 
31.03.2015 г., среща на Михо Михов с Н. Пр. г-н Мариан Якубоци, извънреден и пълномощен посланик на 
Словашката република 
 
31.03.2015 г., среща на Борислав Великов с г-н Волфганг Шустер, фондация „Конрад Аденауер“ 
 
01.04.2015 г., среща на Румен Христов с Г-н Карлос Канто - президент на италианска лозаро-винарска 
камара 
 
01.04.2015 г., среща на Георги Кадиев с г-н Патрик Студенер 
 
02.04.2015 г., среща на Десислава Атанасова с г-жа Сали Бархост, първи секретар в посолството на САЩ 
 
06.04.2015 г., среща на Петър Кънев с Н.Пр. Владимир Воронкович – извънреден и пълномощен посланик на 
Беларус 
 
08.04.2015 г., среща на Румен Христов с Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен посланик 
на Япония 
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08.04.2015 г., среща на Светлин Танчев с Н.Пр. Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на 
Украйна 
 
09.04.2015 г., среща на Борис Станимиров с г-н Такеши Огино, първи секретар в посолство на Япония 
 
22.04.2015 г., среща на Михо Михов с Г-н Катумба Уамала, началник на отбраната на Уганда 
 
23 и 29.04.2015 г., среща на Лютви Местан членове на Комисия по политиките за българите в чужбина с Н. 
Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
23.04.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Зорица Божич – заместник-ръководител на мисията, 
Посолство на Република Сърбия в София 
 
24.04.2015 г., среща на Румен Христов с г-н Рикардо Гера – временно управляващ Посолството на 
Федеративна република Бразилия 
 
27.04.2015 г., среща на Полина Карастоянова с Н. Пр. г-н Антон Пакурецу, посланик на Румъния у нас 
 
27.04.2015 г., среща на Полина Карастоянова с Г-жа Сали Берхорст, секретар по икономическите въпроси в 
посолството на САЩ и г-н Данко Тонев от посолството 
 
27.04.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-н Майкъл Дейвидсън – втори секретар в Посолството на 
Великобритания в София 
 
28.04.2015 г., среща на Борислав Великов, Лютви Местан, Красимира Ковачка и Светлин Танчев с Н. Пр. г-
жа Латифа Беназа, извънреден и пълномощен посланик на Алжир в София 
 
28.04.2015 г., среща на Делян Добрев с г-н Маенг Хо Шин – инвеститори от „Камерън Маккена“, Република 
Корея 
 
28.04.2015 г., среща на Красимир Велчев с г-н Дрис Ел Яазами, председател на Националния съвет по 
правата на човека на Кралство Мароко 
 
28.04.2015 г., среща на Радан Кънев с г-жа Анелия Ербли и г-н Христофор Хънт 
 
29.04.2015 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
Комисия по правни въпроси с Експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и 
оценка 
 
29 и 30.04.2015 г., среща на Лютви Местан и Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Кахтан Джанаби, извънреден и 
пълномощен посланик на Ирак в София 
 
29.04.2015 г., среща на Десислава Атанасова и Димитър Главчев с Н. Пр. г-н Лхамсурен Дугержав – 
извънреден и пълномощен посланик на Монголия в София 
 
07.05.2015 г., среща на Светлана Ангелова с г-н Луиш Фераш – управляващ Посолството на Португалската 
република в София 
 
07.05.2015 г., среща на Слави Бинев с г-н Кевин Асперген – президент на Борда на директорите на 
Американския университет в България 
 
08.05.2015 г., среща на Иван Станков и Росен Петров с Н. Пр. г-н Владимир Воронкович – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Беларус в София 
 
12.05.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Израел, г-н Алон Ушпиз, 
политически директор и г-н Амир Вайсброд, н-к на департамента по близкоизточни въпроси в рамките на 
политическия диалог между министерствата на външните работи 
 
19.05.2015 г., среща на Красимира Ковачка с проф. Франсоа-Ксавиер Шоваие - Университета в Нант, 
Франция 
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19 и 27.05.2015 г., среща на Атанас Мерджанов и Стефан Дедев с г-н Махир Джафаров – първи секретар в 
Посолството на Азербайджанската република в София 
 
19.05.2015 г., среща на Михо Михов с генерал Ролстън – от САЩ 
 
20.05.2015 г., среща на Румен Христов с г-н Рикардо Гера – временно управляващ Посолството на 
Федеративна република Бразилия 
 
20.05.2015 г., среща на Станислав Иванов с Н. Пр. г-н Гийермо Асрак – извънреден и пълномощен посланик 
на Република Аржентина в София 
 
20.05.2015 г., среща на Красимир Велчев с г-н Олександър Павлюк, от ЕБВР 
 
20.05.2015 г., среща на Полина Карастоянова с Александру Пикоци, архитект 
 
20 и 29.05.2015 г., среща на Михо Михов и членове на Делегацията в ПА ООСЕ с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, 
извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
26.05.2015 г., среща на Бойка Маринска с Н. Пр. г-жа Манал Ел Шинауи, извънреден и пълномощен 
посланик на Египет в София 
 
26.05.2015 г., среща на Петър Кънев с Г-н Петр Кулханек – Кмет на Карлови Вари, Чехия 
 
26.05.2015 г., среща на Алиосман Имамов, Димитър Главчев и Красимир Каракачанов с Н. Пр. г-н Ле Дък 
Лиу – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в София 
 
28.05.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Надра Сайаф – временно управляваща Посолството на 
Сирийската арабска република в София 
 
28.05.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапиа – извънреден и пълномощен 
посланик на Кралство Испания в София 
 
28 и 29.05.2015 г., среща на Янаки Стоилов,  Джема Грозданова и Светлин Танчев с г-н Йежи Вендерлих, 
заместник-председател на Сейма на Република Полша и делегация 
 
01.06.2015 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Габриела Куевас – сенатор, председател на Комисията по 
външни отношения в Сената на Мексико 
 
03.06.2015 г., среща на Димитър Байрактаров с Н. Пр. г-н Илгварс Клава – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Латвия за България със седалище във Варшава 
 
03.06.2015 г., среща на Миглена Александрова с Н. Пр. г-жа Ориета Капани – извънреден и пълномощен 
посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
03.06.2015 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с проф. Джузепе ди Пало 
 
04.06.2015 г., среща на членове на Комисия по вероизповеданията и правата на човека с г-н Франьо 
Матушич, докладчик по пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ с България 
 
04.06.2015 г., среща на Цецка Цачева и членове на ПГ "БСП ЛБ", ПГ на БДЦ, ПГ на ДПС, ПГ на партия 
АТАКА, Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисия по 
културата и медиите и Комисия по правни въпроси с г-н Франьо Матушич, докладчик по пост-
мониторинговия диалог на ПАСЕ с България 
 
04.06.2015 г., среща на Юлиан Ангелов с г-н Кирил Трендафилов и г-н Александър Боцески, представители 
на политическа партия ВМРО, Македония 
 
08.06.2015 г., среща на Даниела Савеклиева с г-н Валтер Дефаа – Генерален директор на ГД регионалната и 
градска политика, Европейска комисия 
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09.06.2015 г., среща на Светлин Танчев с Н. Пр. г-н Мариан Якубоци – извънреден и пълномощен посланик 
на Словашката република в София 
 
09.06.2015 г., среща на Петър Кадиев с Н.Пр. г-н Антон Пакурецу, извънреден и пълномощен посланик на 
Румъния 
 
10.06.2015 г., среща на Корман Исмаилов с Н. Пр. г-н Емил Каримов – извънреден и пълномощен посланик 
на Република Азербайджан в София 
 
11.06.2015 г., среща на членове на ПГ "БСП ЛБ" с г-н Ясуо Огата – комунистическа партия на Япония 
 
15.06.2015 г., среща на Атанас Атанасов с г-н Марк Дилърд – политически съветник в Посолството на САЩ 
в София 
 
15.06.2015 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Андраш Клейн – извънреден и пълномощен посланик 
на Унгария в София 
 
15.06.2015 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
г-н У Юен и г-жа Лю Сюин – китайски инвеститори 
 
17.06.2015 г., среща на Янко Янков с Н. Пр. г-н Шаул Камиса Раз – извънреден и пълномощен посланик на 
Държавата Израел в София 
 
18.06.2015 г., среща на Красимир Велчев с г-н Мехо Омерович–председател на Комисията по права на 
човека и малцинствата и равенство между половете в Скупщината на Сърбия 
 
19.06.2015 г., среща на Станислав Иванов с Н. Пр. г-н Такаши Коизуми – извънреден и пълномощен 
посланик на Япония в София 
 
19.06.2015 г., среща на Светлин Танчев с г-жа Таня Мишчевич, главен преговарящ на Сърбия за ЕС 
 
19.06.2015 г., среща на Красимир Каракачанов с г-жа Надица Попова, г-н Филип Бойков и г-н Трайчо Попов 
– студенти от Македония 
 
23.06.2015 г., среща на Светлин Танчев с Г-н Хайнц Йоахим Бархман и други двама члена на германския 
Бундестаг, придружавани от посланика на Германия у нас Детлеф Лингеман 
 
24.06.2015 г., среща на Явор Хайтов и Димитър Бойчев с г-н Дзин Имин - член на шанхайския постоянен 
комитет на полит. и консултативен съвет на китайския народ,съветник на общинското правителство на 
Шанхай 
 
24.06.2015 г., среща на Емил Димитров с г-н Такеши Огино – първи секретар в Посолството на Япония в 
София 
 
24.06.2015 г., среща на Румен Христов с г-н Локъл Пауър, шведски инвеститор 
 
24.06.2015 г., среща на Даниела Дариткова с г-н Темиртай Избастин - управляващ Посолството на 
Република Казахстан в София 
 
25.06.2015 г., среща на Иван Иванов и Хасан Адемов с г-н Стефан Нелсон – депутат от шведския Риксдаг 
/парламент 
 
25.06.2015 г., среща на Петър Кадиев с Н. Пр. г-н Александру Пригорски – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Молдова 
 
26.06.2015 г., среща на Делян Добрев с Н.Пр. г-жа Жоан Льоме, посланик на Канада за България 
 
29.06.2015 г., среща на Хасан Адемов с г-н Мишел Сервоз, генерален директор ГД "Заетост, социални 
въпроси и приобщаване", Европейска комисия 
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Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. 

Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народно събрание /РСПСЮИЕ/ е 
международен информационен център за логистична подкрепа на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, за обмен на 
информация и опит и за координиране на съвместните дейности на парламентите на държавите-участнички в Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. 
РСПСЮИЕ насърчава устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа в различни насоки като дейността му е 
насочена към международния обмен на информация, включвайки интерпарламентарни прояви с участието на депутати и служители от 
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ. 
Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността си за периода 2015-2017 г. са в 
съответствие с целевите показатели на Народното събрание, както следва: 
Организирани и проведени многостранни и двустранни международни прояви, съгласно Програма 4 „Парламентарна дипломация” на 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива  
През отчетния период на календарната 2015 г., РСПСЮИЕ взе участие в съорганизирани и проведени мероприятия в координация с 
ръководството на албанското председателство на ПСЮИЕ по основни за парламентарното сътрудничество в ЮИЕ приоритети, 
свързани със стартирането на дейността на Комисиите на ПА, по-нататъшното институционализиране на Асамблеята и определяне на 
нейните цели и програма:  
1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Общата комисия по правосъдие, вътрешни работи и сътрудничество в областта на 
сигурността на ПА на ПСЮИЕ, 08-10 февруари 2015 г., Истанбул, Турция.  
 - Обсъждане и приемане на доклад и резолюция на Комисията 
2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Общата комисия по социално развитие, образование и изследователска и научна дейност 
на ПА на ПСЮИЕ, 26-27 февруари 2015 г., Букурещ, Румъния. 
 - Обсъждане и приемане на доклад и резолюция на Комисията 
3. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ във Второто заседание на ад-хок Работната група и в заседание на Постоянния Комитет на 
ПА на ПСЮИЕ, 17 април 2015 г., Тирана, Албания. 
 - Обсъждане на бюджета на ПА на ПСЮИЕ; 
 - Обсъждане на двете предложения за седалище на Секретариата на ПА на ПСЮИЕ; 
4. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в заседание на Постоянния Комитет на ПА на ПСЮИЕ, 18 април 2015 г., Тирана, Албания. 
 - Обсъждане на доклада на ад-хок Работната група на ПА на ПСЮИЕ 
 - Обсъждане на докладите на трите комисии на ПА на ПСЮИЕ 
 - Обсъждане на проект на декларация на ПА на ПСЮИЕ 
 - Доклад на РСПСЮИЕ относно кандидатстването за статут на наблюдатели в ПКБМ 
 - Приемане на проект за Дневен ред на Пленарната сесия 
5. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Третото заседание на ад-хок Работната група на ПА на ПСЮИЕ, 22 май 2015 г., Тирана, 
Албания. 
 - Обсъждане на въпроса за седалището на Секретариата на ПА на ПСЮИЕ 
 - Обсъждане и приемане на Доклад на ад-хок Работната група на ПА на ПСЮИЕ до Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ 
6. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ, 23 май 2015 г., Тирана, Албания. 

 - Приемане на Годишна парламентарна програма за ЮИЕ 2015-2016 г.; 
 - Приемане на Финална декларация на председателите на парламентите от ПСЮИЕ; 
 - Приемане на Докладите и резолюциите на Трите комисии; 
 - Приемане на Доклад на ад-хок Работната група на ПА на ПСЮИЕ. 

 
 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 4 "Парламентарна дипломация" 
(в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 3 382 000 3 335 245 1 296 308 

  
Персонал 848 600 820 399 325 233 

  
Издръжка 2 533 400 2 514 846 971 075 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 382 000 3 335 245 1 296 308 

  
Персонал 848 600 820 399 325 233 

  
Издръжка 2 533 400 2 514 846 971 075 

  Капиталови разходи       
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Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 382 000 3 335 245 1 296 308 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 382 000 3 335 245 1 296 308 
          
  Численост на щатния персонал 31 31 27 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са 

отчетени разходи в общ размер на 1 296 308 лв. (38,87 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 325 233 лв. 
(39,64 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 971 075 лв. (38,61 на сто 
спрямо уточнения бюджет). 

 

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 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 80 80 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка %   50 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 
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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 10 21 

2. Изготвени поименни разписания Брой 12 28 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 50 90 

4. Проведени атестации Брой 600 600 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за 
прекратяване на трудови правоотношения Брой 500 282 
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 150 87 

7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 4 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 500 247 

9. Обработени болнични листове Брой 600 227 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3 000 1 430 
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 20 18 

12. Обучени служители в ИПА Брой 40 38 
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, 
организирани от отдел "Правен и човешки ресурси" Брой 150 12 

14. Обучени служители в международни институти Брой 5 - 
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови 
нормативни актове % 100 100 
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на 
служители % 100 - 

17. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 50 45 

18. Издадени служебни бележки Брой 60 21 

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 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 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   
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 7 
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. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 2 
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС 
за пленарна зала Брой 1 1 
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на 
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното 
събрание в срок Брой 4 2 
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на 
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното 
събрание в срок Брой 2 1 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 16 
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 3 
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи Брой 5 3 
15. 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 
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 13 0 

17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 150 90 
18. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по 
вътрешен одит Брой 2 2 

19. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 9 1 
20. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, 
участия в работни групи и др.) Брой 5 10 
21. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за 
дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 
* 22. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   18 

* - приети препоръки Брой   18 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 
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 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 30 

2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 100 40 

3. Изграждане и развитие на Портал % 100 70 

4. Цифрова телефония % 100 60 

5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 80 60 

6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 100 60 
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи % 100 70 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 30 

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 95 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой 0 1 276 

- книги Брой   356 

- периодични издания Брой   25 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   889 

- други материали Брой   6 
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:       
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   4 578 
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   3 045 
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни 
документи и др.) Брой   6 100 

- предоставени копия на документи Брой   4 195 
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:       
- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   956 

- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   98 402 

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи, в т.ч.: Брой 0 6 

- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     

- законодателни проучвания Брой   6 
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6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи в срок % 100 100 
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 15 26 
* 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. В точка 3.1. са обобщени данни за 
анализираните стенограми, въведените проекти на закони, решения, обръщения и декларации, както и въведените закони, 
решения, обръщения и декларации. В т.3.2. са обобщени данни за въведени записи от инвентарни книги, съгласно график № 555-
00-66 от 24.01.2015 г., който наложи промяна в работните планове и отпадане на аналитичната обработка на статии от 
вестници и списания, също така анализирани и въведени записи за изказванията на народните представители на всяко 
заседание, аналитично обработени книги и аналитично обработени статии от книги. 
** 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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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 1 

3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 1 264 358 

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 % 77 61 

7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 

8. Отказ на получена заявка % 0 0 

 
 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 12 715 600 12 833 186 4 527 895 

  
Персонал 6 392 300 6 503 294 3 195 206 

  
Издръжка 4 552 700 4 533 692 1 328 037 

  
Капиталови разходи 1 770 600 1 796 200 4 652 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 12 715 600 12 833 186 4 527 895 

  
Персонал 6 392 300 6 503 294 3 195 206 

  
Издръжка 4 552 700 4 533 692 1 328 037 

  Капиталови разходи 1 770 600 1 796 200 4 652 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 
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От тях за: *       

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

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 1 500 1 500 

  
1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата 

  1 500 1 500 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 1 500 1 500 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 12 715 600 12 834 686 4 529 395 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 12 715 600 12 834 686 4 529 395 
          
  Численост на щатния персонал 258 256 249 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 5 „Административно обслужване” са 

отчетени разходи в общ размер на 4 529 395 лв. (35,29 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 3 195 206 лв. 
(49,13 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 328 037 лв. (29,29 на сто 
спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 4 652 лв. (0,26 на сто 
изпълнение). По програмата са отчетени 1 500 лв. като администрирани разходи за 
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата. 

 
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 
 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на 
планирани и аварийни ремонти % 100 100 
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание % 100 100 

3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София" Брой 10 14 
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 80 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на 
Народното събрание и други лица % 80 49 

2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 400 000 181 666 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 350 000 184 616 

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 2015 Отчет към 
30.06.2015 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" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 6 261 800 6 291 160 2 274 164 

  
Персонал 2 517 600 2 560 640 1 196 249 

  
Издръжка 3 442 800 3 068 560 1 058 400 

  
Капиталови разходи 301 400 661 960 19 515 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 6 261 800 6 291 160 2 274 164 

  
Персонал 2 517 600 2 560 640 1 196 249 

  
Издръжка 3 442 800 3 068 560 1 058 400 

  Капиталови разходи 301 400 661 960 19 515 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       
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1. ............................................................................       

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 6 261 800 6 291 160 2 274 164 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 261 800 6 291 160 2 274 164 
          
  Численост на щатния персонал 173 173 159 
  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 
За полугодието на 2015 г. по програма 6 „Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер 
на 2 274 164 лв. (36,15 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 1 196 249 лв. (46,72 на сто спрямо уточнения 
бюджет), за издръжка са отчетени 1 058 400 лв. (34,49 на сто от уточнения бюджет) 
и за капиталови разходи – 19 515 лв. (2,95 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 
 

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” 

Услуга 1. Икономически и социален диалог 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на 
републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет % 100 0 
2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на 
икономическата и социална политика Брой 7 4 
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на 
законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено значими 
въпроси на икономическото и социално развитие Брой 9 4 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2015 Отчет към 
30.06.2015 г. 

4. Пленарни сесии Брой 10 4 
5. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия и посрещане на чуждестранни 
гости по линия на сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, други 
европейски институции и съветите в страните-членки на Европейския съюз Брой 9 4 
6. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия по линия на МАИСССИ, 
ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални или международни 
институции  Брой 3 0 
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии Брой 230 130 
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на актове 
и изпълнение на основните функции на ИСС   % 100 100 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към Отчет за целевите стойности по показателите за изпълнение на бюджета на Икономически и социален съвет за периода 
01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

За първото полугодие на 2015 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) изпълняваше дейността си съгласно изискванията на Закона 
за Икономическия и социален съвет и в съответствие с приетия План за дейността на Съвета за 2015 г. като се придържаше към 
утвърдения бюджет и възприетата от ръководството политика на икономии и целесъобразност при разходване на средствата, в рамките 
на заложените в Плана параметри. 
По т. 1  
През отчетния период в ИСС не са постъпили искания от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерски съвет за 
изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие на 
страната.  
По т. 2  
През периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо четири акта, от които три резолюции и 
едно становище.  
Първият акт, който Икономическия и социален съвет прие бе включената в Плана за дейността за 2015 г. резолюция на тема „Основни 
позиции на Икономическия и социален съвет относно прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020” в България”. 
Резолюцията поставя акцент върху необходимостта от формулирането на допълнителни подцели в Стратегия „Европа 2020“ във всяко 
едно от направленията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
В документa ИСС констатира, че все още не се наблюдават по-значителни резултати в изпълнението на поставените, в рамките на 
Стратегия „Европа 2020“, национални цели на отделните държави членки и в ЕС като цяло. Според ИСС причината е, че липсва 
постоянство и приемственост в политическото управление и недостатъчна воля за провеждане на реформи. ИСС отново акцентира на 
препоръката си, че е необходимо да се преосмисли икономическото управление на ЕС като се развиват и укрепват социалните аспекти. 
Необходимо е също да се обърне по-сериозно внимание на целите на Стратегия „Европа 2020“ в рамките на Европейския семестър и да 
се постигне баланс между фискалната и макроикономическа стабилност и изискванията за дългосрочни структурни реформи. ИСС 
отново заявява, че целите по заетостта, образованието и бедността остават неразривно свързани и препоръчва  някои от тях да се 
преразгледат и допълнят като се формулират подцели. 
 Пленарната сесия на ИСС прие резолюция по “Съобщение на Комисията – Годишен обзор на растежа за 2015 г.”. В нея ИСС изразява 
подкрепа за новия интегриран подход на Европейската комисия /ЕК/, чрез който се обвързват основните приоритети през Европейския 
семестър, като се отчита националната специфика и прякото въздействие върху растежа и откриването на нови работни места. 
В документа се изразява увереност, че новият инструмент на ЕК „Европейският фонд за стратегически инвестиции“ ще има 
мултиплициращ ефект за привличането на нови инвестиции и активизиране на частния сектор. Също така ИСС изразява мнение, че 
трябва да се подкрепя развитието на производствени сектори, и най-вече на продукти с висока добавена стойност и иновации. ИСС 
подчертава, че връщането на Европа към устойчиво икономическо развитие изисква широк консенсус, участие на социалните партньори 
и гражданското общество в разработването и прилагането на реформи и политики на национално ниво. В заключение ИСС отново 
поставя акцент върху обвързването на фискалните и макроикономически политики със структурните политики на национално и 
европейско равнище. 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“ е темата 
на становището, което ИСС прие в изпълнение на Плана за дейността си през 2015 г.  
В своя акт ИСС се обедини около позицията, че забавянето на темпа на икономически растеж, неблагоприятната световна икономическа 
конюнктура и бюджетните дефицити през последните години извеждат на преден план по-добрата събираемост, като основен източник 
за изпълнение и повишаване на бюджетните приходи. ИСС настоява държавните органи в сътрудничество с всички заинтересовани 
страни да предприемат спешни мерки за чувствително ограничаване на неформалната икономика.  
ИСС изразява тревогата си, че неформалната икономика може да се превърне в поколенчески проблем, следвайки тенденция за 
възпроизвеждане на неформалността, чрез модела на семейството - т.нар. „капан на неформалността“, в който се задържат следващите 
поколения. 
Председателският съвет на ИСС взе решение за разработване на резолюция по “Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел”, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на 
правосъдието.  
В резолюцията се отправят множество предложения за усъвършенстване и детайлизиране на принципа, по който ще се създаде и 
функционира както предложения в проектозакона нов Съвет за развитие на гражданското общество, така и за дейността на  специално 
финансирания от националния бюджет Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации. 
ИСС обръща специално внимание, че са необходими подробни анализи за състоянието на гражданския сектор и организациите, за 
дейността им, ефективността им, представителността и демократичния мандат на различните по характер и цели граждански сдружения. 
В заключение ИСС приветства Министерството на правосъдието за публикуването на проектозакона за обществено обсъждане и 
препоръчва консултативният процес да продължи и да се задълбочи. 
По т. 3 
През април 2015 г. ИСС проведе регионална кръгла маса на тема „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – 
възможности пред младите хора” в Благоевград. В дискусията взеха участие повече от 60 души, които откроиха акценти с различни 
аспекти – от юридическото определение на социалното предприятие, през различните му модели, разликите между социалното 
предприятие и бизнеса, до финансови проблеми и възможности за разрешаването им. Представители на социални предприятия в 
областта споделиха своя опит в организацията на работата си и ефекта от дейността си. 
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ИСС организира кръгла маса на тема „Политики и мерки за задържане на децата в училище в община Свиленград”, която се проведе в 
края на април 2015 г. В нея взеха участие повече от 50 души, сред които представители на държавната и местна власт, на местните 
структури на социалните партньори, директори, учители, членове на ИСС, медии. 
На проведения форум в Свиленград бяха представени добрите практики в общината при справянето с проблема с ранното отпадане от 
образователната система. В рамките на дискусията бе споделен богат опит и се отправиха много предложения за промени в системата, 
част от които са заложени в становища на Икономическия и социален съвет.  
ИСС в партньорство с УНСС и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира дискусия на тема „Възможностите 
за развитие на социалното предприемачество през новия програмен период 2014 -2020 г.: създаване на заетост сред млади хора“ през 
месец май, 2015 г. В тази дискусия взе участие и вицепрезидентът на Трета група в Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК) Ариане Родер. 
 Дискусията бе обект на голям  интерес от страна на студенти както от УНСС, така и от други университети. Експерти от МТСП и 
Министерство на икономиката представиха пред тях възможностите за финансиране, които дават оперативните програми през новия 
програмен период 2014-2020 г. Студентите бяха запознати и с дейността на различни социални предприятия и фондации, финансиращи 
социални дейности. 
През юни 2015 г. ИСС организира кръгла маса в град Гоце Делчев на тема „От образование към заетост – възможности пред младите 
хора”. Форумът предизвика изключителен интерес сред обществеността и медиите, като събра заедно повече от 80 души, сред които 
представители на държавната и местна власт, на местните структури на социалните партньори, активни работодатели и предприемачи, 
директори, учители, членове на ИСС, журналисти. Те обсъдиха наболелите проблеми и предстоящите дейности в региона, свързани с 
обхвата и задържането на децата в училище, като същевременно дадоха отговори на множество въпроси, касаещи привличането и 
задържането на квалифицирани млади специалисти.  
По т. 4 

През периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. бяха проведени  четири  пленарни сесии на ИСС. 
По т. 5 
През месец май 2015 г. ИСС бе домакин на посещението на г-жа  Ариане Родер - вицепрезидентът на Трета група в Европейския 
икономически и социален комитет ЕИСК. В рамките на това посещение г-жа Родер взе участие като гост лектор на проведения форум 
на тема „Възможностите за развитие на социалното предприемачество през периода 2014 -2020 г. – създаване на заетост за млади хора“.  
В началото на м.юни 2015 г. представители на ИСС взеха участие в организираната в Брюксел от ЕИСК конференция на тема 
„Придобиване на знания и умения чрез стажове и мобилност”. В проведения дебат взеха участие представители на Европейския 
парламент, Европейската комисия, ЕИСК, различни европейски организации и други институции. В дискусията се очертаха както 
основните предизвикателства, така и безспорните ползи от мобилността на стажовете. 
На 24 и 25 юни 2015 г. ИСС взе участие в организираната в Брюксел от Група 3 на ЕИСК конференция на тема:”Преобразяване на 
Европа”. Конференцията бе характерна с много активното участие на европейските институции и на граждански организации на 
европейско и национално ниво. В рамките на отделни кръгли маси и общи дебати се дискутираха основни въпроси и предизвикателства 
пред Европа и то особено от гледна точка на нейното социално измерение. 
През отчетния период ИСС бе представен и на организираната в Брюксел от Обсерваторията на пазара на труда в ЕИСК конференция на 
тема: ”Имиграция и интеграция”. С участието на евродепутати, представители на Европейската комисия, членове на ЕИСК и 
представители на други европейски и национални организации на гражданското общество в дискусията бяха обсъдени както общите, 
така и специфичните проблеми на имиграцията и интеграцията. 
По т. 6 
През отчетния период ИСС не е участвал в международни срещи, конференциии и мероприятия по линия на МАИСССИ, ЕВРОМЕД, 
други форуми и сътрудничеството с други сродни национални или международни институции. 
По т. 7 
Констатациите и предложенията на ИСС от приетите през отчетния период актове, публични консултации и дискусии срещнаха голям 
медиен и обществен интерес, като до 30 юни 2015 г. са налице 130 броя отразявания.  
По т. 8 
Изработването на проектите на приетите през първото полугодие на 2015 г. актове на ИСС (становища, резолюции и анализи) бе 
обезпечено с консултантска помощ, осигурена от външни експерти.  

 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 7 "Икономически и социален 
диалог" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 1 001 900 1 001 900 297 447 

  
Персонал 652 400 661 610 215 860 

  
Издръжка 324 500 315 290 81 527 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 60 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 001 900 1 001 900 297 447 

  
Персонал 652 400 661 610 215 860 

  
Издръжка 324 500 315 290 81 527 

  Капиталови разходи 25 000 25 000 60 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       
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2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
сметки за средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

  2. ............................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 001 900 1 001 900 297 447 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 001 900 1 001 900 297 447 
          
  Численост на щатния персонал 32 32 22 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За полугодието на 2015 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” 

са отчетени разходи в общ размер на  297 447 лв. (29,69 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 215 860 лв. 
(32,63 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 81 527 лв. (25,86 на сто спрямо 
уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 60 лв. (0,24 на сто изпълнение). 

 

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 изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2015 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 
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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 2015 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 
 
 


