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І. УВОД 

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за първото полугодие на 2013 г. е изготвен в 
съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 3 от 01.07.2013 г. за 
определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския 
съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” и Държавната агенция „Национална сигурност” на отчетите за 
изпълнението на политиките и програмите за първото полугодие на 2013 г. 

Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание и 42-то Народно 
събрание през първото полугодие на 2013 г. 

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

Отчетът за изпълнението на функционалните области и програмите на 
Народното събрание за първото полугодие на 2013 г. е насочен към пълноценното 
функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции 
и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното 
събрание, които са насочени към: 

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

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

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

Парламента. 
Изготвеният отчет на Народното събрание за първото полугодие на 2013 г. е 

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

да функционира в условията на членство в Европейския съюз.  

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

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

Разходите по бюджета на Народното събрание са отчетени в три 
функционални области и седем програми, както следва: 
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• Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”: 

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

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

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

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

• Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 

- Програма 5. „Административно обслужване”; 

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

• Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2013 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2013 г. са разделени в три групи: 

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

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

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

 

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета 
  
 1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 
 

ПРИХОДИ за първото полугодие на 2013 г. 
(в хил. лв.) 

Закон  Уточнен 
план  

Отчет  

Общо приходи: 2 187 2 187 1 119 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 2 187 2 187 1 119 

Приходи и доходи от собственост 1 828 1 828 1 020 

Държавни такси 559 559 233 
Глоби, санкции и наказателни лихви 0 0 41 

Други неданъчни приходи 9 9 1 
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Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите 

-209 -209 -176 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени 
суми 

0 0 0 

 
 За периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. са отчетени приходи в общ размер на 
1 119 хил. лв., което представлява изпълнение от 51,16 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2013 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на 
Народното събрание 
 

Разходи за първото полугодие на 2013 г. (в хил. лв.) Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи по бюджета на Народното 
събрание на Република България 

53 000 52 855 15 775 

Функционална област "Представителен и ефективен 
парламент" 

29 468 29 662 9 175 

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

18 973 19 185 5 741 

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен 
контрол и конституиране" 

5 589 5 601 1 844 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 920 1 920 805 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 2 986 2 956 785 
        
Функционална област "Осигуряващи дейности" 22 530 22 191 6 322 

Програма 5 "Административно обслужване" 12 820 12 606 4 022 

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

9 710 9 585 2 300 

        
Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 002 1 002 278 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 002 1 002 278 

        

Общо разходи: 53 000 52 855 15 775 

 
 За първото полугодие на 2013 г. са отчетени разходи в общ размер на 15 775 
хил. лв., които обхващат дейността на 41-то Народно събрание и 42-то Народно 
събрание. С Указ № 57 на президента на Република България от 13.03.2013 г., XLI 
Народно събрание се разпуска на 15 март 2013 г. За периода 01.01.2013 г. – 
31.03.2013 г. са отчетени разходи в общ размер на 9 358 хил. лв. На 21.05.2013 г. се 
конституира 42-то Народно събрание. 
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Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2013 г. 
на Народното събрание по функционални области

58%

40%

2%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"

Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"

Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"
 

 

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2013 г. на 
Народното събрание по програми

36%

12%5%5%

25%

15% 2%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

Програма "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"

Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"

Програма “Парламентарна дипломация”

Програма “Административно обслужване”

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

Програма “Икономически и социален диалог”
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 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. са в общ размер на 15 775 хил. лв., което представлява 
изпълнение от 29,84 % спрямо уточнения бюджет. 
 

 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ПРОГРАМИ на Народното събрание 
на Република България за първото 

полугодие на 2013 г. 
Ведомствени разходи 

Администрирани 
разходи 

(в хил. лв.) Общо 
консолид
ирани 
разходи 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Общо По 
бюдж
ета 
на 
ПРБ
К 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Обща сума на разходите: 15 775 15 775 15 775 0 0 0 0 
Функционална област 
" Представителен и ефективен 
парламент" 

9 175 9 175 9 175 0 0 0 0 

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

5 741 5 741 5 741 0 0 0 0 

Програма 2. Законодателна дейност, 
парламентарен контрол и 
конституиране 

1 844 1 844 1 844 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с избирателите и 
народно представителство 

805 805 805 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

785 785 785 0 0 0 0 

Функционална област 
" Осигуряващи дейности" 

6 322 6 322 6 322 0 0 0 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

4 022 4 022 4 022 0 0 0 0 

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

2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 

Функционална област 
" Съпътстваща дейност" 

278 278 278 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

278 278 278 0 0 0 0 

 

 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
 
Източници на финансиране на консолидираните 
разходи, обхванати в програмния и ориентиран към 
резултатите бюджет за първото полугодие на 2013 г.                
(в хил. лв.) 

Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи: 53 000 52 855 15 775 

Общо финансиране: 53 000 52 855 15 775 

Собствени приходи 2 187 2 187 1 119 

Субсидия от републиканския бюджет 50 813 50 844 15 159 
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Целеви средства от ЦБ       

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. 
съфинансиране от ДБ 

      

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

      

Заеми        

Безвъзмездни помощи       

Други европейски фондове и програми, вкл. и 
национално съфинансиране 

      

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

      

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

    -343 

Получени трансфери     16 

Предоставени трансфери   -176 -176 

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

- Субсидия от Републиканския бюджет – 15 159 хил. лв. или е налице 
изпълнение от 29,81 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери – 16 хил. лв. Трансферите са получени от 
Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на 
заетост; 

- Предоставени трансфери – 176 хил. лв. на Министерски съвет; 
- Други (депозити и средства по сметки – касови наличности в лева и валута 

и преводи в процес на сетълмент) – 343 хил. лв. 
 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 
 

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

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 1 "Нормативно определени 

разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното 

събрание" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 18 973 19 185 5 741 

  
Персонал 11 950 12 162 3 685 

  
Издръжка 6 523 6 523 2 056 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 500 0 
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1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

18 973 19 185 5 741 

  
Персонал 11 950 12 162 3 685 

  
Издръжка 6 523 6 523 2 056 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 500   

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  
Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 18 973 19 185 5 741 

  
Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 18 973 19 185 5 741 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 1 „Нормативно определени 
разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание”, са отчетени разходи в общ размер на 5 741 хил. лв. (29,92 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет), които обхващат дейността на 41-то 
Народно събрание и на 42-то Народно събрание. Отчетените разходи за персонал 
са в размер на 3 685 хил. лв. (30,29 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 
2 056 хил. лв. (31,52 на сто спрямо уточнения бюджет). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. за народните представители от 41-то 
Народно събрание по програмата са отчетени разходи в общ размер на 3 621 хил. 
лв., от които за персонал – 2 323 хил. лв. и за издръжка – 1 298 хил. лв. 
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2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 2 
„ Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране” 
 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране” 
Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание: 
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: 
- изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното 
събрание законопроекти Брой   65 
* 2. Финализирани приети закони Брой   40 

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   165 

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   103 

** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните 
комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   8 
11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в техните 
заседания в срок % 100 100 
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните 
комисии в срок % 100 100 
* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на 
финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като 
зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се 
предостави отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на 
парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно 
да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното 
събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на 
проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на 
определен период. 

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

2013 г. 
Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

1. Доклад по Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за 
връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. и мотивите към указа. 
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2. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, № 
202-02-30, внесен от Министерски съвет на 29 ноември 2012 г.  
3. Доклад по законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно 
превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 202-02-31, внесен от Министерски съвет на 3 
декември 2012 г. 
4. Доклад по законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 
202-01-83 от 12 декември 2012 г., внесен от Министерски съвет и законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от 
народния представител Диан Червенкондев и група народни представители. 
5. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, 
№ 202-01-76, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2012 г. 
6. Доклад по общ проект на приетите на първо гласуване на 23 януари 2013 г. законопроект за изменение 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83 от 12 декември 2012 г., внесен от 
Министерски съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от народния представител Диан 
Червенкондев и група народни представители. 
7. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, 
внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. 
8. Доклад за второ гласуване по законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен 
от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. 
9. Становище по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на "Топлофикация 
София" ЕАД за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-9, внесен от народния 
представител Мартин Димитров и група народни представители на 24 януари 2013 г. 
10. Становище по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши Одит на дейността на 
"Топлофикация София" ЕАД за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-13, внесен от 
народния представител Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. 
11. Становище по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, 
упражняван от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото 
разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2012 г. - 30 април 2013 г., № 354-02-11, внесен от 
народния представител Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. 
12. Доклад за второ гласуване по законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 
28 юни 2012 г. 
13. Доклад за второ гласуване по общ проект на приетите на първо гласуване на 23 януари 2013 г. 
законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83 от 12 
декември 2012 г., внесен от Министерски съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от народния 
представител Диан Червенкондев и група народни представители. 
14. Доклад по проект на решение за отменяне на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване 
на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот, № 302-03-2, внесен 
от Министерски съвет на 4 февруари 2013 г. 
15. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, 
№ 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2012 г. 
16. Доклад относно повторно обсъждане на оспорените с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. на Президента 
на Република България § 24, § 32, т. 2, буква "а", подбуква "вв" и § 34 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. 
17. Доклад по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от 
народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г., № 354-01-10, 
внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г. и 
№ 354-01-19, внесен от народния представител Красимир Велчев и група народни представители на 15 
февруари 2013 г. 
18. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната 
ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. 
19. Доклад по законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от народните 
представители Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г. 
20. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-
98, внесен от народния представител Захари Георгиев и група народни представители на 12 октомври 2012 
г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен 
от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 29 ноември 2012 г. и 
законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от народния 
представител Ваньо Шарков и група народни представители на 27 февруари 2013 г. 
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21. Доклад по законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската 
федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за 
сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, № 302-
01-6, внесен от Министерски съвет на 8 февруари 2013 г. 
22. Доклад по общ проект на приетите на първо гласуване на 1 март 2013 г. законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98 от 12 октомври 2012 г., внесен от 
народния представител Захари Георгиев и група народни представители, законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114 от 29 ноември 2012 г., внесен от 
народния представител Иван Вълков и група народни представители и законопроект за допълнение на 
Закона за защита на потребителите, № 354-01-26 от 27 февруари 2013 г., внесен от народния представител 
Ваньо Шарков и група народни представители. 
23. Доклад за второ гласуване по общ проект на приетите на първо гласуване на 1 март 2013 г. 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98 от 12 
октомври 2012 г., внесен от народния представител Захари Георгиев и група народни представители, 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114 от 29 
ноември 2012 г., внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители и 
законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26 от 27 февруари 2013 г., 
внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители. 
24. Доклад за второ гласуване по законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството 
на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за 
сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, № 302-
01-6, внесен от Министерски съвет на 8 февруари 2013 г.  
25. Становище по проект на решение за възлагане на Министерски съвет и Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и 
осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени, № 354-02-28, 
внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари 2013 г. 

    
Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Република Молдова, от друга страна, № 
202-02-30, внесен от Министерски съвет на 29.11.2012 г. - № 353-02-1/17.01.2013 г. 
2. Законопроект за публичните финанси - № 353-02-2/22.01.2013 г. 
3. Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада 
- № 353-02-3/29.01.2013 г. 
4. Законопроект за ограничаване изменението на климата - № 353-02-4/29.01.2013 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз - № 353-02-5/29.01.2013 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ - № 353-02-6/29.01.2013 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти - № 353-
02-7/29.01.2013 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност - № 353-02-8/29.01.2013 
г. 
9. Законопроект за публичните финанси - № 353-02-9/31.01.2013 г. 
10. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на дейността на Топлофикация 
София" ЕАД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. - № 353-02-10/01.02.2013 г. 
11. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на контрола, упражняван от 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на 
топлинна енергия за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. - № 353-02-11/01.02.2013 г. 
12. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и 
контрола за спазването им, упражняван от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране по 
отношение на Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 
01.01.2011 г.  до 30.04.2013 г.,  354-02-12, внесен от народния представител Красимир Велчев и група 
народни представители на 25.01.2013 г. - № 353-02-12/01.02.2013 г. 
13. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на "Топлофикация София" ЕАД - 
№ 353-02-13/01.02.2013 г. 
14. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз (2013 г.) - № 353-02-14/08.02.2013 г. 
15. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария 
за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото - № 353-02-15/08.02.2013 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя - № 353-02-16/13.02.2013 г. 
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17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - № 353-02-
17/27.02.2013 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - № 353-02-
19/27.02.2013 г. 
19. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ - № 
353-02-20/04.03.2013 г. 
20. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за 
разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие - № 
353-02-21/04.03.2013 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - № 353-02-
22/05.03.2013 г. 
22. Проект на Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за 
забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на 
химическите оръжия - № 353-02-23/05.03.2013 г.   
23. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие - № 353-02-
24/05.03.2013 г. 

    
Комисия по правни въпроси 

1. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-2/24.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, № 202-01-77, внесен от 
Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
2. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-3/24.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 
г. 
3. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-4/24.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за Държавна агенция "Разузнаване", № 202-01-80, внесен от Министерски съвет на 
27.11.2012 г. 
4. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-5/24.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за военното разузнаване, № 202-01-79, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
5. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-6/25.01.2013 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската 
агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на 
Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302-02-1, внесен от Министерски съвет на 
10.01.2013 г. 
6. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-7/25.01.2013 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна 
инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие № 202-02-35, внесен от 
Министерски съвет на 14.12.2012 г. 
7. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-8/25.01.2013 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение 
на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие № 202-02-36, внесен от 
Министерски съвет на 14.12.2012 г. 
8. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-9/25.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
9. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-10/25.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202-01-
84, внесен от Министерски съвет на 13.12.2012 г. 
10. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-11/25.01.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерски съвет на 18.12.2012 г. 
11. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-12/29.01.2013 г. относно откриване на нова 
процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
12. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-13/29.01.2013 г. относно обсъждане и 
приемане на правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. 
13. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-14/29.01.2013 г. относно откриване на нова 
процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България. 
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14. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-16/04.02.2013 г. относно годишна програма за 
участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, 
внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
15. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-17/04.02.2013 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от 
Министерски съвет на 21.11.2012 г., водеща - Комисия по правни въпроси. 
16. Допълнителен доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-18/08.02.2013 г. към доклад с вх. 
№ 253-03-140/11.12.2012 г. относно второ гласуване на общ законопроект вх. № 253-03-88/05.09.2012 г. на 
приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс:  
- № 254-01-77, внесен от народния представител Екатерина Иванова Михайлова и група народни 
представители нa 06.07.2012 г. 
- № 254-01-79, внесен от народния представител Яне Георгиев Янев и група народни представители на 
10.07.2012 г. 
- № 254-01-81, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни 
представители на 10.07.2012 г. 
- № 254-01-83, внесен от народния представител Искра Фидосова Искренова и група народни 
представители на 10.07.2012 г.  
17. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-19/08.02.2013 г. относно проект за решение 
за налагане на мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности в имоти на 
територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - 
гр.Несебър, № 254-01-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков Янакиев на 23.10.2012 г. 
18. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-21/19.02.2013 г. относно второ гласуване на 
общ законопроект вх. № 253-03-127/12.11.2012 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за 
изменение и допълнение на Търговския закон: 
- № 254-01-15, внесен от народните представители Янаки Боянов Стоилов, Любен Андонов Корнезов и 
Евгений Желев Желев на 16.02.2012 г. 
- № 254-01-91, внесен от народните представители Емил Йорданов Радев, Красимир Георгиев Ципов и 
Фани Иванова Христова на 05.09.2012 г. 
- № 202-01-53, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г. 
19. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-22/22.02.2013 г. относно изслушване на 
предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество от 
квотата на Народното събрание. 
20. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-23/22.02.2013 г. относно изслушване на 
предложения кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното 
събрание. 
21. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-25/06.03.2013 г. относно второ гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от 
Министерски съвет на 21.11.2012 г. 
22. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-27/12.03.2013 г. относно законопроект за 
допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове, № 302-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.03.2013 г. 
23. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-28/12.03.2013 г. относно второ гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни длъжности, № 354-01-28, внесен от народния представител Яне Георгиев Янев и група 
народни представители на 01.03.2013 г.  
    

Комисия по регионална политика и местно самоуправление 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерски съвет. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от 
Министерски съвет. 
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция  "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, 
внесен от Министерски съвет. 
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за 
разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 
202-02-36, внесен от Министерски съвет. 
5. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен 
от Министерски съвет. 
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6. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни 
дейности в имоти на територията на Водна учебна база на Национална спортна академия "Васил Левски"- 
гр.Несебър, № 254-02-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков. 
7. Допълнителен Доклад към доклад № 253-04-69 от 07.12.2012 г. за второ гласуване на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 202-01-23, внесен от 
Министерски съвет. 
8. Становище относно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет. 

    
Комисия по външна политика и отбрана 

1. Разглеждане случая на българския пилот Янко Стоименов по отношение на настъпилото авиационно 
произшествие през 2005 г. (съвместно становище на Комисията по външна политика и отбрана и 
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения) 
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция за международен автомобилен превоз на пътници и товари, № 202-
02-34, внесен от Министерския съвет на 13.12.2012 г.  
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската 
агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, №  302-02-1, внесен от 
Министерски съвет на 10.01.2013 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, 
Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции 
във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, № 302-02-2, внесен от Министерски съвет 
на 14.01.2013 г. 
5. Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Канада, № 303-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
6. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария 
за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 303-03-4, внесен от 
Министерски съвет на 31.01.2013 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 302-
02-5, внесен от Министерски съвет на 08.02.2013 г. 
9. Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, 
правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в 
строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, № 302-01-6, внесен от 
Министерски съвет на 08.02.2013 г. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за 
забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на 
химическите оръжия, № 302-02-6, внесен от Министерски съвет на 21.02.2013 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-25, внесен от 
народния представител Доброслав Дилянов Димитров и група народни представители на 26.02.2013 г.  

    
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, 
Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции 
във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, № 302-02-2, внесен от Министерски съвет 
на 14.01.2013 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 
г. 
3.  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд, № 302-01-3, внесен 
от Министерски съвет на 25.01.2013 г. 
5. Доклад за второ гласуване по Законопроект за управление на системата за защита на националната 
сигурност, № 202-01-77, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
6. Доклад за второ гласуване по Законопроект за военното разузнаване, № 202-01-79, внесен от 
Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
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7. Доклад за второ гласуване по Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване", № 202-01-80, внесен от 
Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
8. Доклад за второ гласуване по Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от 
Министерски съвет на 27.11.2012 г. 
 

Комисия по земеделието и горите 
1. Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 202-01-86, внесен от 
Министерски съвет на 21 декември 2012 г. - 1 доклад 
2. Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2012 
г. - 1 доклад. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-01-1, внесен от Министерски съвет на 14 януари 2013 г. 
- 1 доклад. 
4. Изслушване на информация от министъра на земеделието и храните, проведено на основание чл.99, ал.3 
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно хода на преговорите по 
договоряне на международния финансов ресурс за земеделието в периода 2014 - 2020 г. и по промените в 
Общата селскостопанска политика; Разплащания по линия на директните плащания; Усвояването на 
средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. - 1 доклад. 
5. Позицията на Република България относно предложение за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите 
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, т.15 
от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 
302-00-14/18.02.2013 г., внесена от Министерски съвет - 1 доклад. 

    
Комисия по труда и социалната политика 

1. Доклад по Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-
19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г. 
2. Доклад по Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република 
България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
3. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на 
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-3, внесен от народния 
представител Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 10.01.2013 г. 
4. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 

    
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 

1. Допълнителен доклад към Доклад (второ гласуване) относно Законопроект за предучилищното и 
училищно образование, № 202-01-20, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г. 
2. Доклад относно Проект за решение за откриване на филиал - Сливен в структурата на Медицинския 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна, № 202-03-18, внесен от Министерски съвет на 
15.12.2012 г. 
3. Доклад относно Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 
202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г. 

    
Комисия по здравеопазването 

1. Доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-
01-119, внесен от народните представители Даниела Дариткова, Менда Стоянова и Лъчезар Иванов на 15 
декември 2012 г. 
2. Становище по Проект за решение за откриване на филиал - Сливен в структурата на Медицинския 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, № 202-03-18, внесен от Министерски съвет на 15 
декември 2012 г. 
3. Становище по Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-
03-19, внесен от Министерски съвет на 21 декември 2012 г. 
4. Доклад на Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание, относно разглеждане на Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 
през 2011 г. и изпълнението на Националната здравна стратегия, внесен в Народното събрание на 13 
декември 2012 г. на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето. 
5. Становище по Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения 
на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесен от Министерски съвет на 17 януари 2013 г. 
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6. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 354-01-16, внесен от народните представители Даниела Дариткова, Светлана Ангелова, 
Димитър Главчев, Антоний Кръстев и Геновева Алексиева на 12 февруари 2013 г. 

     
Комисия по околната среда и водите 

1. Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерски съвет на 
21.11.2012 г. - първо гласуване. 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за 
разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 
202-02-36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г. 
3. Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерски съвет на 18.12.2012 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 
354-01-1, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 02.01.2013 г. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз 2013, № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
6. Проект за решение за Мораториум на крайбрежните плажни ивици, № 354-02-8, внесен от народния 
представител Сергей Станишев и група народни представители на 23.01.2013 г. - отложен. 

    
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция за международен автомобилен превоз на пътници и товари, № 202-
02-34, внесен от Министерски съвет на 13.12.2012 г. - изготвено 1 становище. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от 
народните представители Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов на 12.10.2012 г. - 
изготвено 1 становище за първо гласуване. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен 
от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 29.11.2012 г. - изготвено 1 
становище за първо гласуване. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 254-01-101, внесен 
от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 18.10.2012 г. - изготвено 1 
становище. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 
г. - изготвено 1 становище за първо гласуване. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 302-01-2, внесен от 
Министерски съвет на 17.01.2013 г. - изготвено 1 становище. 
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, 
Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции 
във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, № 302-02-2, внесен от Министерски съвет 
на 14.01.2013 г. - изготвено 1 становище за първо гласуване. 
8. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. - изготвено 1 становище. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 302-01-2, внесен от 
Министерски съвет на 17.01.2013 г. - изготвено 1 становище за второ гласуване. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, 
внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г. - изготвено 1 становище. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 
г. - изготвено 1 становище за второ гласуване. 

    
Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

1. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, 
внесен от Министерски съвет на 12.12.2012 г.  
2. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен 
от Министерски съвет на 21.12.2012 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд, № 302-01-3, внесен 
от Министерски съвет на 25.01.2013 г. 
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 
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Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите  

1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-115, внесен от народните 
представители Кирил Владимиров Гумнеров и Стоян Иванов Иванов на 5.12.2012 г.  
2. Обсъждане случая на българския пилот Янко Стоименов във връзка с настъпилото авиационно 
произшествие в Гърция на 4.08.2005 г., писмо вх. № ПГ-330-00-2 от 7.01.2013 г. на Народното събрание. 
3. Национална гражданска инициатива "Срещу произвола на монополите", № ПГ-016-00-19, внесена от 
Инициативен комитет на 22.12.2010 г. 
4. Обсъждане на Проект за декларация относно 70-та годишнина от спасяването на цялата българска 
еврейска общност и почитане на паметта на жертвите на Холокоста, № 354-03-5, внесен от народния 
представител Лъчезар Благовестов Тошев на 1.03.2013 г. 
    
Забележка: Изготвени общо 3 бр. доклади по 4 бр. законопроекти, проекти на декларации, проекти за 
решения, петиции и др. 
Проведени 2 бр. Приемни на граждани за периода от 01.01.2013 г. до 7.03.2013 г. 

    
Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" 

1. Становище на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по Годишния доклад 
за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г., № 302-03-3, внесен от Министерски 
съвет на 18.02.2013 г. 
2. Становище на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по Годишната 
програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2013 
г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. 

    
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. Разпореждане № 250-01-364/15.12.2012 г. - законопроект № 202-02-36/15.12.2012 г. за ратифициране на 
Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за 
водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерски съвет, водеща комисия: 
Комисия по бюджет и финанси - становище № 353-18-2/15.01.2013 г. 
2. Разпореждане № 250-01-367/15.12.2012 г. - законопроект № 202-02-35/14.12.2012 г. за ратифициране на 
Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и 
Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерски съвет, водеща комисия: 
Комисия по бюджет и финанси - становище № 353-18-1/15.01.2013 г. 
3. Разпореждане № 250-01-372/19.12.2012 г. - законопроект № 202-01-85/18.12.2012 г. за защита на 
растенията, внесен от Министерски съвет, водеща комисия: Комисия по земеделието и горите - становище 
№ 353-18-3/15.01.2013 г. 
4. Разпореждане № 350-01-9/15.01.2013 г. - законопроект № 302-01-1/14.01.2013 г. за изменение и 
допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз, внесен от Министерски съвет, водеща комисия: Комисия по земеделието и горите - 
становище № 353-18-7/25.01.2013 г. 
5. Разпореждане № 350-01-54/21.02.2013 г. - Позиция на Република България относно предложение за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и 
продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, т.15 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 302-00-14/18.02.2013 г., внесена от Министерски 
съвет - становище № 353-18-13/28.02.2013 г. 

    
Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

1. Становище по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на регулирането на 
цените и контрола за спазването им, упражняван от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
по отношение на "Топлофикация София" ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 
01.01.2011 г. до 30.04.2013 г., № 354-02-12, внесен от народния представител Красимир Велчев и група 
народни представители на 25.01.2013 г. 
    
Изготвени становища и доклади от постоянните комисии за дейността на 42-то Народно събрание за 

периода 19.06.2013 г. - 30.06.2013 г. 
Комисия по енергетика 

1. Вътрешни правила за работата на Комисията по енергетика - приети. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23 и № 354-01-1, приет. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, приет на 2-ро 
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гласуване. 
    

Комисия по бюджет и финанси 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 354-01-26, внесен от 
народния представител Михаил Миков и група народни представители на 25.06.2013 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите 
конгломерати, № 302-01-4, внесен от Министерски съвет на 24.06.2013 г. 

    
Комисия по правни въпроси 

1. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-3/27.06.2013 г. относно общ законопроект на 
приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите 
партии: 
- № 354-01-18, внесен от народните представители Янаки Боянов Стоилов и Мая Божидарова Манолова на 
04.06.2013 г. 
- № 354-01-20, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители 
на 06.06.2013 г. 
2. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 353-03-4/27.06.2013 г. относно второ гласуване на общ 
законопроект № 353-20-9/05.06.2013 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 354-01-4, внесен от народните представители Лютви Ахмед Местан, Нигяр Сахлим Джафер и Хасан 
Ахмед Адемов на 27.05.2013 г. 
- № 354-01-5, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни представители 
на 27.05.2013 г. 
- № 354-01-8, внесен от народните представители Десислава Вълчева Атанасова и Цецка Цачева Данговска 
на 28.05.2013 г. 
- № 354-01-9, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 
28.05.2013 г. 
    

Комисия по регионална политика и местно самоуправление 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 354-01-26, внесен от 
народния представител Михаил Миков и група народни представители. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-
2, внесен от Министерски съвет. 
    

Комисия по отбрана 
1. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на 
Република България през 2012 г., № 302-03-1, внесен от Министерски съвет на 28.05.2013 г. 

    
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-
то Народно събрание. 
    

Комисия по земеделието и храните 
1. Вътрешни правила за работа на Комисията по земеделието и храните - 1 доклад. 
2. Доклад по проведено изслушване на министъра на земеделието и храните относно: 
- финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД; 
- перспективи за преструктуриране и за обезпечаване на поливното земеделие в България и 
- предприетите мерки за обезпечаване на дейностите по предпазване от вредното въздействие на водите. 
    

Комисия по околната среда и водите 
1. Вътрешни правила за работата и дейността на Комисията по околната среда и водите - приети. 

    
Комисия по културата и медиите 

1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на 
документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии, внесен от народния 
представител Антон Кутев на 25.06.2013 г. 

    
Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните 

разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за първото полугодие на 2013 г. 

 20 

1. Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните 
разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения по законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 354-01-21, внесен от 
народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан на 14.06.2013 г. 
2. Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните 
разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения по законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 354-01-22, внесен от 
народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 18.06.2013 г. 
3. Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните 
разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения относно приемането 
на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията. 

 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 
 01.01.2013-30.06.2013 г. 

Общ брой: 40 

№ Дата на 
приемане 

Закон Обнародван в 
ДВ 

1 10.01.2013 Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване ДВ, бр. 4/2013 г. 

2 11.01.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 

ДВ, бр. 7/2013 г. 

3 30.01.2013 Закон за ратифициране на Споразумението между Република 
България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия 
относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови 
санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по 
пътищата 

ДВ, бр. 14/2013 г. 

4 30.01.2013 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Съединените американски 
щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и 
борбата с тежката престъпност 

ДВ, бр. 14/2013 г. 

5 30.01.2013 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между 
Република България и Канада 

ДВ, бр. 14/2013 г. 

6 31.01.2013 Закон за публичните финанси ДВ, бр. 15/2013 г. 

7 31.01.2013 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти ДВ, бр. 15/2013 г. 

8 07.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 15/2013 г. 

9 13.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
инвестициите 

ДВ, бр. 16/2013 г. 

10 14.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 17/2013 г. 

11 20.02.2013 Закон за изменение на Закона за електронното управление ДВ, бр. 20/2013 г. 

12 20.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Търговския закон ДВ, бр. 20/2013 г. 

13 20.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането ДВ, бр. 20/2013 г. 

14 26.02.2013 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 
Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно 
облагане на доходите и имуществото 

ДВ, бр. 23/2013 г. 

15 26.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България 

ДВ, бр. 23/2013 г. 

16 26.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната 
ефективност 

ДВ, бр. 24/2013 г. 

17 27.02.2013 Закон за допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 20/2013 г. 

18 28.02.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие 

ДВ, бр. 27/2013 г. 
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19 28.02.2013 Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море 
от 1974 г. 

ДВ, бр. 27/2013 г. 

20 01.03.2013 Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно 
пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, 
от една страна, и Република Молдова, от друга страна 

ДВ, бр. 27/2013 г. 

21 06.03.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България 

ДВ, бр. 28/2013 г. 

22 06.03.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност 

ДВ, бр. 23/2013 г. 

23 07.03.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 
потребителите 

ДВ, бр. 27/2013 г. 

24 07.03.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ ДВ, бр. 28/2013 г. 

25 12.03.2013 Закон за туризма ДВ, бр. 30/2013 г. 

26 12.03.2013 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и Университетската агенция на Франкофонията 
относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската 
агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в 
България 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

27 12.03.2013 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 
консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и 
Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

28 12.03.2013 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 
консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за 
водоснабдяване и канализация между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Международната 
банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

29 12.03.2013 Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на 
Руската федерация, правителството на Република България и 
правителството на Гръцката република за сътрудничество в 
строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - 
Александруполис 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

30 12.03.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

31 13.03.2013 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

32 13.03.2013 Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за 
премахване на изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове 

ДВ, бр. 30/2013 г. 

33 30.05.2013 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Румъния за създаване на 
съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран 
(пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав 
между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния) 

ДВ, бр. 49/2013 г. 

34 05.06.2013 Закон за денонсиране на Техническото споразумение между 
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, Федералното министерство на 
отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 
националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната 
на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство 
Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република 
Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра 
на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален 
щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство 

ДВ, бр. 52/2013 г. 
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Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на 
Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно 
командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО 
в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската 
република относно окомплектоването с личен състав, 
финансирането, административното ръководство и поддръжката на 
щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC - FR), 
същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC) 

35 07.06.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

ДВ, бр. 52/2013 г. 

36 13.06.2013 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за 
разбирателство между правителството на Република България и 
Световната банка за партньорство и оказване на техническа 
подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти 
на ЕС 

ДВ, бр. 54/2013 г. 

37 20.06.2013 Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното 
обществено осигуряване за 2013 г. 

ДВ, бр. 57/2013 

38 28.06.2013 Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 61/2013 г. 

39 28.06.2013 Закон за допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 61/2013 г. 

40 28.06.2013 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 59/2013 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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок % 100 50 

2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в срок % 100 100 
* 3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители 
на изпълнителната власт в пленарна зала Брой   4 

4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители 
на изпълнителната власт в пленарна зала в срок % 100 100 

* 5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители 
на изпълнителната власт в парламентарните комисии Брой   2 

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 
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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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 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 0 544 
- материали за зала Брой   367 
- предложения за дневен ред Брой   66 
- справки Брой   100 
- процедури Брой   0 

- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   11 
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   18 
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   46 
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 50 
7. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 

8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи  % 100 100 
** 9. Изготвени стенографски протоколи Брой   91 
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB 
страницата на Народното събрание % 100 100 
11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител  % 100 100 
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания 
(поддръжка и развитие на система за гласуване) % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 
"Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов 
показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен 
период. 
** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, 
тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна 
информация след изтичане на определен период. 

Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание 
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи 
4.2. Изготвени становища по проекторешения 
4.3. Изготвени окончателни решения 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно 
установени органи  Брой   12 
* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в 
т.ч.: Брой 0 187 
- решения на Народното събрание Брой   84 
- разпореждания във връзка с приети решения Брой   84 
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- писма до други институции във връзка с решенията Брой   19 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване 
реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат 
посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след 
изтичане на определен период. 

Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз 
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 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 10 
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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 57 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 57 

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 %     
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, 
прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването 
на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу 
незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

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

* 2. Брой постъпили и разгледани жалби Брой   3 

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

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

парламентарен контрол и конституиране"  
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 5 589 5 601 1 844 

  
Персонал 4 475 4 471 1 661 

  
Издръжка 1 114 1 130 183 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

5 589 5 601 1 844 

  
Персонал 4 475 4 471 1 661 

  
Издръжка 1 114 1 130 183 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 5 589 5 601 1 844 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 5 589 5 601 1 844 

          

  Численост на щатния персонал 142 142 127 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 2 „Законодателна дейност, 
парламентарен контрол и конституиране”, са отчетени разходи в общ размер на 
1 844 хил. лв. (32,92 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет), които обхващат 
дейността на 41-то Народно събрание и на 42-то Народно събрание. Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 1 661 хил. лв. (37,15 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 183 хил. лв. (16,19 на сто спрямо уточнения бюджет). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 989 хил. лв., от които за персонал – 862 хил. лв. и за издръжка – 127 
хил. лв. 

 

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

 

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство” 
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и 
институциите 
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения 
за законодателни инициативи). 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок % 100 50 
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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 200 40 

2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-
визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание Брой 7 5 
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3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания 
на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 15 6 
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 450 340 
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 % 100 100 
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.: Брой 53 44 
- проведени национални представителни изследвания по одобрена от 
председателя на Народното събрание програма Брой 8 5 
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекти по 
искане на парламентарните комисии Брой 15 0 
- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни 
инициативи по искане на народните представители Брой 10 2 
** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на други 
бюджетни и стопански организации Брой 20 37 
9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от народни 
представители Брой 20 0 
10. Проведени медийни мониторинги Брой 0 0 
11. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни 
сътрудници Брой 5 29 
* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития от дейността на Народното 
събрание. 
** Забележка: Посоченият брой социологически проучвания варира в зависимост от проявения интерес 
от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава 
чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори. 

 
Отчета на целевите стойности по показателите за изпълнение за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. 

на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" 
1. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с 
дейността на Народното събрание: 
Фототипни копия на българско законодателство по повод важни годишнини на български институции и 
сдружения - подготвени от дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" и подарени от името на 
ръководството на Народното събрание - 2 броя.  
Специализирани тематични интернет-рубрики в сайта на Народното събрание по актуални аспекти от 
дейността на парламента: 
"Публично обсъждане на промените в изборните правила" 
"Временна комисия за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" 
"Дебати в комисиите" 
2. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - 40 броя. 
3. Организирани публични прояви  
Публични обсъждания на промените в изборните правила - 3 
Публични обсъждания на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - 3 

Обяснителна записка към отчета по изпълнение на целевите стойности по показателите за 
изпълнение към 30.06.2013 г. на Национален център за изучаване на общественото мнение 

Отчетът на НЦИОМ към 30.06.2013 г. отразява степента на изпълнение на провежданата политика и 
показва достигнатите целеви стойности. 
Изпълнението им е подчинено на постигането на основната цел на програмата "Връзки с избирателите и 
народно представителство", а именно чрез регулярни изследвания на общественото мнение да се 
осъществи необходимата обратна връзка на населението към основните държавни институции и 
политиците, които вземат управленски решения. 
През първото полугодие на годината са проведени 5 национални представители изследвания на теми: 
актуални проблеми и обществено-политически нагласи; отношение към основните държавни институции и 
техните ръководители; електорални намерения; общественото мнение за националния референдум на 27 
януари 2013 г.; общественото мнение за задължителната предучилищна подготовка на четиригодишните 
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деца; нагласи към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места; обществено-политически 
нагласи след оставката на кабинета; обществените нагласи към служебното правителство и др. С редица 
социологически проучвания (национални и регионални) са изследвани обществено-политическите нагласи 
в общините Пловдив, Ямбол, Варна, Добрич и др.; обществено-политическите нагласи преди 
парламентарния вот в редица области по договор с ПП ГЕРБ; удовлетвореност на абонатите на 
Топлофикация от услугите, предлагани от дружеството; отношението на пълнолетните български 
граждани към енергийните напитки; провеждане на национален екзит пол и паралелно преброяване в деня 
на извънредните избори за парламент и други. 
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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 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" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 1 920 1 920 805 

  
Персонал 1 617 1 617 676 

  
Издръжка 295 295 129 

  
Капиталови разходи 8 8 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

1 920 1 920 805 

  
Персонал 1 617 1 617 676 

  
Издръжка 295 295 129 

  Капиталови разходи 8 8   

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

      

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

      

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

  2. ..............................       
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ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
други бюджети, фондове и сметки 

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 920 1 920 805 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 920 1 920 805 

          

  Численост на щатния персонал 63 66 54 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и 
народно представителство” са отчетени разходи в общ размер на 805 хил. лв. (41,93 
на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет), които обхващат дейността на 41-то 
Народно събрание и на 42-то Народно събрание. Отчетените разходи за персонал 
са в размер на 676 хил. лв. (41,81 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 
129 хил. лв. (43,73 на сто спрямо уточнения бюджет). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 340 хил. лв., от които за персонал – 309 хил. лв. и за издръжка – 31 
хил. лв. 

 

 

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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни 
международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 69 
- при посещения в чужбина; Брой 210 27 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 65 42 
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 20 
- при посещения в чужбина; Брой 260 17 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 20 3 
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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 8 

9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни 
международни прояви по линия на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 17 3 
- при посещения в чужбина; Брой 11 3 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република 
България Брой 6 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 Г. 
И НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 21.05.2013 – 30.06.2013 Г. 

 

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

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Мероприятия в чужбина 
 
20-25.01.2013 г., Страсбург, Франция, Първа част на Сесията на ПАСЕ за 2013 г., Участници: Джема 
Грозданова, Лъчезар Тошев, Янаки Стоилов, Юнал Лютфи, Александър Ненков, Станислав Иванов. 
 
18-20.03.2013 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по правни въпроси, Участник: Юнал Лютфи. 
 
12.03.2013 г., Предоставяне на Списък с три български кандидатури за попълване на членството на Р 
България в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание в Съвета на Европа, писмо от г-жа Джема Грозданова, председател на Постоянната 
делегация на НС в ПАСЕ от 41-то НС. 
 
24-28.06.2013 г., Страсбург, Франция, Трета част на Сесията на ПАСЕ  за 2013 г. Участници: Джема 
Грозданова, Янаки Стоилов. 
 
 
Мероприятия в България 
03-06.04.2013 г., Посещение на предизборната делегация на ПАСЕ и акредитиране на членовете на 
наблюдателната мисия на ПАСЕ, участвала в предсрочните парламентарни избори в България (12 май 2013 
г.), Участници: Президент на Р България, Служебен министър-председател, ЦИК, Постоянна делегация на 
НС в ПАСЕ, парламентарни групи, представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в 
изборите. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
29.06 – 03.07.2013 г., Истанбул, Турция, Двадесет и втора годишна сесия на ПА ОССЕ, Участници: Четин 
Казак, Татяна Буруджиева-Ваниотис. 
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Мероприятия в България 
 
29-30.04.2013 г., Предварително посещение на делегация на ПА ОССЕ във връзка със сформираната мисия 
за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в Р България,Участници: Роберто Монтела – 
Директор на администрацията на Председателя на ПА ОССЕ, Андреас Бейкър – съветник на Председателя, 
Ирина Сабашук – отговаряща за мисиите за наблюдение на избори в Международния секретариат на ПА 
ОССЕ. 
 
08-13.05.2013 г., Посещение на делегация на ПА ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни 
избори в Р България, Участници: Оуен Мърфи- Ръководител на делегацията и специален координатор, 
назначен от настоящия председател на ОССЕ, Роберто Батели – ръководител на делегацията на ПА ОССЕ, 
парламентаристи от редица страни. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
20-25.01.2013 г., Манама, Бахрейн и Доха, Катар, Посещение на подкомитета по трансатлантическо 
сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и сигурност, Участник: 
Костадин Язов.  
 
24-26.02.2013 г., Заседания на Бюрото и Комитетите по отбрана и сигурност, политика и сигурност, 
икономика и сигурност и среща с Постоянните представители на Северно атлантическия съюз в Главната 
квартира на НАТО, Участник: Асен Агов. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в чужбина 
 
25–27.02.2013 г., Истанбул, Турция, Извънредно заседание на Постоянния комитет по повод 20-та 
годишнина от основаването на ПАЧИС, Участник: Димитър Атанасов. 
 
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз – през отчетния период не 
са провеждани мероприятия 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
(Евросредиземноморската парламентарна асамблея) 
 
24-26 януари 2013 г., Рим, Италия, Заседание на Комисията по икономически, финансови и социални 
въпроси и образование на ПА на СзС, Участник: Емил Караниколов. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива – 
през отчетния период не са провеждани мероприятия 
 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието – през отчетния 
период не са провеждани мероприятия 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията – през отчетния период 
не са провеждани мероприятия 
 
 

II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 
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26-28.05.2013 г., участие на председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков в 10-та конференция на 
председателите на парламенти на страните, участващи в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа 
/Охрид, Македония/  
 
 

2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 
26-29.01.2013 г., работно посещение на председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева и участие в заседание 
на Комисиите по европейски въпроси /КОСАК/  /Дъблин, Ирландия/ 
 
 
Срещи на председателя на Народното събрание  
 
Срещи на председателя на 41-то Народно събрание 
 
5.02.2013 г., г-жа Йозефина Топали – председател на Събранието на Република Албания 
 
11.02.2013 г., Н.Пр.г-н Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в София 
 
1.03.2013 г., г-н Иван Мелников – първи зам.-председател на Държавната дума на Федералното събрание на 
Руската федерация  
 
15.02.2013 г., г-н Кирило Третяк, генерален секретар на ПАЧИС 

 
Срещи на председателя на 42-то Народно събрание 
 
5.6.2013 г., Г-н Валерий Аркадиевич Алексеев – президент на „Единство на православните народи“ 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации на ниво народни представители: 
 
22-25.01.2013 г., посещение на представители на администрацията на Асамблеята на Република Косово 
 
04-06.02.2013 г., официално посещение на председателя на Събранието на Република Албания г-жа 
Жозефина Топали 
 
01-04.03.2013 г., посещение на делегации от парламентите на Русия, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, 
Сърбия и Черна гора по повод честването на 130-годишнина от освобождението на България 
 
 
Командировки на народни представители: 
 
Командировки на народни представители от 41-то Народно събрание: 
 
16-19.01.2013 г., Германия, Берлин, участие на Христина Иванова Янчева и Христо Димитров Христов в 
състава на официална делегация, водена от зам.-министъра на земеделието и храните г-н Цветан Димитров, 
за участие в международно изложение "Зелена седмица" на хранително-вкусовата промишленост, 
земеделието и горите 
 
17-19.01.2013 г., Египет, Кайро, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Конференция, посветена на 
последиците от Арабската пролет 
 
20-22.01.2013 г., Бахрейн, Манама, участие на Костадин Василев Язов в организирано от подкомитета по 
трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и 
сигурност на ПА НАТО 
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20-25.01.2013 г., Франция, Страсбург, участие на Александър Руменов Ненков, Джема Маринова 
Грозданова, Лъчезар Благовестов Тошев, Юнал Саид Лютфи, Янаки Боянов Стоилов и Станислав Стоянов 
Иванов в І-ва част на сесията на ПАСЕ 
 
23-25.01.2013 г., Катар, Доха, участие на Костадин Василев Язов в Посещение, организирано от подкомитета 
по трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и 
сигурност на ПА НАТО 
 
24-26.01.2013 г., Италия, Рим, участие на Емил Димитров Караниколов в Заседание на Комисията по 
икономически, финансови и социални въпроси и образование на ПА на СзС 
 
26-28.01.2013 г., Ирландия, Дъблин, участие на Владимир Цветанов Тошев в Конференция на комисиите по 
европейски въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС и кандидатстващите за членство 
/КОСАК/ 
 
27-30.01.2013 г., Белгия, Брюксел, участие на Дарин Величков Матов и Димитър Борисов Главчев в Първо 
издание на парламентарна седмица на европейския семестър 
 
27-30.01.2013 г., Белгия, Брюксел, участие на Владимир Цветанов Тошев, Лили Боянова Иванова и Нели 
Иванова Калнева-Митева в Европейска парламентарна седмица на европейския семестър за координация на 
икономически политики 
 
27-31.01.2013 г., Русия, Владивосток, участие на Димитър Йорданов Атанасов в 21-ва годишна сесия на 
Азиатско-тихоокеанския парламентарен форум /АТПФ/ по покана на ротационния председател на АТПФ до 
ПАЧИС 
 
04-06.02.2013 г., Австралия, Белфаст, участие на Любомила Станиславова Станиславова в Международен 
семинар, организиран от Генералвана дирекция  "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия в 
сътрудничество с Агенцията за инвестиции на Северна Ирландия 
 
08-09.02.2013 г., Италия, Торино, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в конференция на тема 
"Ренесанс за Европа", в която ще вземат участие премиери, министри и лидери на леви партии в Европа 
 
11-12.02.2013 г., Македония, Скопие, участие на Георги Георгиев Пирински в Осма среща на Работната 
група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ 
 
15-18.02.2013 г., Турция, Анталия, участие на Цветан Емилов Сичанов и Павел Илиев Димитров в 
Симпозиум по въпросите на борбата срещу тероризма в рамките на инициативата "Парламентарен обмен и 
диалог ЕС-Турция" 
 
17-19.02.2013 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в редовно заседание на 
Президиума на Партията на европейските социалисти и честване на 20-годишнина на ПЕС 
 
19.02.2013 г., Сърбия, Цариброд, посещение на Доброслав Дилянов Димитров по покана от българската 
общност в Цариброд във връзка с провеждане на срещи и обсъждане на актуални въпроси 
 
20-23.02.2013 г., Австрия, Виена, участие на Румен Стоянов Овчаров в 12-та Зимна сесия на ПА ОССЕ 
 
23-26.02.2013 г., Белгия, Брюксел, участие на Асен Йорданов Агов в Съвместно заседание на Комитета по 
отбрана и сигурност, политика и сигурност на ПА НАТО 
 
27-28.02.2013 г., Франция, Париж, участие на Асен Йорданов Агов в Годишна среща с Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие на членове на Комитета по икономика и сигурност и 
политическия комитет на ПА НАТО 
 
05-07.03.2013 г., Полша, Варшава, участие на Димитър Йорданов Чукарски в Пролетна сесия на полско-
българската търговска камара 
 
06-09.03.2013 г., Великобритания, Лондон, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на 
Бюрото на Либералния интернационал 
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08-09.03.2013 г., Унгария, Будапеща, участие на Сергей Дмитриевич Станишев във Форум на активистите на 
Партията на европейските социалисти 
 
18-20.03.2013 г., Франция, Париж, участие на Юнал Саид Лютфи в Заседание на Комисията по правни 
въпроси и права на човека на ПАСЕ 
 
Командировки на народни представители от 42-то Народно събрание: 
 
26-28.05.2013 г., Македония, Охрид, участие на Димчо Димитров Михалевски в 10-та Конференция на 
председателите на парламенти на страните от ПСЮИЕ 
 
04-05.06.2013 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Среща на председателите на 
европейските партии - Европейска народна партия /ЕНП/, Партия на европейските социалисти /ПЕС/, 
Алианс на либералите и демократите за Европа и Европейски свободен алианс 
 
07-10.06.2013 г., Испания, Мадрид, участие на Антон Константинов Кутев в Заседание на Мрежата на 
Партията на европейските социалисти /ПЕС/ 
 
23-27.06.2013 г., Франция, Страсбург, участие на Джема Маринова Грозданова и Янаки Боянов Стоилов в 
Трета част на Сесията на ПАСЕ 
 
24-26.06.2013 г., Германия, Берлин, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на Бюрото на 
Либералния интернационал 
 
28.06.-03.07.2013  г., Турция, Истанбул, участие на Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис и Четин Хюсеин 
Казак в 22-ра годишна сесия на ПА ОССЕ 
 
29.06.-01.07.2013 г., Гърция, Атина, участие на Йордан Кирилов Цонев в Юбилейна сесия на 
Интерпарламентарната асамблея по православие /ИПАП/ 
 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
Срещи на народни представители от 41-то Народно събрание: 
 
10.01.2013 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-жа Барбара Лабини, търговско аташе в 
посолството на САЩ в София 
 
16.01.2013 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънредени ипълномощен посланик 
на Република Азербайджан в София 
 
17.01.2013 г., среща на Лъчезар Тошев с Н.Пр. г-н Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на 
Унгария в София 
 
17.01.2013 г., среща на Йордан Бакалов и Даниела Петрова с г-н Маркус Льонинг - пълномощник на 
германското правителство по въпросите на човешките права 
 
18.01.2013 г., среща на Михаил Миков с г-н Олег Охотник – първи секретар в Посолството на Украйна в 
София 
 
18.01.2013 г., среща на Ирена Любенова Соколова и Лъчезар Благовестов Тошев с Н. Пр. г-н Антон 
Пакурецу – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в София 
 
22.01.2013 г., среща на членове на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, 
факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 
2012 г. с г-н Булат Нигматулин, енергиен експерт 
 
23.01.2013 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с Извънредни и пълномощни посланици на 
страните-членки на ЕС в София 
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23.01.2013 г., среща на Димитър Атанасов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
24.01.2013 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана и Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове с Извънредни и пълномощни посланици на Ирландия, Литва и 
Гърция в София 
 
25.01.2013 г., среща на Иван Петров Иванов с Н. Пр.- г-жа Шийла Камерън - извънреден и пълномощен 
посланик на РЮА в София 
 
30.01.2013 г., среща на Асен Агов с г-н Александър Йованович - представител на NGO от Македония 
 
30.01.2013 г., среща на Владимир Тошев и Джема Грозданова с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
01.02.2013 г., среща на Менда Стоянова с г-жа Хелена Джанг – зам.-председател на българо-китайския 
център за развитие на туризма и инвестициите в Шанхай 
 
01.02.2013 г., среща на Мартин Димитров с Делегация на китайска кредитно-застрахователна компания 
China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE) 
 
04.02.2013 г., среща на Лютви Местан с г-н Юсеф Зургани – временно управляващ Посолството на Либия в 
София 
 
05.02.2013 г., среща на Даниела Петрова с Н. Пр. г-н Антон Пакурецу – извънреден и пълномощен посланик 
на Румъния в София 
 
06.02.2013 г., среща на Румен Стоилов с д-р Йоси Саадон – говорител на Банката на Израел 
 
07.02.2013 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Ирина Яшагавили – съветник в Посолството на Грузия в 
София 
 
13.02.2013 г., среща на Спас Панчев и Стефан Дедев с г-н Юсеф Зургани - временно управляващ 
Посолството на Либия в София  
 
19.02.2013 г., среща на Джема Грозданова с г-н Мустафа Йордакул, първи съветник в посолството на Турция 
в София 
 
21.02.2013 г., среща на Георги Пирински с Н.Пр.г-н Емил Каримов, извънреден и пълномощен посланик на 
Азербайджан в София 
 
27.02.2013 г., среща на Светлин Танчев с Н. Пр. г-н Гийермо Асрак – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Аржентина в София 
 
01.03.2013 г., среща на Джема Грозданова с г-н Егидюс Варейкис – председател на Групата за приятелство 
Литва-България в Сейма на Република Литва 
 
01.03.2013 г., среща на Красимир Велчев с г-н Иван Мелников – първи зам.-председател на Държавната 
дума на Федералното събрание на Руската федерация  
 
01.03.2013 г., среща на Георги Пирински с г-н Михаил Ефимович Швидкой - специален представител на 
Президента на Руската федерация по межд. култ. сътруднчество, посланик по специални поръчения към 
МВнР на Русия  
 
05.03.2013 г., среща на Георги Пирински с г-н Сергей Николаевич Катырин - президент на Руската 
Търговско-промишлена палата 
 
06.03.2013 г., среща на Доброслав Димитров с Н.Пр.г-н Джейми Барберис, извънреден и пълномощен 
посланик на Еквадор  
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06.03.2013 г., среща на Георги Пирински с Н. Пр. г-н Павел Вацек – извънреден и пълномощен посланик на 
Чешката република в София 
 
06.03.2013 г., среща на Георги Пирински с Н. Пр. г-н Андраш Клейн – извънреден и пълномощен посланик 
на Унгария в София 
 
07.03.2013 г., среща на Петър Димитров с г-н Олег Охотник – първи секретар в Посолството на Украйна в 
София 
 
12.03.2013 г., среща на Марио Тагарински с г-н Брент Томпсън, съветник в кабинета на губернатора на 
Тексас, САЩ 
 
13.03.2013 г., среща на Димитър Бойчев с Н. Пр. г-н Гуо Йеджоу - извънреден и пълномощен посланик на 
Китайската народна република в София 
 
Срещи на народни представители от 42-то Народно събрание: 
 
27.05.2013 г., среща на Бойко Борисов с Представители на дипломатическия корпус в Р България 
 
14.06.2013 г., среща на Янаки Стоилов с Н. Пр. г-н Гуо Йеджоу - извънреден и пълномощен посланик на 
Китайската народна република в София 
 
17.06.2013 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Ирина Яшагешвили - Шарже д’афер, Посолство на Грузия 
 
20.06.2013 г., среща на Христо Монов с Н.Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух, посланик на Палестина  
 
 

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно 
сътрудничество в Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2013 г.-30.06.2013 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 
2012-2014 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 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. РСПСЮИЕ е взел участие в съорганизирани и проведени 
мероприятия под ръководството на македонското председателство на ПСЮИЕ по основен за 
парламентарното сътрудничество в ЮИЕ приоритет, свързан с бъдещото институционализиране на 
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ: 
1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Осмото заседание на Работната група на ПИ на ПСЮИЕ,  11-
12 февруари 2013 г., Скопие, Република Македония.  
- Обсъждане на проект на модел на Международен секретариат, предложен от Великото Национално 
събрание на Турция и на проект на модел на Постоянен секретариат, предложен от Народното събрание на 
Република България; 
- Обобщаване на дейностите по институционализирането на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ в  
(Парламентарна асамблея на ПСЮИЕ). 
2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Деветото заседание на Работната група на ПИ на ПСЮИЕ, 14-
16 април 2013 г., Скопие, Република Македония. 
- Детайлно обсъждане на проектодокументите за Десетата конференция на председателите на 
националните парламенти на държавите, участващи в ПСЮИЕ  
3. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Десетото заседание на Работната група на ПИ на ПСЮИЕ, и 
участие в Десетата конференция на председателите на националните парламенти на държавите, участващи 
в ПСЮИЕ 26-28 май 2013 г., Охрид, Република Македония.  
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- Обсъждане и приемане на Годишна парламентарна програма за ЮИЕ 2013-2014 г.; 
- Обсъждане и приемане на Съвместно изявление на председателите на парламентите от ПСЮИЕ; 
- Обсъждане и приемане на Финална декларация на председателите на парламентите от ПСЮИЕ; 
- Обсъждане на Правилник за дейността на (Парламентарната асамблея – ПА на ПСЮИЕ) 
- Обсъждане и приемане на Консолидирана версия на възможно компромисно предложение относно  
(Парламентарната асамблея – ПА на ПСЮИЕ); 
- Обсъждане и приемане на Подробен доклад относно възможния модел на Секретариат на 
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ; 
- Обсъждане и приемане на Доклад на Работната група за Парламентарното измерение на ПСЮИЕ пред 
Десетата конференция на председателите на парламенти от ПСЮИЕ 

 
 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна 

дипломация" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 2 986 2 956 785 

  
Персонал 695 695 281 

  
Издръжка 2 291 2 261 504 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

2 986 2 956 785 

  
Персонал 695 695 281 

  
Издръжка 2 291 2 261 504 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 2 986 2 956 785 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 2 986 2 956 785 
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  Численост на щатния персонал 26 26 25 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” 
са отчетени разходи в общ размер на 785 хил. лв. (26,56 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет), които обхващат дейността на 41-то Народно събрание и на 42-
то Народно събрание. Отчетените разходи за персонал са в размер на 281 хил. лв. 
(40,43 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 504 хил. лв. (22,29 на сто 
спрямо уточнения бюджет). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 564 хил. лв., от които за персонал – 139 хил. лв. и за издръжка – 425 
хил. лв. 

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 
 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 
Програма 5 „Административно обслужване” 
Услуга 1. Защита на класифицирана информация 
1.1.Защита на класифицирана информация 
1.2.Отбранително-мобилизационна подготовка 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни 
системи и мрежи % 75 70 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна 
подготовка % 65 10 
Услуга 2. Режим на достъп 
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 50 

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 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 
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1. Обработени документи в срок % 100 75 
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване % 100 50 
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 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 60 10 
2. Изготвени поименни разписания Брой 50 13 
3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 70 500 
4. Проведени атестации Брой 600 600 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и 
заповеди за прекратяване на трудови правоотношения Брой 2 500 303 
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 800 10 
7. Изготвени пенсионни преписки Брой 14 16 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 800 107 
9. Обработени болнични листове Брой 600 370 
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове 
отпуски Брой 2 500 1 500 
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните 
представители от 42-ро НС Брой 240 248 
12. Обучени служители в ИПА Брой 80 40 
13. Обучени народни представители и служители в курсове и 
семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси" Брой 200 100 
14. Обучени служители в международни институти Брой 10 3 
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните 
подзаконови нормативни актове % 100 50 
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и 
назначаване на служители % 100 100 
17. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 200 117 
18. Издадени служебни бележки Брой 300 19 

Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол 
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 

5.2. Финансово и счетоводно обслужване 
5.3. Осигуряване на предварителен контрол 
5.4. Вътрешен одит 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 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 
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4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за 
осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в 
съответствие със Закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година Брой 12 6 
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   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   1 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 18 
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 230 230 
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП 
"Инвеститор" в срок Брой 4 2 
19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за 
дейността по вътрешен одит Брой 2 1 
20. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 11 1 
21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, 
мнения, обучения, участия в работни групи и др.) Брой 12 14 
22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния 
план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за 
дейността по вътрешен одит Брой 5 2 
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой     
* - приети препоръки Брой   6 
24. 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 2013  Отчет към 
30.06.2013 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 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за първото полугодие на 2013 г. 

 41 

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 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 30 
2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 70 70 
3. Изграждане и развитие на Портал % 100 100 
4. Цифрова телефония % 100 100 
5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 80 40 
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 100 100 
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни 
системи % 100 50 

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 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 23 
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
- отпечатване на черно-бели материали % 95 100 
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
* - отпечатване на цветни материали       
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание 
се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали. 
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 
- книги 
- периодични издания 
9.2. Справочно-информационно обслужване 
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой 0 1 173 
- книги Брой   854 
- периодични издания Брой   25 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   246 
- други материали Брой   48 
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:       
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна 
поща) Брой   3 303 
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   1 855 
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- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, 
електронни документи и др.) Брой   4 630 
- предоставени копия на документи Брой   2 784 
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:       
- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   1 066 
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   10 390 
** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и 
специализирани анализи, в т.ч.: Брой   0 
- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     
- законодателни проучвания Брой   0 
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и 
специализирани анализи в срок % 100 0 
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 30 0 
7. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат 
заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни 
данни след изтичане на определен период. 
Услуга 10. Автомобилно обслужване 
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни 
средства) 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2013  Отчет към 
30.06.2013 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 2 
3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 758 594 
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 77 
7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 
8. Отказ на получена заявка % 0 0 

 
 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 12 820 12 606 4 022 

  
Персонал 5 960 5 780 2 759 

  
Издръжка 3 678 3 754 1 211 

  
Капиталови разходи 3 182 3 072 52 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

12 820 12 606 4 022 
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Персонал 5 960 5 780 2 759 

  
Издръжка 3 678 3 754 1 211 

  Капиталови разходи 3 182 3 072 52 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

      

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

      

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
1. Текущи тренсфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

      

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 12 820 12 606 4 022 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 12 820 12 606 4 022 

          

  Численост на щатния персонал 251 251 245 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 5 „Административно 
обслужване” са отчетени разходи в общ размер на 4 022 хил. лв. (31,91 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 2 759 хил. лв. (47,73 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 211 
хил. лв. (32,26 на сто спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 52 хил. 
лв. (1,69 на сто изпълнение). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 2 439 хил. лв., от които за персонал – 1 507 хил. лв., за издръжка – 
926 хил. лв. и за капиталови разходи – 6 хил. лв. 

 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
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Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” 
Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване: 
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание  
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание  
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и 
конструкции на сградите) на Народното събрание  

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание 
и изпълнение на планирани и аварийни ремонти % 100 70 
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното 
събрание % 100 100 
3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала 
"Св.София" Брой 0 0 
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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, 
служителите на Народното събрание и други лица % 80 51 
2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 270 000 200 678 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 431 000 158 858 
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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните 
представители и на служителите на Народното събрание % 65 70 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово 
обслужване" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 9 710 9 585 2 300 

  
Персонал 2 554 2 574 1 170 

  
Издръжка 3 314 3 432 1 137 

  
Капиталови разходи 3 842 3 579 -7 
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Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

9 710 9 585 2 300 

  
Персонал 2 554 2 574 1 170 

  
Издръжка 3 314 3 432 1 137 

  Капиталови разходи 3 842 3 579 -7 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

      

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

      

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 9 710 9 585 2 300 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 9 710 9 585 2 300 

          

  Численост на щатния персонал 174 174 168 

  Численост на извънщатния персонал 8 8 8 

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 6 „Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер 
на 2 300 хил. лв. (24,00 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 1 170 хил. лв. (45,45 на сто спрямо уточнения 
план), за издръжка – 1 137 хил. лв. (33,13 на сто спрямо уточнения бюджет) и за 
капиталови разходи – (-) 7 хил. лв. (Отчетени разходи за периода 10 хил. лв., 
възстановени разходи 17 хил. лв. за обект „СМР нафтово стопанство на ЛВБНС-
Велинград). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 1 253 хил. лв., от които за персонал – 590 хил. лв., за издръжка – 676 
хил. лв. и за капиталови разходи – (-) 13 хил. лв. (Отчетени разходи за периода 4 
хил. лв., възстановени разходи 17 хил. лв. за обект „СМР нафтово стопанство на 
ЛВБНС-Велинград). 
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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 
2013  

Отчет към 
30.06.2013 г. 

1. Изготвени в срок становища по проекти на закони, национални 
програми и планове относно икономическото и социално развитие по 
искане на Народното събрание, президента на Република България и  
Министерския съвет % 100   
2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание 
относно икономическото и социално развитие % 100   
3. Изготвени в срок становища, резолюции и анализи по предложение 
на председателя на Народното събрание, президента на Република 
България и Министерски съвет % 100   
4. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически 
проблеми на икономическата и социална политика Брой 7 4 

5. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с 
представители на законодателната и изпълнителната власт и 
структурите на гражданското общество по обществено значими 
въпроси на икономическото и социално развитие, в т.ч.: Брой 9 4 
- публични дискусии и консултации Брой 5 3 
- регионални срещи и дискусии Брой 4 1 
6. Проведени пленарни сесии Брой 10 3 
7. Организирани двустранни и многостранни международни  
мероприятия  по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на 
ЕС:   9 3 
 - посещение в чужбина; Брой 6 2 

 - посрещане  на чуждестранни гости и делегации в България; Брой  3 1 
8. Организирани международни мероприятия по линия на 
Международната асоциация на икономическите и социални съвети и 
сродни институции, регионални форуми /ЕВРОМЕД,  "Западни 
Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и др./ и други сродни  национални 
или международни институции   4 2 
- посещения в чужбина ; Брой  3   

 - посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;  Брой  1 2 
9. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :    202 63 
-  в телевизии, радиа и други електронни медии; Брой 130 25 
- в печатни медии;   70 38 
- изготвяне на брошури и други печатни материали; Брой  2   
10. Оказана консултативна помощ от външни експерти при 
изработване на проектите на актове и изпълнение на основните 
функции на ИСС   % 100 100 
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Обяснителна записка към Отчет на целевите стойности по показателите за изпълнение на 
бюджета на Икономически и социален съвет за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. 

През периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) изпълняваше 
дейността си съгласно изискванията на Закона за Икономическия и социален съвет, приетия План за 
дейността на Съвета за 2013 г. и в съответствие с утвърдения бюджет и възприета от ръководството 
политика на икономии и целесъобразност при разходване на бюджета в рамките на заложените 
параметри в плана на ИСС. 
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.4    

През периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо 4 
/четири/ акта, от които три резолюции и един анализ. 
На пленарната си сесия от 21 февруари 2013 г. ИСС прие две резолюции по актуални Съобщения на 
Европейската комисия /ЕК/ - "Акт за единния пазар ІІ - Заедно за нов растеж" и "Годишен обзор на 
растежа 2013 г.". 
Резолюцията по Съобщението на ЕК "Акт за единния пазар ІІ - Заедно за нов растеж" е продължение на 
изразената през 2011 г. позиция на Съвета по съобщението "Акт за единния пазар І". Резолюцията е в 
подкрепа на усилията на ЕК за постигане на реално работещ единен европейски пазар, който да генерира 
икономически растеж и работни места. Тя поддържа и призива на ЕК за спешно транспониране от 
държавите членки на съответните разпоредби, в които се съдържат пакети от мерки в областта на 
енергетиката, железопътния, авиационния транспорт и морските превози в рамките на Европейския 
съюз. 
С приетата резолюция по Съобщението на ЕК "Годишен обзор на растежа 2013 г." ИСС се включи в 
процеса на Европейския семестър, като изрази препоръки относно необходимостта ЕК да постави по-
силен акцент върху изпълнението на препоръките по страни; до края на 2013 г. да се извърши 
задълбочена междинна оценка на изпълнението на Стратегия "Европа 2020", на базата на която да се 
формулират съответните приоритети и насоки за 2014 г. и др. Резолюцията препоръчва в рамките на 
изготвянето на националните програми за реформи да се инициира широк диалог с по-голямо участие на 
социалните партньори и организираното гражданско общество. 
На пленарната сесия, състояла се на 26 април 2013 г. бе приета резолюция по проекта на "Стратегия за 
превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система 
(2013-2020)". Резолюцията е израз на ангажираността на ИСС по въпросите на образованието и ранното 
отпадане от училище, в контекст на целите на стратегия "Европа 2020". 
На 27 юни 2013 г. ИСС прие анализ на тема "Социалното предприятие и социалното предприемачество". 
В него се представят специфичните черти и характеристики на социалното предприемачество и 
социалните предприятия - важна част от социалната икономика и все още неоползотворен бизнес модел 
в България. 
По т.5    
Публични консултации, дискусии и регионални срещи    
През март 2013 г. ИСС проведе широка консултация с представителите на българските учители във 
връзка с разработваната резолюция по проекта на "Стратегия за превенция и намаляване дела на 
отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)". 
ИСС бе партньор и участва в Европейския форум за социално предприемачество, който се проведе през 
март 2013 г. в гр. Пловдив. 
ИСС бе партньор и участник в международната дискусия на тема: "Икономическо въздействие на 
социалните предприятия. Статистика и социални иновации. Международен опит и добри практики", 
проведена през месец април 2013 г. в гр. София. 
През април 2013 г. ИСС организира консултация с Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на финансите по механизма за формиране и влияние на минималната работна заплата у 
нас. 
По т.6    
През периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. бяха проведени 3 /три/ пленарни сесии на ИСС. 
По т.7    
Посещения в чужбина    
ИСС взе участие в организираната на 25 и 26 април 2013 г. Годишна среща на главните секретари на 
икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС и ЕИСК. Тя се проведе в Атина на тема: 
"Социален и граждански диалог по време на национална и европейска криза". На срещата се разискваха 
и националните специфики по отношение на социалната икономика и социалното предприемачество. 
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ИСС взе участие в срещата на Координационната група по стратегия "Европа 2020", в рамките на ЕИСК, 
която се проведе на 12 юни 2013 г. в Брюксел. На срещата бе дадено начало на работата на 
Координационната група за периода 2013-2015 г. и бе проведено обсъждане на специфичните препоръки 
към Националните програми за реформи на страните-членки, които ЕК представи на 30 май 2013 г., в 
рамките на Европейския семестър 2013. 
Посрещане на чуждестранни гости и делегации в България    
Делегация от ИСС на Испания посети ИСС на 29 април 2013 г. На проведената работна среща бяха 
разгледани проблемите, по които работя двете институции и ангажираността им в редица международни 
дейности. Обсъдена бе и възможността за организиране на съвместен форум до края на годината в 
София. 
По т.8    
Посрещане на чуждестранни гости и делегации в България    
На 23 май 2013 г. ИСС прие делегация от Икономическия и социален съвет на Китай, ръководена от 
заместник-председателя на Съвета и придружавана от посланика на Китай в България. На срещата бяха 
разисквани проблемите и механизмите, по които работят двата съвета и бяха дискутирани 
възможностите за тяхното бъдещо сътрудничество. 
На 3-ти и 4-ти юни 2013 г. ИСС бе домакин на заключителен семинар по проекта на Европйската 
комисия ТРЕСМЕД 4 на тема: "Регионално сътрудничество. Добри практики в региона". По време на 
форума ИСС посрещна представители на икономически и социални съвети и сродни организации от 9 
държави, както и представители на ЕИСК, Международната организация на труда и други 
неправителствени организации. Семинарът бе посветен на политиките по отношение на жените и 
младите хора - ключов фактор за икономическия просперитет и социален интегритет на страните от 
Южния средиземноморски регион. 
По т.9    
Отразяване на дейността на ИСС    
През първото полугодие на 2013 г. ИСС участва в редица публични дискусии, на които изрази свои 
позиции по теми, приоритетни за социалния и икономически живот на страната като: проблемите на 
образованието и ранното отпадане от училище, единния европейски пазар, социалното 
предприемачество и др., свързани основно със стратегия "Европа 2020". 
За отчетния период позиции на членове на ИСС бяха отразени в 63 публикации, от които 25 - в 
телевизии, радиа и други електронни медии и 38 - в печатните издания. 
По т.10    
Изработването на проектите на приетите през 2013 г. актове на ИСС (резолюции и анализ) бе обезпечено 
с консултантска помощ, осигурена от външни експерти. 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 7 "Икономически и социален 

диалог" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 1 002 1 002 278 

  
Персонал 652 652 201 

  
Издръжка 325 325 76 

  
Капиталови разходи 25 25 1 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 

1 002 1 002 278 

  
Персонал 652 652 201 

  
Издръжка 325 325 76 

  Капиталови разходи 25 25 1 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 
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Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

      

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

      

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 002 1 002 278 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 002 1 002 278 

          

  Численост на щатния персонал 32 32 23 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За първото полугодие на 2013 г. по програма 7 „Икономически и социален 
диалог” са отчетени разходи в общ размер на  278 хил. лв. (27,74 на сто изпълнение 
спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 201 
хил. лв. (30,83 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 76 хил. лв. (23,38 на 
сто спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 1 хил. лв. (4 на сто 
изпълнение). 

За периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. по програмата са отчетени разходи в 
общ размер на 152 хил. лв., от които за персонал – 101 хил. лв. и за издръжка – 51 
хил. лв. 

 

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. 
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Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за първото полугодието на 2013 г. е подчинен на 
посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на 
равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в 
сферите на народното представителство, парламентарната дейност и 
международното сътрудничество. Бюджетните разходи са извършени при стремеж 
за максимална икономичност и разумно разходване на средствата в рамките на 
утвърдените функционални области и програми, в зависимост от капацитета за 
ефективно усвояване на бюджетните средства. 

През първото полугодие на 2013 г. Народното събрание осъществяваше 
своята дейност в съответствие с утвърдения бюджет и съобразно политиката за 
намаление на разходите в условията на финансово-икономическа криза. 
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НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
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