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І. УВОД 

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. е изготвен 
в съответствие с Указания БЮ № 2 от 24.06.2009 г. на министъра на финансите. 

Отчетът отразява дейността на 40-то Народно събрание и 41-то Народно 
събрание през 2009 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 2009 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 2009 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; 
- нормативно регламентираните разходи на членовете на Европейския 

парламент от Република България, съгласно Решение 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: 

 Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”: 
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- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното 
събрание за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от 
Република България”; 

- 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 периода 
01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за периода 
01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са разделени в три групи: 

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за 
членовете на Европейския парламент от Република България; 

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 периода Закон  Уточнен  Отчет  
 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. 2009 план към 

31.12.2009 г. 
  (в хил. лв.) (в хил. лв.) (в хил. лв.) 
Общо приходи: 2 900 2 900 2 613 
Данъчни приходи 0 0 0 
Неданъчни приходи 2 900 2 900 2 613 

Приходи и доходи от собственост 3 458 3 456 3 061 
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Глоби, санкции и наказателни лихви 0 2 4 

Други неданъчни приходи 0 0 -1 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -558 -558 -451 
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 0 0 0 

 
 За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са отчетени приходи в общ размер на 
2 613 хил. лв., което представлява изпълнение от 90,10 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2009 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на 
Народното събрание 
 

Отчет на разходите за периода Закон Уточнен 
план 

Отчет  

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. 2009   към 31 
декември 

2009 г. 

  (в хил. лв.) (в хил. лв.) (в хил. лв.) 
Общо разходи на Народното събрание на 
Република България 

61 460 56 838 40 650 

Функционална област "Представителен и ефективен 
парламент" 

34 374 31 231 24 111 

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно 
Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание и Решение на Народното събрание за 
възнагражденията на членовете от Европейския парламент 
от Република България" 

22 785 20 105 16 635 

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен 
контрол и конституиране" 

6 031 5 829 3 947 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 772 1 791 1 325 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 785 3 506 2 204 
        

Функционална област "Осигуряващи дейности" 25 815 24 402 15 862 

Програма 5 "Административно обслужване" 18 364 14 495 10 442 

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

7 451 9 908 5 421 

        

Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 271 1 204 676 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 271 1 204 676 

        

Общо разходи: 61 460 56 838 40 650 
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Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2009 г. 
на Народното събрание по функционални области

59%

39%

2%

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

 
  

Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2009 г. на 
Народното събрание по програми

41%

10%3%5%

26%

13% 2%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС и Решение на НС за възнагражденията на
членовете на Европейския парламент от Република България"
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 
01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са в общ размер на 40 650 хил. лв., което представлява 
изпълнение от 71,51 % спрямо уточнения бюджет. Изпълнението спрямо уточнения 
бюджет, който може да бъде разходван по чл. 17 от ЗДБ е 79,73 %. 
 
 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени 
в разбивка на ведомствени и администрирани 
 
ПРОГРАМИ на Народното събрание на 

Република България за периода 01.01.2009 г. - 
31.12.2009 г. 

Администрирани разходи 

(в хил. лв.) 

Общо 
консолидирани 

разходи, 
обхванати в 

програмния и 
ориентиран 

към 
резултатите 

бюджет 

Ведомствени 
разходи 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Обща сума на разходите: 40 650 40 650 0 0 0 
Функционална област 
"Представителен и ефективен 
парламент" 

24 111 24 111 0 0 0 

Програма 1. Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание и Решение на 
Народното събрание за възнагражденията на 
членовете от Европейския парламент от 
Република България 

16 635 16 635 0 0 0 

Програма 2. Законодателна дейност, 
парламентарен контрол и конституиране 

3 947 3 947 0 0 0 

Програма 3. Връзка с избирателите и народно 
представителство 

1 325 1 325 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна дипломация 2 204 2 204 0 0 0 
Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

15 862 15 862 0 0 0 

Програма 5. Административно обслужване 10 442 10 442 0 0 0 
Програма 6. Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване 

5 421 5 421 0 0 0 

Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

676 676 0 0 0 

Програма 7. Икономически и социален диалог 676 676 0 0 0 

 
 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
 

Закон 2009 Уточнен 
план 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

Източници на финансиране на консолидираните разходи, 
обхванати в програмния и ориентиран към резултатите 
бюджет за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) 

Общо разходи: 61 460 56 838 40 650 
Общо финансиране: 61 460 56 838 40 650 
Собствени приходи 2 900 2 900 2 613 
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Субсидия от републиканския бюджет 58 560 53 855 37 962 
Целеви субсидии       
Фондове на ЕС       
Съфинансиране от НФ       
Други програми на ЕС, вкл. Националното съфинансиране       
Заеми        
Безвъзмездни помощи       
Централен бюджет       
Получени трансфери   83 75 

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

- Субсидия от Републиканския бюджет – 37 962 хил. лв. или е налице 
изпълнение от 70,48 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери – 75 хил. лв. Трансферите са получени от 
Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република 
България за Европейския съюз за периода 2007-2009 г. и от Министерство на труда 
и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост. 
 

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 и 

Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете на 
Европейския парламент от Република България” 

 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 

№ Програма 1 "Нормативно определени 
разходи, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Народното 
събрание и Решение на Народното 
събрание за възнагражденията на 

членовете от Европейския парламент от 
Република България" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 22 785 20 105 16 635 

  
Персонал 16 067 13 179 10 833 

  
Издръжка 6 218 6 425 5 802 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 500   

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 
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..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

22 785 20 105 16 635 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 22 785 20 105 16 635 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 
За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са изразходвани средства в общ 

размер на 355 хил. лв. за членовете на Европейския парламент от Република 
България. 

 

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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в 
Народното събрание законопроекти Брой 190 255 
* 2. Финализирани приети закони Брой 95 163 
3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание 
законопроекти в срок % 88 100 
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   846 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

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   507 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на 
парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се 
изисква стенографски протокол Брой   137 

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: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на 
статистика за периода 2005-2008 г. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на 
парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно 
да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание 
законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на проведените 
заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 
        
Изготвени становища и доклади от постоянните комисии на 40-то Народно събрание 

за периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. 
    

Комисия по икономическа политика 
1. Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 802-01-99/12.12.2008 г., 
внесен от Министерски съвет. 
2. Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 802-01-94/09.12.2008 г., внесен от 
Министерски съвет. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-
7/12.01.2009 г., внесен от Министерски съвет. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-2/09.01.2009 г., внесен от 
Министерски съвет. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 
802-01-101/15.12.2008 г., внесен от Министерски съвет. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-8/26.01.2009 г., 
внесен от Министерски съвет. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-10/30.01.2009 г., внесен от 
Министерски съвет, за първо четене. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-
15/05.03.2009 г., внесен от Министерски съвет. 
9. Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 
902-01-25/15.04.2009 г., внесен от Министерски съвет. 
10. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-29, 
внесен от Министерски съвет на 24.04.2009 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 902-01-32, 
внесен от Министерски съвет на 05.03.2009 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове, № 954-01-95, внесен от Захари Георгиев (ПГ на КБ) на 12.05.2009 г. 
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13. Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове, № 954-01-94, внесен от Мария Капон (независим) на 12.05.2009 г. 
14. Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 902-
02-19, внесен от Министерски съвет на 24.04.2009 г. 
15. Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 802-01-99/12.12.2008 г., 
внесен от Министерски съвет. 
16. Обсъждане на законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 802-01-94/09.12.2008 г., 
внесен от Министерски съвет, за второ четене. 
17. Обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, № 902-01-7/12.01.2009 г., внесен от Министерски съвет, за второ четене. 
18. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, № 802-01-101/15.12.2008 г., внесен от Министерски съвет, за второ четене. 
19. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-
8/26.01.2009 г., внесен от Министерски съвет, за второ четене. 
20. Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 
902-01-25/15.04.2009 г., внесен от Министерски съвет. 
21. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-29, 
внесен от Министерски съвет на 24.04.2009 г., за второ четене. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране 
и административния контрол върху стопанската дейност, № 854-01-69, внесен от Лидия Шулева (ПГ на 
БНД) и група н.п. на 12.06.2008 г., за второ четене. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 902-01-32, 
внесен от Министерски съвет на 05.03.2009 г., за второ четене. 
24. Обединен проект по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-95, внесен от Захари Георгиев (ПГ на 
КБ) на 12.05.2009 г. и № 954-01-94, внесен от Мария Капон (независим) на 12.05.2009 г. 

25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 902-01-1/07.01.2009 г., 
внесен от Министерски съвет. 
26. Рамкова позиция на Министерски съвет по т.31 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на ЕС (2008 г.) - Рамкова директива относно договорните права на потребителите, № 803-01-
86, внесена на 27.11.2008 г. 

27. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение 
(Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-03-2/23.03.2009 г., внесен от 
Министерски съвет. 

 
Комисия по бюджет и финанси 

1. Доклад относно позициите на Министерски съвет по проектите за актове на Европейския съюз, включени 
в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. 
2. Обобщен доклад на ЗИД на Закона за кредитните институции (вносители М.Христов и Ст.Банкова, № 
854-01-147 и Министерски съвет, № 902-01-1) първо четене. 
3. Доклад за второ четене от приетите на първо гласуване на 19.09.2008 г. и 06.11.2008 г. Законопроекти за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
4. Доклад за първо четене на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 802-01-99, внесен от 
Министерски съвет. 
5. Доклад по законопроект за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски 
експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise centre - EPEC) между 
Европейската инвестиционна банка, Комисията на Европейските общности, правителството на Уелс и 
Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската република, № 902-
02-2, внесен от Министерски съвет на 26.01.2009 г. 
6. Доклад по законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България-регионално и общинско 
водоснабдяване", № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 06.02.2009 г. 
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7. Доклад по законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на 
политиките-институционална реформа в социалните сектори) между Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 
03.02.2009 г. 
8. Доклад по законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) 
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-3, внесен от 
Министерски съвет на 02.02.2009 г. 
9. Доклад по законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, 
Република България и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно процедурите за 
плащане и възстановяване съгласно гаранциите на страните членки в полза на Европейската инвестиционна 
банка, № 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2009 г. 
10. Доклад за първо четене по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за тютюна и 
тютюневите изделия, (№ 954-01-17, внесен от М.Димитров, Я.Попвасилев и Д.Йорданов на 23.01.2009 г.; № 
954-01-19, внесен от Мария Капон на 26.01.2009 г. и № 954-01-20, внесен от Стоян Витанов на 27.01.2009 
г.) 
11. Доклад за първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-5, внесен от Мария Капон на 13.01.2009 г. 
12. Доклад за второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните 
институции, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 07.01.2009 г. 

13. Доклад за първо четене по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 854-01-156, внесен от Елеонора Николова и Мария Капон на 02.12.2008 г. и № 954-01-47, 
внесен от Мариана Костадинова на 27.02.2009 г. 
14. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията 
по европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово 
споразумение от 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на 
земеделието и селските райони в Република България), № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 
06.03.2009 г. 
15. Становище по "Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009-2019 г.), № 950-01-80, 
внесена от Министерски съвет на 17.02.2009 г. 
16. Становище по Годишната работна програма за участието на Република България в процеса на вземане 
на решения на Европейския съюз (2009 г.), № 902-00-4, внесена от Министерски съвет на 09.02.2009 г. 
17. Извадка от Доклад за второ гласуване - Общ законопроект, от приетите на първо гласуване на 
19.09.2008 г. и 06.11.2008 г. законопроекти за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, № 854-01-59, внесен от Ясен Попвасилев и група народни представители на 29.05.2008 
г. и № 802-01-72, внесен от Министерски съвет на 16.09.2008 г. - относно: Текстове приети съгласно чл.71, 
ал.1 от ПОДНС на пленарно заседание, проведено на 05.02.2009 г. 
18. Извадка от Доклад за второ гласуване - по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
кредитните институции, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 07.01.2009 г. - относно: Текстове 
приети съгласно чл.71, ал.1 от ПОДНС на пленарно заседание, проведено на 18.03.2009 г. 
19. Доклад за първо четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-68, внесен от Румен Овчаров на 24.03.2009 г. 
20. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-68, внесен от Румен Овчаров на 24.03.2009 г. 
21. Проект на решение за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор, № 953-02-21 от 
25.03.2009 г. 
22. Доклад по законопроект за обществените фондове в здравеопазването, № 954-02-11, внесен от Атанас 
Щерев и група народни представители на 04.02.2009 г. 
23. Доклад по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на 
Здравната мрежа на страните от Югоизточно Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна 
Европа, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 14.03.2009 г. 
24. Доклад по Проект на решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно 
споразумение (Трети заем за развитие на политиките-институционална реформа в социалнитe сектори) 
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-03-2, внесен от 
Министерски съвет на 23.03.2009 г. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 13 

25. Становище по доклад на Сметната палата за резултатите от извършения одит на системите за 
управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2006 г. до 
30.06.2008 г., внесен от Сметната палата на 19.02.2009 г. и Доклад на Сметната палата за резултатите от 
извършения одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските 
райони и Националния план за рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. , внесен 
от Сметната палата на 19.02.2009 г. 
26. Доклад по законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република 
Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 902-01-12, внесен от 
Министерски съвет на 23.03.2009 г. 
27. Становище по законопроект за фондовете за устойчиво развитие на културното наследство, № 854-01-
164, внесен от Захари Георгиев и Атанас Мерджанов на 18.02.2009 г. 
28. Доклад по проект за решение относно въвеждане на мораториум върху разплащанията със средства от 
републиканския бюджет на Република България на обекти, включени в оперативните програми и фондове, 
финансирани от източници на Европейския съюз, № 954-02-11, внесен от Иван Костов и група народни 
представители на 05.02.2009 г. 
29. Доклад по Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за 
финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между 
правителството на Република България и Френската агенция за развитие, № 902-02-13, внесен от 
Министерски съвет на 30.03.2009 г. 
30. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
държавния бюджет, № 854-01-27, внесен от В.Методиев, Е.Манева и Е.Масева на 20.03.2008 г. 
31. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 08.04.2009 г. 
32. Доклад за второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 08.04.2009 г. 
33. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, № 954-01-81, внесен от Р.Овчаров и М.Велчев на 08.04.2009 г. 
34. Доклад за второ четене на Законопроект за зменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, № 954-01-81, внесен от Р.Овчаров и М.Велчев на 08.04.2009 г. 
35. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията към 
Международния валутен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, № 902-01-13, 
внесен от Министерски съвет на 25.02.2009 г. 
36. Доклад за второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията към 
Международния валутен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, № 902-01-13, 
внесен от Министерски съвет на 25.02.2009 г. 
37. Становище по Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и 
продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма 
"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 902-02-16, внесен 
от Министерски съвет на 06.04.2009 г. 
38. Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 954-01-75, внесен от Станчо Тодоров на 01.04.2009 г. 
39. Становище по Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) за учредяване на Регионално 
представителство на OIE за Източна Европа в София, № 902-02-14, внесен от Министерски съвет на 
30.03.2009 г. 
40 . Доклад за първо четене по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност, № 954-01-69, внесен от М.Димитров и Я.Попвасилев на 26.03.2009 г. и № 954-01-72, 
внесен от М.Велчев и група народни представители на 31.03.2009 г. 
41. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на 
влоговете в банките, № 854-01-165, внесен от М.Христов и Ст.Банкова на 20.12.2008 г. 
42. Становище по Определение на Конституционния съд от 17.03.2009 г., получено на 23.03.2009 г.с 
приложено искане на 54 народни представители от 40-то Народно събрание, с което НС е конституирано 
като страна по к.д. №1/2009 г. за установяване противоконституционност на чл.18, ал.2, т.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн. ДВ, бр. 110/2008 г., изм. бр. 12/2009 г.) 
43. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-88, внесен от Р.Овчаров и група народни представители на 21.04.2009 г. 
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44. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на 
влоговете в банките, № 902-01-28, внесен от Министерски съвет на 22.04.2009 г. 

45. Доклад за второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-88, внесен от Р.Овчаров и група народни представители на 21.04.2009 г. 
46. Доклад за първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 954-01-
85, внесен от М.Христов и Ст.Банкова на 16.04.2009 г. 
47. Доклад на Подкомисията по отчетност в публичния сектор по Отчет за изпълнението на бюджета на 
Народното събрание за 2008 г. , № 950-06-145, внесен от Г.Пирински на 30.04.2009 г. 

48. Доклад по Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г., № 950-06-145, внесен 
от Г.Пирински на 30.04.2009 г. 

49. Доклад по Отчет на Сметната палата за дейността на Сметната палата за 2007 г., № 824-00-28 

50. Доклад по Отчет на Сметната палата за дейността на Сметната палата за 2006 г., № 724-00-24 

51. Доклад по Отчет на Сметната палата за дейността на Сметната палата за 2005 г., № 624-00-23 

52. Доклад по Отчет на Сметната палата за дейността на Сметната палата за 2004 г., № 524-00-5 
53. Доклад по обобщен законопроект от приетите на първо четене на 14.05.2009 г. законопроекти за 
изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: М.Христов и 
Ст.Банкова на 20.12.2008 г., Министерски съвет на 22.04.2009 г.) 
54. Доклад по Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на взаимно 
споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем за финансиране на 
трети етап от проект за изграждане на интегрирана комуникационна инфраструктура на Министерство на 
вътрешните работи, № 902-03-5, внесен от Министерски съвет на 12.05.2009 г. 
55. Доклад по Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на 
политиките-институционална реформа в социалните сектори) между Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерски съвет на 
19.05.2009 г. 
56. Доклад за второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, № 954-01-88, внесен от Р.Овчаров и група народни представители на 21.04.2009 г. 
57. Доклад за първо четене на Законопроект за управление на отпадъците в област София, № 902-02-37, 
внесен от Министерски съвет на 19.05.2009 г. 
58. Доклад за второ четене на обобщен законопроект от приетите на първо четене на 14.05.2009 г. 
законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (вносители: 
М.Христов и Ст.Банкова, 20.12.2008 г., Министерски съвет , 22.04.2009 г.) 
59. Извадка от Доклад за второ гласуване по Обобщен законопроект от приетите на първо гласуване на 
14.05.2009 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 
(Вносители: М.Христов и Ст.Банкова, 20.12.2008 г.; Министерски съвет, 22.04.2009 г.) относно: текстове, 
приети съгласно чл.71, ал.1 от ПОДНС на пленарно заседание, проведено на 28.05.2009 г. 
60. Извадка от Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
акцизите и данъчните складове, № 954-01-88, внесен от Р.Овчаров на 21.04.2009 г., относно: Текстове, 
приети съгласно чл.71, ал.1 от ПОДНС на пленарно заседание, проведено на 28.05.2009 г. 
61. Доклад по проект за решение за даване съгласие за водене на преговори и сключване на заемно 
споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за 
финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура", № 902-03-8, внесен от Министерски 
съвет на 25.05.2009 г. 
62. Доклад по Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на 
Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката и Европейския 
инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение 
между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и 
енергетиката и Европейския инвестиционен фонд, № 902-02-25, внесен от Министерски съвет на 28.05.2009 
г. 

 
Комисия по правни въпроси 

1. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република 
България и Република Корея, № 802-02-43/ 20.12.2008 г., внесен от Министерския съвет - 1 доклад.  
2. Законопроект за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република 
Корея, № 802-02-44/ 20.12.2008 г., внесен от Министерския съвет - 1 доклад. 
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3. Обсъждане на първо четене на Законопроект за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 
802-01-102/ 17.12.2008 г., внесен от Министерския съвет - 2 доклада. 
4. Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-154/ 14.11.2007 г., внесен 
от Владимир Кузов и Ваньо Хърков, № 754-01-156/ 16.11.2007 г., внесен от Владимир Кузов, № 854-01-42/ 
24.04.2008 г., внесен от Фатме Илияз, № 854-01-73/ 17.06.2008 г., внесен от Йордан Бакалов и група 
народни представители, № 854-01-87/ 16.07.2008 г., внесен от Николай Кънчев и група народни 
представители, № 854-01-91/ 23.07.2008 г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители, № 
854-01-104/ 17.09.2008 г., внесен от Лъчезар Иванов, № 854-01-113/ 15.10.2008 г., внесен от Ненко 
Темелков, № 854-01-153/ 28.11.2008 г., внесен от Яни Янев, Младен Червеняков и Четин Казак, № 854-01-
157/ 03.12.2008 г., внесен от Четин Казак и група народни представители, № 902-01-5/ 09.01.2009 г., внесен 
от Министерския съвет, № 954-01-12, внесен от Евдокия Манева и Елиана Масева на 21.01.2009 г., № 954-
01-13, внесен от Яни Янев и № 954-01-14 на 21.01.2009 г., внесен от Надка Балева и група народни 
представители на 21.01.2009 г. - 3 доклада. 

5. Законопроект за амнистията, № 802-01-90/ 26.11.2008 г., внесен от Министерския съвет - 2 доклада. 
6. Законопроект за изменение на Закона за амнистия и освобождаване на изтърпяване на наложени 
наказания, № 854-01-125/ 28.10.2008 г., внесен от Касим Дал, Георги Пинчев и Ахмед Юсеин - 1 доклад. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 802-01-96/ 09.12.2008 г., внесен от 
Министерския съвет - 2 доклада. 
8. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-3/ 19.01.2009 г., 
внесен от Министерския съвет, № 854-01-117/ 17.10.2008 г., внесен от Бойко Великов и група народни 
представители, № 854-01-48/ 15.05.2008 г., внесен от Елеонора Николова и Мария Капон - 3 доклада. 
9. Проектите за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание, № 854-02-60/ 20.05.2008 г., внесен от Димитър Абаджиев, № 854-02-14/ 01.02.2008 г. и 
№ 854-02-76/ 01.07.2008 г., внесени от Мария Капон, № 854-02-90/ 10.09.2008 г., внесен от Борислав Ралчев 
и група народни представители, № 854-02-12/ 03.12.2008 г., внесен от Надя Антонова, Яни Янев и Диана 
Хитова, № 854-02-126/ 10.12.2008 г., внесен от Светослав Спасов, Лъчезар Иванов и Пламен Панайотов, № 
954-02-5/ 21.01.2009 г., внесен от Йордан Бакалов и група народни представители, № 954-02-6/ 23.01.2009 
г., внесен от Надя Антонова и група народни представители и № 954-02-7/ 23.01.2009 г., внесен от Лъчезар 
Тошев и допълнително включен № 954-02-10/ 04.02.2009 г., внесен от Минчо Христов Куминев и Стела 
Димитрова Ангелова-Банкова - 1 доклад. 
10. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени 
имоти, № 654-01-32/ 10.03.2006 г., внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители, № 654-
01-110/ 02.08.2006 г., внесен от Яне Георгиев Янев и № 854-01-159/ 09.12.2008 г., внесен от Любен 
Корнезов и група народни представители - 1 доклад. 
11. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 754-01-128/ 
21.09.2007 г., внесен от Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев, № 854-01-28/ 26.03.2008 г., 
внесен от Марина Дикова, Борислав Владимиров и Яни Янев, № 854-01-35/ 09.04.2008 г., внесен от Волен 
Сидеров и група народни представители, № 954-01-4/ 12.01.2009 г., внесен от Димитър Дъбов и група 
народни представители, № 954-01-9/ 21.01.2009 г., внесен от Пламен Ранчев, Йордан Митев и Йордан 
Цонев и № 954-01-21/ 27.01.2009 г., внесен от Иглика Иванова и група народни представители - 3 доклада. 
12. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2009 г.), № 902-00-4/ 09.02.2009 г., внесена от Министерския съвет - 1 доклад. 
13. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси, № 954-01-31/ 06.02.2009 г., внесен от Иван Костов и група народни представители и № 954-01-41/ 
23.02.2009 г., внесен от Татяна Дончева и група народни представители - 1 доклад. 
14. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 954-01-54/ 11.03.2009 
г., внесен от Радослав Илиевски и група народни представители и № 954-01-58/ 13.03.2009 г., внесен от 
Йордан Мирчев Митев и група народни представители - 1 доклад. 
15. Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 902-01-17/ 
18.03.2009 г., внесен от Министерския съвет, № 954-01-29/ 06.02.2009 г., внесен от Иглика Иванова и 
Георги Анастасов и № 954-01-24/ 30.01.2009 г., внесен от Диана Хитова, Надя Антонова и Мая Манолова - 
3 доклада. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 954-01-79/ 03.04.2009 
г., внесен от Захари Димитров Георгиев и група народни представители - 2 доклада. 

17. Определение на Конституционния съд от 07.05.2009 г., получено на 07.05.2009 г. с приложено искане на 
70 народни представители от 40-то Народно събрание, с което Народното събрание е конституирано като 
страна по к.д. № 5/ 2009 г., за установяване на противоконституционност на § 3, т. 4, § 23, т. 2 и § 80 от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ бр. 31 от 2009 
г.) и на свързаните с тях текстове от ЗИНП - няма становище. 
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18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 954-01-76/ 01.04.2009 г., 
внесен от Пламен Ранчев - 2 доклада. 

19. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание, № 954-02-65/ 29.04.2009 г., внесен от Татяна Дончева и Христо Бисеров - 1 доклад. 
20. Проект за решение за преобразуване на Историко-юридическия факултет в структурата на 
Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Юридически факултет и Исторически 
факултет, № 902-03-7/ 22.05.2009 г., внесен от Министерския съвет - 1 доклад. 

21. Проект на Семеен кодекс, № 802-01-37/ 01.04.2008 г., внесен от Министерския съвет - 1 доклад. 
 

Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство 
1. Закон за устройство на територията 
2. Закон за местното самоуправление и местната администрация - 2 становища 
3. Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - 2 становища 
4. Ратификация на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за 
финансиране на проект "България-регионално и общинско водоснабдяване". 
5. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз (2009). 

6. Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г. 
 

Комисия по външна политика 

1. Развитие на кризата в ивицата Газа и възможните пътища за нейното трайно разрешаване. 
2. Проект на решение на Народното събрание във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването 
на доставките на природен газ от Русия. 
3. Законопроект за ратифициране на договора за правна помощ по наказателни дела между Република 
България и Република Корея. 
4. Законопроект за ратифициране на договора за правна помощ по наказателни дела между Република 
Корея и Република България. 
5. Законопроект за ратифициране на договора за екстрадиция между Република Корея и Република 
България. 
6. Законопроект за ратифициране на консолидирания текст на споразумението между Република Албания, 
Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешка Република, 
Република Сърбия, Словашка Република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в областта 
на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското 
образование. 
7. Законопроект за ратифициране на спогодба между Република България и държавата Израел за социална 
сигурност. 
8. Законопроект за ратифициране на договора между Кралство Белгия, Федерална Република България, 
Кралство Испания, Френска Република, Велико Херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и 
Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, 
презграничната престъпност и нелегалната миграция. 
9. Законопроект за ратифициране на Меморандума във връзка с участието на Европейския експертен 
център за публично-частно партньорство между Европейската инвестиционна банка, Комисията на 
Европейските общности, Федералното министерство на финансите на Република Австрия, Федералното 
министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на Федерална Република Германия, 
Експертния център по публично частно партньорство на Фламандското правителство, Министерството на 
икономиката, индустрията и заетостта на Френската Република, Република С.А.-Португалия, Датските 
власти за предприятие и строителство, "Малтийска компания за управление на инвестициите", ООД, 
Министерство на икономиката и финансите на Република Гърция, Министерство на финансите на 
Република България, Министерство на финансите на Република Финландия, МФ на Република Ирландия, 
МФ на Република Латвия, МФ на Република Литва, МФ на Кралство Нидерландия, Министерство на 
икономиката на Република Полша, МФ на Република Словения, МФ на Словашката Република, Бюрото за 
планиране на Република Кипър, Правителството на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране 
към Министерския съвет на Италианската Република. 
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10. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република 
България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, 
Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Ирландия, Италианската Република, 
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото Херцогство Люксембург, Република 
Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалска Република, 
Румъния, Република Словения, Словашка Република, Република Финландия, Кралство Швеция, 
Обедененото Кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за 
заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти от 
страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъд морските страни и територии и на 
споразумението за администриране на просрочия между Кралство Белгия, Република България, Чешка 
Република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, 
Кралство Испания, Френската Република, Ирландия, Италианската Република, Република Кипър,  
Република Латвия, Република Литва, Великото Херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, 
Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалска Република, Румъния, 
Република Словения, Словашка Република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното 
Кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската ивнестиционна банка относно процедурите 
за плащане и възстановяване съгласно гаранциите на страните членки в полза на Европейската 
инвестиционна банка. 
11. Проект на Закон за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 
2006 г. 

12. Проект на Закон за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина от друга страна. 
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност 
и нейните държави-членки, от една страна, и САЩ от друга страна. 
14. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. 

15. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на политиките-
институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие. 
16. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за 
избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. 
17. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за 
социална сигурност. 
18. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) за учредяване на Регионално 
представителство на (OIE) за Източна Европа в София. 
19. Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавния протокол. 

20. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната 
мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. 
21. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 Април 2002 г. за 
финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между 
правителството на Република България и Френската агенция за развитие. 
22. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване 
действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Министерството на здравеопазването на Република България. 
23. Законопроект за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната 
организация на труда. 
24. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на 
протокола към нея. 

25. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд. 
26. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за 
социално осигуряване. 
27. Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот 
д`Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. 
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28. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките-
институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие. 
29. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Република Корея. 

 
Комисия по отбрана 

1. Законопроект № 802-01-98 за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от 
Министерски съвет на 12.12.2009 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 954-01-50, внесен от 
Захари Димитров Георгиев и група народни представители на 06.03.2009 г. 
3. Доклад относно: Изслушване на ръководителите на Служба "Военна информация", Националната 
разузнавателна служба и Националната служба за охрана. 
4. Доклад относно: Изслушване на ръководствата на МО и на ГЩ на БА на тема: Предназначение, задачи, 
окомплектоване, насоки за усъвършенстване и развитие на СОК. 

 
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-98, внесен от 
Министерски съвет на 12.12.2008 г. 
2. Съвместно с Комисията по транспорт и съобщения обсъждане на чл.251 от Доклада за второ четене на 
Законопроекта за електронните съобщения. 
3. Законопроект за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Федерална Република Германия, 
Кралство Испания, Френската република, Великото Херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, 
презграничната престъпност и нелегалната миграция, № 802-02-41, внесен от Министерски съвет на 
17.12.2008 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на 
спортни мероприятия (второ четене). 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите, № 802-01-89, внесен от Министерски съвет на 18.11.2008 г. 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите, № 854-01-129, внесен от Борислав Ноев и гр.нар. пр. на 31.10.2008 г. 
7. Доклад за дейността на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за 
периода 20 юли 2008 г. – 18 декември 2008 г., № 820-00-44, внесен от Комисия за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българска народна армия на 18.12.2008 г. 
8. Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 17 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) – Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за определяне на 
минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, № 903-01-15, внесена на 06.02.2009 
г. 
9. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз (2009 г.), № 902-00-4, внесен от Министерски съвет на 9.02.2009 г. 
10. Обсъждане писмо на председателя на Европейския парламент до председателя на Народното събрание 
на Република България г-н Георги Пирински, с резолюция за становище от Комисията по вътрешна 
сигурност и обществен ред 
11. Обобщен проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закон за чужденците, № 902-01-16, внесен от Министерски 
съвет на 6.03.2009 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закон за чужденците, № 954-01-40, внесен от Петър Кънев, 
Огнян Герджиков и Йордан Цонев на 23.02.2009 г. 
14. Годишен доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за 2008 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите (второ четене). 
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16. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2008 г., № 920-00-6, внесен 
от Комисия за защита на личните данни на 13.02.2009 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 954-01-60, внесен от 
Христо Величков и гр.нар.пр. на 13.03.2009 г. 
18. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (второ 
четене).  
19. Изслушване на кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства. 

 
Комисия по земеделието и горите 

1. Доклад за второ гласуване на ЗИД на Закона за горите 
2. Доклад за първо гласуване на ЗИД на Закона за генно модифицираните организми 
3. Доклад за законопроект за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен 
материал от 2006 г. 

4. Доклад за първо гласуване на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност 
5. Доклад на проект на Закон за ратифициране на Споразумение между правителството на Република 
България и Световната организация по здравеопазването на животните за учредяване на Регионално 
представителство за Източна Европа в София 
6. Доклад за първо гласуване на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители 

 
Комисия по труда и социалната политика 

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за 
социална сигурност, № 802-02-42, внесен от Министерския съвет на 20.12.2008 г. - първо четене. 
2. Законопроект за изпълнение на наказанията и задържане под стража, № 802-01-102, внесен от 
Министерския съвет на 17.12.2008 г. - първо четене. 
3. Законопроект за равенството на половете, № 854-01-143/ внесен от Трифон Димитров Митев и Атанаска 
Михайлова Тенева на 21.11.2008 г. - първо четене. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 954-01-6, внесен от 
Донка Иванова Михайлова, Христина Христова Велчева и Хасан Ахмед Адемов на 13.01.2009 г. - 2 доклада 
за първо и второ четене. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-115, внесен от 
Владимир Първанов Кузов на 16.10.2008 г. - първо четене. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-142, внесен от 
Ваню Стефанов Хърков и група народни представители на 21.11.2008 г. - първо четене. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-2, внесен от 
Андрей Владимиров Баташов на 06.01.2009 г. - първо четене. 
8. Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 19 от Годишна работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2008 г.) - Директива, изменяща Директива 92/85/ ЕИО за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички 
и на работнички-родилки или кърмачки, № 903-01-15, внесена на 06.02.2009 г. 
9. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз (2009 г.), № 902-00-4/ 09.02.2009 г., внесена от Министерския съвет. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-28, внесен 
от Христина Христова Велчева и група народни представители на 05.02.2009 г. - 2 доклада за първо и второ 
четене. 
11. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение 
(Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република 
България и Международна банка за възстановяване и развитие, № 902-03-2, внесен от Министерския съвет 
на 23.03.2009 г. - първо четене. 
12. Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2008 г., № 930-00-6, внесен от 
Икономическия и социален съвет на 26.03.2009 г. - първо четене. 
13. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за 
социална сигурност, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 30.03.2009 г. - първо четене. 
14. Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 954-01-82, внесен от Донка 
Иванова Михайлова и Хасан Ахмед Адемов на 09.04.2009 г. - 2 доклада за първо и второ четене. 
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15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 954-01-50, внесен от 
Захари Димитров Георгиев и група народни представители на 06.03.2009 г. - първо четене. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-
01-26, внесен от Министерския съвет на 22.04.2009 г. 
17. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Конвенция № 177 относно 
надомния труд, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 22.04.2009 г. - първо четене. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-27, внесен от Министерския 
съвет на 22.04.2009 г. - първо четене. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-133, внесен от Георги Пинчев 
Иванов и група народни представители на 06.11.2008 г. - първо четене. 

20. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за 
социално осигуряване, № 902-02-20, внесен от Министерски съвет на 07.05.2009 г. - първо четене. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-33, внесен от 
Министерски съвет на 30.04.2009 г. - първо четене. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-96, внесен от 
Йордан Кирилов на 18.05.2009 г. - 2 доклада за първо и второ четене. 

 
Комисия по образованието и науката 

1. Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, № 854-01-134, внесен от Георги Пинчев и 
група народни представители на 06.11.2008 г. 
2. Законопроект за равенството на половете, № 854-01-143, внесен от Трифон Митев и Атанаска Тенева на 
21.11.2008 г. 

3. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на СМS 
детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската 
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), № 802-02-37, внесен от Министерския съвет на 01.12.2008 г. 
4. Законопроект за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 802-01-102, внесен от 
Министерския съвет на 17.12.2008 г. 
5. Законопроект за транслитерацията, № 802-01-104, внесен от Министерския съвет на 22.12.2008 г. 
6. Законопроект за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, 
Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, 
Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша, Румъния, Република Сърбия, 
Словашката република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в областта на висшето 
образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование 
(CEEPUS ІІ), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2009 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-3, внесен от 
Министерския съвет на 02.02.2009 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на политиките - 
институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2009 г. 
9. Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009-2019 г.), № 902-03-1, внесена от 
Министерски съвет на 17.02.2009 г. 

10. Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-42, внесен от Ахмед Юсеин и 
Лютви Местан на 25.02.2009 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 
902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27.02.2009 г. 

12. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение 
(Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република 
България и Международната банка за развитие, № 902-03-2, внесен от Министерския съвет на 23.03.2009 г. 
13. Проект за решение за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицински 
университет, Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерски съвет на 30.03.2009 г. 
14. Законопроект за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, № 902-01-19, 
внесен от Министерски съвет на 30.03.2009 г. 
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15. Законопроект за обществените библиотеки, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 06.04.2009 г. 
16. Проект на решение за преобразуване на Медицинския колеж-Враца, във Филиал-Враца, в структурата на 
Медицинския университет-София, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 12.05.2009 г. 
17. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките - 
институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерски съвет на 19.05.2009 г. 
18. Проект за решение за преобразуване на Историко-юридическия факултет в структурата на 
Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" в Юридически факултет и Исторически 
факултет, № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 22.05.2009 г. 
19. Позиция на Република България относно ключовите послания в областта на образованието и обучението 
към пролетното заседание на Европейския съвет по образование, младеж и култура (2009 г.) 
20. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2009 г.), № 902-00-4, внесена от Министерски съвет на 09.02.2009 г. 

 
Комисия по здравеопазването 

1. Проект за решение за преобразуване на Медицинския колеж-Враца, във филиал-Враца, в структурата на 
Медицински университет-София, № 902-03-4 от 12.05.2009 г. 
2. Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, № 953-10-39 от 24.04.2009 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-83 от 14.04.2009 г. 
4. Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 953-10-33 от 10.04.2009 г. 
5. Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 953-10-33 от 10.04.2009 г. - 
допълнителен доклад 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието 
на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Министерството на здравеопазването в Република България, № 902-02-16 от 06.04.2009 г.  
7. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки 
/отложени текстове/, № 953-10-17 от 06.03.2009 г. - допълнителен доклад 
8. Проект за решение за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицински 
университет-Пловдив, № 902-03-3 от 30.03.2009 г. 
9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната 
мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, 
№ 902-02-11 от 14.03.2009 г. 
10. Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-33 
от 10.02.2009 г.; Законопроект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 
902-01-12 от 23.02.2009 г. 
11. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключването на Заемното 
споразумение (Трети заем за развитие на политиките-институционална реформа в социалните сектори) 
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-03-2 от 
23.03.2009 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-67 от 20.03.2009 г. 
13. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, 
№ 953-10-17 от 06.03.2009 г. 
14. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2009 г.) , № 902-00-4 от 09.02.2009 г. 
15. Рамкова позиция на Министерски съвет по т.19 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз /2008 г./ - Директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за въвъждане на 
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни 
работнички и на работничките-родилки и кърмачки, № 903-01-15 от 06.02.2009 г. 
16. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение /Втори заем за развитие на политиките-
институционална реформа в социалния сектори/ между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, № 902-02-6 от 03.02.2009 г. 
17. Законопроект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-16 от 
23.01.2009 г. - 2 броя 
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18. Рамкова позиция на Министерски съвет по т.33 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз /2008 г./ - Директива относно стандартите за качество и безопасност на 
даряването, набавянето, изпитването, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на човешките 
органи, № 903-01-7 от 21.01.2009 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,  
№ 954-01-3 от 12.01.2009 г. - 2 броя 
20. Законопроект за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 802-01-102 от 17.12.2008 г. 
21. ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, № 802-01-100 от 15.12.2008 г. - 2 броя 
22. Изготвени доклади от проведени изслушвания съгласно чл.94, ал.3 от ПОДНС / общо/ - 9 броя 

 
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

1. ЗИД на Закона за закрила на детето № 802-01-92/ МС 2008 г. - І и ІІ част 
2. Заемно споразумение № 902-02-03/ МС 2009 г. 
3. ЗИД на Закона за семейните помощи за деца № 954-01-28/ 2009 г. 
4. Годишен отчет за 2008 г. на Държавна агенция за младежта и спорта по ПМС № 15/ 2008 г. 

 
Комисия по околната среда и водите 

1. Доклад за първо четене относно законопроекта за изменение на Закона за генетично модифицираните 
организми, № 854-01-162/16.12.2008 г., внесен от Васил Калинов и група народни представители 
2. Становище за първо четене относно законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между 
Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България-регионално 
и общинско водоснабдяване", № 902-02-9/06.02.2009 г., внесен от Министерски съвет 
3. Становище относно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз (2009 г.), № 902-00-4/09.02.2009 г., внесена от Министерски съвет 
4. Доклад относно Рамкова позиция на Министерски съвет по т.9 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) - Регламент, изменящ Регламент 761/2001 
относно схемата на Общността за управление по околната среда и одитиране EMAS, № 903-01-
15/06.02.2009 г. 
5. Становище относно Проект за декларация за подкрепа на Белоградчишките скали в глобалната 
инициатива "Новите 7 чудеса на света", № 954-03-3/24.03.2009 г., внесен от Мария Капон 
6. Доклад за първо четене относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-
01-73/31.03.2009 г., внесен от Георги Божинов 
7. Доклад относно законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова 
на китове и на протокола към нея, № 902-02-17/22.04.2009 г., внесен от Министерски съвет 
8. Доклад за второ четене относно общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 
953-11-17/16.04.2009 г.- 1, 2 и 3 част 
9. Доклад за първо четене относно законопроекта за пещерите, № 954-01-66/20.03.2009 г., внесен от Петър 
Берон и Георги Божинов 
10. Доклад за първо четене относно законопроекта за управление на отпадъците в област София, № 902-01-
37/19.05.2009 г., внесен от Министерски съвет 
11. Доклад относно проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно 
споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за 
финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура", № 902-03-8/25.05.2009 г., внесен от 
Министерски съвет 
12. Доклад за второ четене относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, № 802-01-88/12.11.2008 г., внесен от Министерски съвет 
13. Становище за първо четене относно законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между 
Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България-регионално 
и общинско водоснабдяване", № 902-02-9/06.02.2009 г., внесен от Министерски съвет 
14. Становище относно Проект за декларация за подкрепа на Белоградчишките скали в глобалната 
инициатива "Новите 7 чудеса на света", № 954-03-3/24.03.2009 г., внесен от Мария Капон 
15. Доклад за първо четене относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-
01-73/31.03.2009 г., внесен от Георги Божинов 
16. Доклад относно законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова 
на китове и на протокола към нея, № 902-02-17/22.04.2009 г., внесен от Министерски съвет 
17. Доклад за второ четене относно общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 
953-11-17/16.04.2009 г.- 1, 2 и 3 част 
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18. Доклад за първо четене относно законопроекта за пещерите, № 954-01-66/20.03.2009 г., внесен от Петър 
Берон и Георги Божинов 
19. Доклад за първо четене относно законопроекта за управление на отпадъците в област София, № 902-01-
37/19.05.2009 г., внесен от Министерски съвет 
20. Доклад относно проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно 
споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за 
финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура", № 902-03-8/25.05.2009 г., внесен от 
Министерски съвет 

 
Комисия по енергетика 

1. Становище относно информация за действието на изпълнителната власт в лицето на МИЕ, БУЛГАРГАЗ 
и БУЛГАРТРАНСГАЗ по изпълнение на аварийния план за ликвидация на последствията от прекратяването 
на доставки на руски природен газ в Националната газопреносна система. 
2. Доклад по Проект за Решение за задължаване на Министерски съвет да осъществи процедури за 
включване в работен режим на І, ІІ, ІІІ и ІV-ти реактори на АЕЦ "Козлодуй", № 954-02-1/ 08.01.2009 г., 
внесен от Волен Сидеров и група народни представители. 
3. Доклад по Проект за Решение на Правителството на Република България да предприеме всички действия 
с цел рестартиране на ІІІ и ІV-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" и да започне действия за техническа подготовка 
на блоковете и получаване на лиценз от АЯР, № 954-02-2/ 12.01.2009 г., внесен от Красимир Каракачанов и 
група народни представители. 
4. Доклад по Проект за Решение във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките 
на природен газ от Русия, № 954-02-3/ 12.01.2009 г., внесен от Рамадан Аталай, Младен Червеняков и 
Пламен Ранчев. 
5. Становище относно информация от топлофикационните дружества за действията им в условия на 
ограничени или прекратени доставки на руски природен газ. 
6. Становище относно информация за развитието на уранодобивната дейност в Република България, 
актуалното й състояние, интересът за нейното възстановяване и необходимите стъпки, които трябва да 
бъдат предприети в тази посока. 
7. Становище относно информация за проведените преговори с "ГАЗПРОМ" в Москва. 
8. Становище относно информация на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" АД за размера на цената на 
топлофикационните услуги за м. януари. Анализ на влиянието на газовата криза върху размера на цената на 
топлофикационните услуги. 
9. Становище относно информация за дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
през 2008 г. 
10. Становище относно Доклад за постигане на националните индикативни цели за потреблението на 
електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници през 2008 г., представен от 
Министерството на икономиката и енергетиката. 

11. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-127, 
внесен от Златко Тонев Златев и група народни представители на 30.10.2008 г. 
12. Доклад относно информация на тема "Стратегически насоки за развитие на Българския енергиен 
холдинг". 

 
Комисия по култура 

1. Законопроект за обществените библиотеки - 2 доклада (за първо и второ четене) 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища - 2 доклада (за първо и второ 
четене) 

 
Комисия по правата на човека и вероизповеданията 

1. Законопроект за амнистия, внесен от Министерския съвет, № 802-01-90/26.11.2008 г. 
2. Законопроект за изпълнение на наказанията и задържането под стража, внесен от Министерския съвет, № 
802-01-102/17.12.2008 г. 
3. ЗИД на Закона за гражданската регистрация, внесен от Христо Бисеров и Рейхан Аблеким, № 854-01-
52/22.05.2008 г. 
4. Законопроект за равенството на половете, внесен от Трифон Митев и Атанаска Тенева, № 854-01-
143/21.11.2008 г. 
5. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
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съюз (2009 г.), № 902-00-4/09.02.2009 г., внесена от Министерския съвет. 

6. Позиция на Министерския съвет по т.16 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз за 2008 г. 
7. Рамкова позиция на Министерския съвет по т.17 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз за 2008 г. 
8. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2008 г. 
9. Доклад на Обмудсмана на Република България за 2008 г. 

 
Комисия по жалбите и петициите на гражданите 

1. Становище относно Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз (2009 г.), № 902-00-4, внесена от Министерски съвет на 09.02.2009 г. 

 
Комисия по европейските въпроси 

1. Законопроект № 902-01-1/07.01.2009 г. за кредитните институции, внесен от МС - становище № 953-18-
2/16.01.2009 г. 
2. Законопроект № 902-01-5/09.01.2009 г. за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от МС 
- становище № 953-18-7/23.01.2009 г. 
3. Законопроект № 902-01-7/12.01.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа, внесен от МС - становище № 953-18-8/23.01.2009 г. 
4. Рамкова позиция на МС по т. 33 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
ЕС (2008 г.) - Директива относно стандартите за качество и безопасност на даряването, набавянето, 
изпитването, съхраняването, № 903-01-7/21.01.2009 г. - Доклад № 953-18-16/29.01.2009 г. 
5. Законопроект № 902-02-5/03.02.2009 г. за ратифициране на Международното споразумение за 
тропическия дървен материал от 2006 г., внесен от МС - становище № 953-18-20/13.02.2009 г. 
6. Законопроект № 902-02-7/03.02.2009 г. за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и 
Херцеговина, от друга страна, внесен от МС - становище № 953-18-21/13.02.2009 г. 
7. Законопроект № 902-02-8/03.02.2009 г. за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт 
между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и САЩ, от друга страна, внесен 
от МС - становище № 953-18-22/13.02.2009 г. 
8. Регламент, изменящ Регламент 1980/2000 относно ревизираната схема на Общността за присъждане на 
знака за екомаркировка, № 803-01-86/27.10.2008 г. - т. 8 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на ЕС (2008 г.) - доклад № 953-18-26/19.02.2009 г. 
9. Рамкова позиция на МС по т. 9 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
ЕС (2008 г.) - Регламент, изменящ Регламент 761/2001 относно схемата на Общността за управление по 
околната среда и одитиране - EMAS, № 903-01-15/06.02.2009 г. - доклад № 953-18-33/06.03.2009 г. 
10. Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009-2019 г.), № 902-03-1/17.02.2009 г., 
внесена от МС - становище № 953-18-31/06.03.2009 г. 
11. Законопроект № 902-01-12/23.02.2009 г. за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, внесен от МС - становище № 953-18-32/06.03.2009 г. 
12. Рамкова директива относно договорните права на потребителите, № 803-01-86/27.10.2008 г. - т. 31 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2008 г.) - доклад № 953-18-
37/13.03.2009 г. 
13. Законопроект № 954-01-45/26.02.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, внесен от Георги Юруков и група народни 
представители - становище № 953-18-43/19.03.2009 г. 
14. Законопроект № 902-01-15/05.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за марките и 
географските означения, внесен от МС - становище № 953-18-41/19.03.2009 г. 
15. Законопроект № 902-02-10/06.03.2009 г. за ратифициране на Споразумението между Република 
България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо 
Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма 
за развитие на земеделието и селските райони в Република България), внесен от МС - становище № 953-18-
36/13.03.2009 г. 
16. Законопроект № 902-01-16/06.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България, внесен от МС - становище № 953-18-42/19.03.2009 г. 
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17. Законопроект № 954-01-50/06.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, 
внесен от Захари Георгиев и група народни представители - становище № 953-18-50/09.04.2009 г. 
18. Законопроект № 954-01-60/13.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения, внесен от Христо Величков и група народни представители - становище № 953-18-
47/02.04.2009 г. 
19. Законопроект № 902-01-17/18.03.2009 г. за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс, внесен от МС - становище № 953-18-48/02.04.2009 г. 
20. Законопроект № 954-01-71/27.03.2009 г. за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния 
кодекс, внесен от Деница Димитрова - становище № 953-18-51/09.04.2009 г. 
21. Законопроект № 954-01-73/31.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от 
Георги Божинов - становище № 953-18-49/09.04.2009 г. 
22. Законопроект № 954-01-80/03.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, 
внесен от Ненко Темелков - становище № 953-18-57/24.04.2009 г. 
23. Законопроект № 902-01-23/08.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, внесен от МС - становище № 953-18-55/14.04.2009 г. 
24. Законопроект № 902-01-25/15.04.2009 г. за преброяване на населението и жилищния фонд в Република 
България през 2011 г., внесен от МС - становище № 953-18-58/24.04.2009 г. 
25. Законопроект № 954-01-88/21.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове, внесен от Румен Овчаров и група народни представители - становище № 953-18-65/29.04.2009 г. 
26. Законопроект № 902-01-26/22.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи, внесен от МС - становище № 953-18-64/29.04.2009 г. 
27. Законопроект № 902-01-26/22.04.2009 г. за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от МС - 
становище № 953-18-66/29.04.2009 г. 
28. Законопроект № 902-01-28/22.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на 
влоговете в банките, внесен от МС - становище № 953-18-67/29.04.2009 г. 
29. Законопроект № 902-01-30/28.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия, внесен от МС - становище № 953-18-69/14.05.2009 г. 
30. Законопроект № 902-01-33/30.04.2009 г. за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, внесен от МС - становище № 953-18-71/14.05.2009 г. 
31. Законопроект № 902-01-32/30.04.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
инвестициите, внесен от МС - становище № 953-18-70/14.05.2009 г. 
32. Проект за декларация относно 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа, № 954-03-
9/11.05.2009 г., внесен от Лъчезар Тошев - становище № 953-18-73/19.05.2009 г. 
33. Законопроект № 902-01-36/15.05.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за българските документи 
за самоличност, внесен от МС - становище № 953-18-76/21.05.2009 г. 
34. Законопроект № 902-01-37/19.05.2009 г. за управление на отпадъците в област София, внесен от МС - 
становище № 953-18-75/21.05.2009 г. 
35. Законопроект № 902-02-23/26.05.2009 г. за ратифициране на Временното споразумение за икономическо 
партньорство между Кот д`Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 
друга страна, внесен от МС - становище № 953-18-83/29.05.2009 г. 
36. Проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на 
Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г., № 902-03-9/26.05.2009 г., внесен 
от МС - становище № 953-18-81/29.05.2009 г. 
37. Законопроект № 902-02-25/28.05.2009 г. за ратифициране на Рамковото споразумение между 
правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и 
Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото 
споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката 
и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд, внесен от МС - становище № 953-18-82/29.05.2009 г. 

 
Комисия по транспорт и съобщения 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища 
и пристанищата на Република България, 14.04.2009 г., вносители Радослав Илиевски и група народни 
представители 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, 02.04.2009 г., 
вносители Радослав Илиевски и Борис Николов 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, 02.04.2009 г., вносители 
Борис Николов и Стойко Танков 
4. Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, 31.03.2009 г., вносители Деница 
Димитрова и Съби Събев 
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5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 17.03.2009 г., вносители 
Александър Радославов и Иво Сеферов 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, 13.03.2009 г., вносители 
Христо Величков и група народни представители 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, 13.03.2009 г., вносител 
Бойко Боев 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 13.03.2009 г., вносители 
Йордан Мирчев и група народни представители 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 11.03.2009 г., вносители 
Радослав Илиевски и група народни представители 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 11.03.2009 г., 
вносители Ваня Цветкова и Светослав Спасов  
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, 11.03.2009 г., вносители Ваня 
Цветкова и Светослав Спасов  
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 11.02.2009 г., вносител 
Митко Димитров 
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност 
и нейните държави членки от една страна, и САЩ от друга страна, 03.02.2009 г., вносител Министерски 
съвет 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 21.01.2009 г., 
вносители Минчо Христов и Стела Банкова 

 
Комисия по гражданско общество и медии 

1. Доклад за второ гласуване на ЗИД на Закона за радиото и телевизията, № 802-01-68, внесен от 
Министерски съвет на 03.09.2008 г. 
2. Доклад за второ гласуване по Законопроект за лобистката дейност - обединен проект на приетите на 
първо гласуване на 22.06.2008 г. Законопроект за публичност на лобизма, № 654-01-118, внесен от Любен 
Дилов и Ася Михайлова и Законопроект за публичност на лобистката дейност, № 854-01-50, внесен от 
Бойко Великов и група народни представители. 
3. Доклад за първо гласуване на Законопроект за публичното радиоразпръскване, № 902-01-22, внесен от 
Министерски съвет на 06.04.2009 г. 
4. Доклад за второ гласуване на Законопроект за публичното радиоразпръскване, № 902-01-22, внесен от 
Министерски съвет на 06.04.2009 г. 
5. Становище на комисията по доклад на Омбудсмана на Република България за 2008 г. 
6. Доклад по позиция на Министерски съвет по т.6 от Годишната програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2008). 
7. Решение на комисията във връзка с промени в структурата на БТА. 

 
Комисия по въпросите на държавната администрация 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 902-01-6, внесен от МС на 
09.01.2009 г. - Доклад за първо четене. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси № 954-01-18, внесен от Татяна Дончева и група народни представители на 23.01.2009 г. - Доклад 
за първо четене. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 902-01-9/ внесен от МС на 
28.01.2009 г. - Доклад за първо четене. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси № 954-01-31, внесен от Иван Костов и група народни представители на 06.02.2009 г. - Доклад за 
първо четене. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2009 г.) № 
902-00-4, внесен от МС на 09.02.2009 г. - становище. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси № 954-01-41, внесен от Татяна Дончева Тотева и група народни представители на 23.02.2009 г. - 
Доклад за първо четене и Доклад за второ четене. 
7. Разглеждане на годишния доклад на омбудсмана на Република България № 939-00-43, внесен от 
омбудсмана на Република България на 27.03.2009 г. - становище. 
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8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния протокол № 902-01-18, внесен от МС 
на 30.03.2009 г. - Доклад за първо четене. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 954-01-92, внесен от Христо 
Величков, Йордан Величков и Георги Георгиев на 30.04.2009 г. - Доклад за първо четене. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 953-20-11, внесен на 
15.05.2009 г. - Доклад за второ четене. 

 
Комисия за борба с корупцията 

І. По законодателната дейност за посочения период - 3 становища, както следва: 
1. Становище на Комисията за борба с корупцията (Решение № 109/ 12.02.2009 г.) относно представения от 
Комисията по здравеопазване законопроект за изменение на Закона за здравето 
2. Законодателна инициатива по Закона за данък добавена стойност (Решение № 115/ 09.04.2009 г. 
3. Становище за подкрепа на изготвения и внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение 
на Закона за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 
ІІ. По планирания парламентарния контрол за посочения период - 4 становища, както следва: 
1. Становища относно дейността на държавните органи, които имат правомощия и носят отговорност за 
извършване на контрол по разходването на европейските средства (Решение № 108/ 05.02.2009 г.) 
2. Реализация и резултати от Концесионния договор за ВиК системата в гр. София (Решение № 110/ 
19.02.2009 г.) 
3. Резултати от проучването на Комисията за борба с корупцията по образувана преписка за допуснати 
нарушения от длъжностни лица в "Свободна зона - Русе" ЕАД (Решение № 112/ 31.03.2009 г.) 
4. Последващи действия и мерки на Министерство на финансите и Агенция "Митници" след Решение № 42 
на Комисията за борба с корупцията 
ІІІ. По обсъжданите в Комисията за борба с корупцията актуални проблеми и текущ парламентарен контрол 
- 23 становища. 
ІV. По преписки, които представляват значим обществен интерес - 21 становища. 
V. По дейностите, свързани със Съвета за координация и Гражданския консултативен съвет към Комисията 
- 16 становища. 

 
Комисия по политика при бедствия и аварии 

1. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз за 2009 г., № 902-00-4, внесена от Министерския съвет на 09.02.2009 г. и 
обсъждане на предложения за проекти на актове на ЕС за включване в Годишната програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз 
2. Изслушвания на министъра на извънредните ситуации, кметове на общини, областни управители и др. 

 
Консултативен съвет по законодателство 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от министъра на 
правосъдието. 
2. Законопроект за равенството на половете, внесен от Трифон Митев и Атанаска Тенева. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от 
Министерски съвет 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, внесен от 
Екатерина Михайлова и Елиана Масева 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерски съвет 
6. Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, внесен от Димитър Дъбов и група 
народни представители. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет. 

8. Законопроект за уеднаквяване на понятията в административната дейност, внесен от Министерски съвет. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, внесен от 
Мая Манолова и група народни представители. 
10. Законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет - 
5 броя. 
11. Законопроект за публично-частно партньорство, внесен от Пламен Моллов и група народни 
представители. 
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12. Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията, внесен от Ахмед Юсеин и Лютви Местан. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от 
Министерски съвет. 
14. Законопроект за електронно гласуване, внесен от Мартин Димитров, Йордан Бакалов и Ваньо Шарков. 
15. Законопроект за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, внесен от 
Министерски съвет - 2 броя. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Златко Златев и група 
народни представители. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерски съвет. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерски 
съвет. 
19. Тълкувателни становища - 3 броя. 
 
Изготвени становища и доклади от постоянните комисии на 41-то Народно събрание 

за периода 29.07.2009 г. - 31.12.2009 г. 
 

Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
1. Доклад по Законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство 
между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страна по Споразумението 
Централна Африка, от друга страна, внесен от МС. 
2. Доклад по позицията на МС по т.2 от Годишната работна програма на НС по въпросите на Европейския 
съюз 2009 г. - № 902-00-4. 
3. Доклад по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г. 
4. Доклад за изменение на Закона за туризма, внесен от МС - (за І четене) 
5. Доклад по годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2008 г. 
6. Доклад по годишния доклад за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г. 
7. Доклад по Законопроекта за изменение на Закона за електронната търговия, внесен от МС - (за І четене). 
8. Доклад за изменение на Закона за туризма, внесен от МС - (за ІІ четене). 
9. Доклад по рамкова позиция на Република България относно предложение за Директива на Европейския 
парламент и Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки за прилагане на Акта 
за малките предприятия. 
10. Доклад по Законопроекта за изменение на Закона за електронната търговия, внесен от МС - (за ІІ 
четене). 
11. Доклад по рамкова позиция на МС по т.2 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) - № 902-00-13. 
12. Доклад по рамкова позиция на МС по т.4 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) - № 902-00-13. 
13. Становище по определение на Конституционния съд - по к.д. № 12/2009 г. 
14. Доклад по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерство на икономиката и 
енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 
предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от 
Югоизточна Европа и анекса към него, внесен от МС. 
15. Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните 
енергийни източници и биогоривата, внесен от МС (за І четене). 
16. Доклад по Законопроекта за изменение на Закона за енергетиката, внесен от МС и на Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Иван Иванов - (за І 
четене). 
17. Общ проект по Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - (за ІІ 
гласуване). 
18. Становище по Законопроекта за държавния бюджет на република България за 2010 г., внесен от МС. 
19. Доклад по Законопроекта за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски 
съюз-България от 29 декември 2006 г. за изменение на чл.3 от Допълнителния протокол към Европейското 
споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и 
Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9(4) на Протокол 2 към 
Европейското споразумение, внесен от МС. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 29 

20. Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните 
енергийни източници и биогоривата, внесен от МС (за ІІ четене). 
21. Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и 
изделия и технологии с двойна употреба, венесн от МС (за І четене). 
22. Доклад по Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, внесен от МС и от Стоян Мавродиев и гр.н.п. (за І четене). 
23. Доклад по Законопроекта за изменение на Закона за енергетиката, внесен от МС и на Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Иван Иванов - (за ІІ 
четене). 
24. Доклад по Законопроекта за дейностите по предоставяне на услуги, внесен от МС (за І четене). 
25. Становище по определение на Конституционния съд - по к.д. № 15/2009 г. 
26. Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, 
внесен от МС (за І четене). 
27. Доклад по Законопроекта за потребителския кредит, внесен от МС (за І четене). 
28. Доклад по Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема 
енергия, внесен от МС. 
29. Доклад по рамкова позиция на МС по т.3 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) - № 902-00-28. 
30. Доклад по рамкова позиция на МС по т.3 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) - № 902-00-20.  

     
Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите-членки на ЕС, участващи в 
програма "Интеракт 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на 
Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на 
Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма "Интеракт 2007-
2013", № 953-02-1 от 18.08.2009 г. - доклад 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите-членки и държавите партньорки и 
Великото хергцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането 
на Оперативна програма "ЕСПОН 2013", № 953-02-2 от 18.08.2009 г. - доклад 
3. Проекторешение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на 
бюджета и имуществото на Министерския съвет, № 953-02-3 от 19.08.2009 г. - доклад 
4. Проект за решение относно избора на подуправител на БНБ, № 953-02-4 от 19.08.2009 г. - доклад 
5. ПР за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г., № 
953-02-6 от 01.09.2009 г. - доклад 
6. Информация за изпълнението на темите от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС за 
2009 г., № 953-02-7 от 03.09.2009 г. - доклад 
7. ЗИ на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 953-02-8 от 18.09.2009 г. - доклад 
8. ПР за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, № 953-02-9 от 18.09.2009 г. - доклад 
9. ПР за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и 
имуществото на Държавен фонд "Земеделие", № 953-02-10 от 18.09.2009 г. - доклад 
10. Прил. Годишен отчет за дейността на Комисията по финансов надзор за 2008 г.; Годишен финансов 
отчет на Комисията за финансов надзор за 2008 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за 
финансов надзор за 2008 г. и доклад на Сметната палата по годишния финансов отчет и отчета за 
изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2008 г., № 953-02-11 от 24.09.2009 г. - 
становище 
11. Рамкова позиция на РБ относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки /Преработване/ за прилагане на /Акта за 
малките предприятия/, № 953-02-12 от 01.10.2009 г. - доклад 
12. Проекторешение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на 
бюджета и имуществото на "Пътна инфраструктура", № 953-02-13 от 02.10.2009 г. - доклад 
13. ЗРС за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от 
името на Европейската общност и РБ, ЧР, ФРГ, РЕ, РГ, КИ, ФР, ИР, ВХЛ, РА, РП, ПР, Румъния, РФ и КШ 
като донори и Европейската инвестиционна банка като управител, № 953-02-14 от 02.10.2009 г. - доклад 
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14. ЗР на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие /с измененията, в 
сила към 16 февруари 1989 г./ заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния 
съвет на банката от 30 януари 2009 г., № 953-02-15 от 02.10.2009 г. - доклад 
15. ЗРС между Министерството на икономиката и енергетиката на РБ и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната 
харта на страните от Югоизточна Европа и анекса към него, № 953-02-16 от 16.10.2009 г. - доклад 
16. Информация за изпълнението на темите от Годишната работна програма на НС по въпросите на 
Европейския съюз за 2009 г., № 953-02-17 от 16.10.2009 г. - доклад 
17. Информация за изпълнението на темите от Годишната работна програма на НС по въпросите на 
Европейския съюз за 2009 г., № 953-02-18 от 16.10.2009 г. - доклад 
18. ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, № 953-02-20 от 26.10.2009 г. - доклад 
19. ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 953-02-21 от 26.10.2009 г. - доклад 
20. ЗИД на Закона за местните данъци и такси, № 953-02-22 от 26.10.2009 г. - доклад 
21. ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 953-02-23 от 03.11.2009 г. - доклад 
22. ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, № 953-02-24 от 03.11.2009 г. - доклад 
23. Проекторешение за даване съгласие МС да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора 
за финансиране между РБ и Европейската инвестиционна банка /България - проект за пречистване на 
отпадъчни води в басейна на река Марица/, № 953-02-26 от 06.11.2009 г. - доклад 
24. ЗИД на Закона за здравното осигуряване, № 953-02-28 от 10.11.2009 г. - доклад 
25. Законопроект за държавния бюджет на Република България, № 953-02-29 от 16.11.2009 г. - доклад 
26. ЗП за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 953-02-30 от 17.11.2009 г. - 
доклад 
27. Проект на Закон за бюджета на ДОО за 2010 г., № 953-02-31 от 17.11.2009 г. - доклад 
28. ЗР на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за 
изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и РБ, от друга страна, относно 
удължаване срока, предвиден в член 9/4/ на Протокол 2 към Европейското споразумение, № 953-02-32 от 
17.11.2009 г. - доклад 
29. ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, № 953-02-33 от 24.11.2009 г. - доклад 
30. ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 953-02-34 от 24.11.2009 г. - доклад 
31. ЗИД на Закона за местните данъци и такси, № 953-02-35 от 24.11.2009 г. - доклад 
32. ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 953-02-36 от 24.11.2009 г. - доклад 
33. ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, № 953-02-37 от 24.11.2009 г. - доклад 
34. ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, № 953-02-38 от 26.10.2009 г. - доклад 
35. ЗИД на Закона за местните данъци и такси, № 953-02-39 от 26.10.2009 г. - доклад 
36. ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 953-02-40 от 26.10.2009 г. - доклад 
37. ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 953-02-41 от 27.10.2009 г. - доклад 
38. ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, № 953-02-42 от 27.10.2009 г. - доклад 
39. Законопроект за държавния бюджет на Република България, № 953-02-43 от 01.12.2009 г. - доклад 
40. ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, № 953-02-44 от 01.12.2009 г. - доклад 
41. ЗП за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 953-02-45 от 01.12.2009 г. - 
доклад 
42. Проект на Закон за бюджета на ДОО за 2010 г., № 953-02-46 от 01.12.2009 г. - доклад 
43. ЗИД на Закона за местните данъци и такси, № 953-02-47 от 11.12.2009 г. - доклад 
44. Рамкова позиция на РБ относно предложение за Регламента на ЕП и на Съвета относно надзора на 
макроравнище на финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за 
системен риск и предложение за Решение на Съвета, възлагащо специфични задачи на Европейската 
централна банка относно функционирането на Европейския съвет за системен риск, № 953-02-48 от 
11.12.2009 г. - доклад 
45. Рамкова позиция на РБ относно Законодателен пакет за изграждане на нова финансова надзорна рамка в 
ЕС и създаване на три Европейски надзорни органа, № 953-02-49 от 11.12.2009 г. - доклад 
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46. Законопроект за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България, № 953-02-50 от 
15.12.2009 г. - доклад 

 
Комисия по правни въпроси 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 902-01-11 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците № 954-01-20 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства № 954-
01-24 - 2 доклада за първо и за второ четене 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 954-01-25 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
№ 902-01-31 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 902-01-32 
7. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 954-01-40 
8. Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд № 954-01-45 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения № 902-01-
44 
10. Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи № 954-01-47 

11. ЗИ на Търговския закон № 953-03-24 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" 
№ 902-01-22 

13. Законопроект за агенциите за временна заетост № 954-01-27 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-28 

15. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол № 902-01-26 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-33 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-39 
18. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. № 902-01-36 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства № 902-01-
41 - 2 доклада за първо и за второ четене 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове № 954-01-48 
21. Законопроект за потребителския кредит № 902-01-49 
22. Законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ № 954-
01-14 

23. Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд № 902-01-16 

24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 
902-01-20 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност № 
902-01-3 
26. Законопроект за изменение на Търговския закон № 954-01-7 - 2 доклада за първо и за второ 
четене 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление № 902-01-17 
28. Законопроект за изменение на Кодекса на труда № 954-01-23 
29. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 954-01-30 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина № 954-01-35 
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31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България № 902-01-
39 - 2 доклада за първо и за второ четене 

32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите № 
954-01-46 - 2 доклада за първо и за второ четене 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 902-01-48 - 2 доклада за 
първо и за второ четене 
34. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 954-01-49 - 2 
доклада за първо и за второ четене 

35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения № 902-01-52 - 2 
доклада за първо и за второ четене 
36. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон № 954-01-13 - 2 доклада за първо и 
за второ четене 
37. Законопроект за изменение на Търговския закон № 902-01-4 - 2 доклада за първо и за второ 
четене 
38. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане № 902-
01-33 
39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 902-01-34 
40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 954-01-34 
41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 954-01-38 - 2 доклада за първо и 
за второ четене 
42. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. № 902-01-38 

43. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол № 954-01-44 

44. Законопроект за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители 
към Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на 
решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда № 902-02-15 
45. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 902-01-30 
46. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 954-01-36 
47. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие № 902-01-
35 - 2 доклада за първо и за второ четене 
48. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г. № 902-01-37 
49. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите № 
954-01-43 
50. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Велико народно събрание № 
954-01-1 
51.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските 
земи № 954-01-22 
52. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-31 
53. Законопроект за дейностите по предоставяне на услуги № 902-01-43 
54. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност № 902-
01-45 
55. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-46 - 2 доклада за 
първо и за второ четене 
56. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата № 954-01-53 
57. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица № 954-01-54 
58. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 954-01-55  

 
Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и 
великото херцогство Люксeмбург, в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган, за прилагане и 
съвместно изпълнение на "Оперативна програма ЕСПОН 2013",  № 902-02-4, внесен от Министерски съвет.                                                                                               
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите -членки на Европейския съюз, 
участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпъняващ 
ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо 
ролята на сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма 
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"ИНТЕРАКТ 2007-2013", № 902-02-3, внесен от Министерски съвет. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-3, внесен от Любен Татарски, 
Александър Ненков и Искра Фидосова. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-3, внесен от Любен Татарски, 
Александър Ненков, Иван Вълков и Искра Фидосова, приет на първо гласуване на 27.08.2009 г.  
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 902-01-12, внесен от 
Министерски съвет. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 902-01-30, внесен от 
Министерския съвет на 19.10.2009 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 954-01-34, вносители 
Драгомир Стойнев и Михаил Миков. 
8. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерския съвет.  
9. Проект за решение за даване на съгласие Министерския съвет да проведе преговори и да сключи 
Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна 
банка ("България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица"), № 902-03-3, 
внесен от Министерски съвет. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд, № 954-01-45, внесен 
от нар. представители Даниела Петрова и Вяра Петрова. 

 
Комисия по външна политика и отбрана 

1. Законопроект за ратифициране на протокола, изменящ Приложението по сигурността към 
Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на 
атомната информация, № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. - становище 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите-членки на Европейския съюз, 
участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013", и Братиславския самоуправляващ се район, изпълняващ 
ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо 
ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма 
"ИНТЕРАКТ 2007-2013", № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. - становище 
3. Законопроект за ратифициране между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство 
Люксембург в качеството му на Управляващ и сертифициращ орган за прилагането на Оперативна 
програма "ЕСПОН 2013", № 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. - становище 
4. Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна 
Африка, от друга страна, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. - становище 
5. Проект за декларация относно 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа, № 954-03-3, 
внесен от Лъчезар Благовестов Тошев и група народни представители на 22.07.2009 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република 
Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за 
социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична 
временна заетост, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 04.09.2009 г. - становище 
7. Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-
01-14, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г. 
8. Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-
01-14, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г. (второ четене) 
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на 
Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република 
България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, 
Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото хергцогство Люксембург, 
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и 
Кралство Швеция като донори и Европейската инвестиционна банка като управител, № 902-02-7, внесен от 
Министерски съвет на 25.09.2009 г. - становище 
10. Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и 
развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение 
№ 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г., № 902-02-8, внесен от Министерски съвет на 
25.09.2009 г. - становище 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 34 

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерство на икономиката и 
енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 
предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от 
Югоизточна Европа и анекса към него, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 02.10.2009 г. - доклад 
12. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Република Корея, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 09.10.2009 г. - доклад 
13. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2009 г., в частта му за: Министерство на външните работи, Министерство на 
отбраната, Национална служба за охрана, Национална разузнавателна служба 
14. Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - 
България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското 
споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и 
Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9(4) на Протокол 2 към 
Европейското споразумение, № 902-02-12, внесен от Министерски съвет на 26.10.2009 г. - становище 
15. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по 
правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009 г. и "доклада Голдстоун", № 954-03-6, внесен от 
Яне Георгиев Янев и група народни представители  
16. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, № 902-
02-14, внесен от Министерски съвет на 19.11.2009 г. - становище 
17. Законопроект за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към 
конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 
27.11.2009 г. - становище 
18. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при 
автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трасграничните 
информационни потоци, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 01.12.2009 г. - становище 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 02.12.2009 г.  
20. Законопроект за ратифициране  на Петия допълнителен протокол към Споразумението за 
Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 
03.12.2009 г. - становище 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 02.12.2009 г.(второ четене) 

 
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Вътрешни правила за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
2. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия 
за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г., № 920-00-2, внесен от Комисия за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българска народна армия на 17.07.2009 г. 
3. Позиция на Министерски съвет по т. 8 от Годишна работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за Рамково решение на Съвет относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите, № 902-00-4, внесена на 
18.08.2009 г. 
4. Позиция на Министерски съвет по т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище, № 902-00-4, 
внесена на 18.08.2009 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 
902-01-3, внесен от Министерски съвет на 21.08.2009 г. 
6. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2008 г., № 920-00-6, 
внесен от Комисията за защита на личните данни на 13.02.2009 г. 
7. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по 
състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2008 г., № 902-
03-12, внесен от Министерски съвет на 5.06.2009 г. 
8. Доклад за второ четене по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските 
документи за самоличност. 
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9. Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 902-01-16, внесен от 
Министерския съвет на 11.09.2009 г. 
10. Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 
боеприпасите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 25.09.2009 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23.09.2009 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", 
№ 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 25.09.2009 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 
954-01-24, внесен от Павел Димитров и гр. нар. пр. на 29.09.2009 г. 

14. Доклад за второ четене по Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните 
вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. 

15. Доклад за второ четене по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството 
на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23.09.2009 г. 

16. Доклад за второ четене по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност", № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 25.09.2009 г. 

17. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2009 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-
01-39, внесен от Министерски съвет на 2.11.2009 г. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, № 902-01-
41, внесен от Министерски съвет на 6.11.2009 г.  
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 
954-01-43, внесен от Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов на 10.11.2009 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 
954-01-46, внесен от Яне Янев и гр. нар. пр. на 17.11.2009 г. 
22. Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи, № 954-01-47, внесен от 
Анастас Анастасов и гр. нар. пр. на 17.11.2009 г. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-37, 
внесен от Яне Янев и група народни представители на 23.10.2009 г. 

24. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-01-47, 
внесен от Министерски съвет на 18.11.2009 г. 

25. Доклад за второ четене по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 2.11.2009 г. 

26. Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 954-01-51, внесен 
от Иван Петров Иванов, Пламен Тачев и Красимир Ципов на 4.12.2009 г. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 2.12.2009 г. 
28. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към конвенцията за защита на лицата 
при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните 
информационни потоци, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 01.12.2009 г. 
29. Общ законопроект на приетите на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на 
Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 954-01-43, внесен от Ивайло Тошев, Емил Радев 
и Красимир Ципов на 10.11.2009 г. и № 954-01-46, внесен от Яне Янев и гр. нар. пр. на 17.11.2009 г. 

30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 954-01-49, 
внесен от Иван Вълков и гр. нар. пр. на 20.11.2009 г.  

 
Комисия по земеделието и горите 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 
954-01-5 от 25 август 2009 г., внесен от Меглена Плугчиева-Александрова - 1 доклад. 
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2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 902-01-11 от 8 септември 2009 г., 
внесен от Министерския съвет - 2 доклада. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 
954-01-17 от 14 септември 2009 г., внесен от н.п. Стоян Гюзелев - 2 доклада. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 954-01-21 от 24 
септември 2009 г., внесен от н.п. Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов - 2 доклада. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските 
земи, № 954-01-22 от 25 септември 2009 г., внесен от н.п. Десислава Танева, Стоян Гюзелев, Димитър 
Аврамов - 2 доклада. 
6. Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г., № 902-01-
27 от 19 октомври 2009 г., внесен от Министерския съвет - 2 доклада. 
7. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37 от 29 октомври 2009 
г., внесен от Министерския съвет, в частта му относно бюджетите на Министерството на земеделието и 
храните и Държавен фонд "Земеделие" за 2010 г. - 1 доклад. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 902-01-50 
от 27 ноември 2009 г., внесен от Министерския съвет - 1 доклад. 
9. Решение за налагане на мораториум върху промяната на предназначението на гори и земи от горския 
фонд, придобити от физически, юридически лица и общини чрез замяна с гори и земи от горския фонд - 
частна държавна собственост, № 954-02-57, внесен от Емил Димитров, Десислава Жекова Танева и Атанас 
Станкев Камбитов на 26.08.2009 г. - 1 доклад. 

          Изготвени са 4 доклада по следните изслушвания на министъра на земеделието и храните: 
1. Информация от Министерството на земеделието и храните по поставени от народни представители 
въпроси относно: 
 - Проблеми при прилагането на някои от разпоредбите на Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи; 
 - Европейските субсидии и националните доплащания на земеделските производители по схемата за 
единно плащане; 
 - Резултатите от проверките в ДФ "Земеделие" и по Програма САПАРД и основанията за вписване в 
книгата на длъжниците, фирми от хранително-вкусовата индустрия с проекти по програма "САПАРД". 
2. Информация от Министерството на земеделието и храните, относно прилагането на Програмата 
САПАРД и Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и разплащането на средствата по 
двете програми - съвместно заседание на Комисията по земеделието и горите и Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове. 
3. Информация от Министерството на земеделието и храните, относно прилагането и разплащането на 
средствата по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). 
4. Обсъждане на доклад на Сметната палата за резултатите от извършен одит на Главна дирекция 
"Земеделие" в Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г. 

    
Комисия по труда и социалната политика 

1. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Федерална Република 
Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за 
социална сигурност от заетост и с нерегестрирана заетост, както и при нелегална трансгранична временна 
заетост, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 04.09.2009 г. 
2. Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-8, внесен от Лъчезар Благовестов Тошев на 
26.08.2009 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-
20, внесен от Министерски съвет на 23.09.2009 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Република Корея, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 09.10.2009 г. 
5. Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-23, внесен от Емилия Радкова Масларова и 
Драгомир Велков Стойнев на 28.09.2009 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от Ваньо Евгениев 
Шарков на 07.10.2009 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-31, внесен от Геновева Иванова 
Алексиева и Светлана Ангелова Найденова на 16.10.2009 г. 
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8. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-39, внесен от Светлана 
Ангелова Найденова, Вяра Димитрова Петрова и Емануела Здравкова Спасова на 28.10.2009 г. 
9. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2009 г. 
10. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., № 902-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2009 г. 
11. Законопроект за агенциите за временна заетост, № 954-01-27, внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група 
народни представители на 07.10.2009 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-30, внесен от 
Мартин Димитров Димитров, Цветан Костов Костов и Ваньо Евгениев Шарков на 16.10.2009 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет съвет на 02.12.2009 г. 

 

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
1. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и 
обучение, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 28.08.2009 г. 
2. Становище /Доклад/ относно Законопроект за изменение и допълнение за Закона за данък върху 
добавената стойност, № 950-01-33 от 27.08.2009 г. 
3. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 954-01-18 
от 15.09.2009 г. 
4. Становище /Доклад/ относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 
902-01-37, внесен от Министерски съвет на 29.10.2009 г. 
5. Становище /Доклад/ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за домашното насилие, 
№ 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 23.10.2009 г. 
6. Становище /Доклад/ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 02.12.2009 г. 
7. Становище /Доклад/ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 03.12.2009 г. 
8. Доклад относно Законопроект за развитие на академичния състав в Република България, № 902-01-56, 
внесен от Министерски съвет на 11.12.2009 г. 

 

Комисия по здравеопазването 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-25, внесен от 
н.п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30.09.2009 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от н.п. Ваньо 
Шарков и група народни представителина 7 октомври 2009 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-29, внесен от 
Лъчезар Иванов на 08.10.2009 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 
954-10-35, внесен от н.п. Лъчезар Иванов на 23.10.2009 г. 
5. Законопроект за бюджета на НЗОК за 2010 г., № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 28 октомври 
2009 г. 
6. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 29 октомври 2009 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 
954-10-40, внесен от Министерски съвет на 05.11.2009 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-6, 
внесен от Ваньо Шарков на 26.08.2009 г. 
9. Законопроект за правата и задълженията на пациентите, № 954-01-19, внесен от н.п. Ваньо Шарков на 
16.09.2009 г. 
10. Обсъждане на Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., № 
902-03-10, внесен от Министерски съвет на 30 май 2009 г. 
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11. Обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2008 г., № 902-03-11, внесен от Министерски съвет на 30 май 2009 г. 

 

Комисия по околната среда и водите 
1. ЗИД на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от Д.Чакъров на 23.09.2009 г. 
2. ЗИД на Закона за опазване на околната среда, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 09.10.2009 г. 
3. ЗИД на Закона за водите, № 954-01-38, внесен от И.Алексиев и гр.н.п. на 27.10.2009 г., приет. 
4. ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми, № 902-01-50, внесен Министерски съвет на 
27.11.2009 г. 
5. Законопроект за ратификация въпроси на околната среда, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 
27.11.2009 г. 
6. Проект за решение Министерски съвет да проведе преговори с ЕИБ, № 902-03-3, внесен от Министерски 
съвет на 23.10.2009 г. 
7. Доклад на КОСВ, № 953-11-4/24.09.2009 г. 
8. Доклад по ЗИД 954-01-20/23.09.2009 г. с № 953-11-7/03.11.2009 г. 
9. Становище на КОСВ по проект за решение № 902-03-3/23.10.2009 г. с № 953-11-9/09.11.2009 г. 
10. Доклад по законопроект № 902-01-37/29.10.2009 г. с № 953-11-8/09.11.2009 г. 

 
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. ЗИД на Закона за пътищата, № 954-01-3/21.08.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
2. ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България, № 902-01-10/4.09.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во и 2-ро гласуване. 
3. ЗИД на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-7/4.09.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во и 2-
ро гласуване. 
4. ЗИД на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и 
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, № 902-01-8/4.09.2009 г. - 
изготвени 2 становища за 1-во и 2-ро гласуване. 
5. ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-14/11.09.2009 г. - 
изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
6. ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване, № 902-01-9/4.09.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во 
и 2-ро гласуване. 
7. Законопроект за изменение на Закона за регионалното развитие, № 902-01-12/11.09.2009 г. - изготвено 1 
становище за 1-во гласуване. 
8. Законопроект за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 902-01-13/11.09.2009 г. - 
изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
9. Законопроект за изменение на Закона за електронната търговия, № 902-01-15/11.09.2009 г. - изготвено 1 
становище за 1-во гласуване. 
10. Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 902-01-16/11.09.2009 г. - 
изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
11. Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, 
№ 902-01-18/11.09.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
12. ЗИД на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19/11.09.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во и 2-ро 
гласуване.  
13. ЗИД на Закона за електронното управление, № 902-01-17/11.09.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во и 
2-ро гласуване. 
14. ЗИД на Закона за електронните съобщения, № 902-01-23/2.10.2009 г. - изготвени 2 становища за 1-во и 
2-ро гласуване. 
15. Законопроект за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за 
далечно опознаване и проследяване корабите /LRIT/ на Изпълнителна агенция "Морска администрация", № 
902-02-11/15.10.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
16. ЗИД на Закона за движението по пътищата, № 954-01-49/20.11.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во 
гласуване. 
17. Законопроект за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-43/12.11.2009 г. - изготвено 1 
становище за 1-во гласуване. 
18. ЗИД на Закона за електронните съобщения, № 902-01-52/2.10.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во 
гласуване. 
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19. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37/29.10.2009 г. - 
изготвено 1 становище за 1-во гласуване. 
20. ЗИД на Закона за радиото и телевизията, № 902-01-53/3.12.2009 г. - изготвено 1 становище за 1-во 
гласуване. 

 
Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

1. Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен "Справедливостта е душата на 
добрата администрация". 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 954-01-10, внесен от 
Павел Димитров и Даниела Петрова на 27.08.2009 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 954-01-11, внесен от 
Павел Димитров и Даниела Петрова на 27.08.2009 г. 
4. Отчет на Съвета за електронни медии за 2008 г. 
5. Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, 
№ 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г. 

6. Общ законопроект, на основание чл.71, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 954-01-10 и № 954-01-11 за изменение и 
допълнение на Закона за културното наследство, внесени от Павел Димитров и Даниела Петрова на 
27.08.2009 г. - общ доклад за 2 законопроекта 
7. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2009 г. 
8. Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 954-01-45, внесен от Даниела 
Маринова Петрова и Вяра Димитрова Петрова на 13.11.2009 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, 
внесен от Министерски съвет на 16.11.2009 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 902-01-53, внесен от 
Министерски съвет на 03.12.2009 г. 

11. Законопроект за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към 
Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 
27.11.2009 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954-01-53, 
внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 09.12.2009 г. 

 

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

1. Изслушване на министъра без портфейл Божидар Димитров относно постъпила в Народното събрание 
Петиция срещу малтретирането на българи в Република Македония, организирана от независима 
гражданска инициатива "Братя българи, ние сме со вас". - становище 
2. Годишен доклад на Омбудсмана на Република България за 2008 г. - становище 
3. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2008 г. 
4. Законопроект за правата и задълженията на пациентите, № 954-01-19/16.09.2009 г., внесен от Ваньо 
Шарков и група народни представители. - доклад 
5. Проект за решение относно подкрепа на европейските актове за осъждане на престъпленията на 
комунистическите и националсоциалистическите режими, № 954-02-9/22.07.2009 г., внесен от Лъчезар 
Благовестов Тошев и група народни представители. - доклад 
6. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37/29.10.2009 г., внесен 
от Министерски съвет. - доклад 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие, № 902-01-
35/23.10.2009 г., внесен от Министерски съвет. - доклад 

8. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по 
правата на човека на ООН, № S-12/1 от 16.10.2009 г. и "доклада Голдстоун", № 954-03-6/30.10.2009 г., 
внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители. - доклад 
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9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 954-01-54/11.12.2009 г., внесен от Ариф Агуш. - 2 доклада 
10. Постъпили жалби, молби и петиции от граждани - 395. 
11. Проведени приемни и дадени устни консултации - 106. 

 

Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика 
1. Становище към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. 
За периода 29.07.2009 г. - 31.12.2009 г. в КБККИПЕ са извършени и следните дейности: 
1. Извършени са проверки по 477 сигнали от граждани и институции 
2. Обработени са 260 декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(ЗПРКИ) 
3. Комисията се е произнесла с 2 решения по ЗПРКИ 
4. Комисията се е произнесла с 1 решение по парламентарна етика 

 
 

Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДАНС - доклад 
2. Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 
боеприпасите - доклад 

3. Законопроект за Държавния бюджет за 2010 г. - доклад  

4. Интегрирана стратегия за превенция на корупцията и организираната престъпност - становище 

5. Междинен финансов отчет на ДАНС за 2009 г. - становище 
 

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
1. Становище по проект за декларация относно 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа, № 
954-03-3/22.07.2009 г., внесен от Л.Тошев и гр.н.п. 
2. Становище по ЗИД, № 902-01-3/21.08.2009 г. на Закона за българските документи за самоличност, внесен 
от МС 
3. Становище по ЗИД, № 954-01-6/26.08.2009 г. на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от 
В.Шарков, В.Методиев, Ц.Костов, Д.Гяуров и Й.Бакалов 
4. Становище по ЗИД, № 954-01-11/27.08.2009 г. на Закона за културното наследство, внесен от 
П.Димитров и Д.Петрова 

5. Становище по законопроект № 902-02-6/04.09.2009 г. за ратифициране на Договора между Република 
България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба 
при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при 
нелегална трасгранична временна заетост, внесен от МС 
6. Становище по ЗИД, № 954-01-28/07.10.2009 г. за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от 
В.Шорков и гр.н.п. 
7. Становище по ЗИД, № 902-01-24/09.10.2009 г. на Закона за опазване на околната среда, внесен от МС 
8. Становище по законопроект № 902-01-27/19.10.2009 г. за преброяване на земеделските стопанства в 
Република България през 2010 г., внесен от МС 
9. Становище по ЗИД, № 902-01-32/19.10.2009 г. на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от 
МС 
10. Становище по ЗИД, № 902-01-34/20.10.2009 г. на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от 
МС 
11. Становище по законопроект № 902-02-12/26.10.2009 г. за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета 
за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от 
Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на 
срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение, внесен от МС 
12. Становище по законопроект № 902-01-37/29.10.2009 г. за държавния бюджет на Република България за 
2010 г., внесен от МС 
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13. Становище по ЗИД, № 902-01-39/02.11.2009 г. на Закона за чужденците в Република България, внесен 
от МС 
14. Становище по ЗИД, № 902-01-41/06.11.2009 г. на Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, внесен от МС 
15. Становище по ЗИД, № 902-01-42/11.11.2009 г. на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и 
технологии с двойна употреба, внесен от МС 
16. Становище по законопроект № 902-01-43/12.11.2009 г. за дейностите по предоставяне на услуги, внесен 
от МС 
17. Становище по законопроект № 902-01-49/25.11.2009 г. за потребителския кредит, внесен от МС 
18. Становище по ЗИД, № 902-01-50/27.11.2009 г. на Закона за тенетично модифицирани организми, внесен 
от МС 
19. Становище по ЗИД, № 902-01-52/02.12.2009 г. на Закона за електронните съобщения, внесен от МС 
20. Становище по ЗИД, № 902-01-53/03.12.2009 г. на Закона за радиото и телевизията, внесен от МС 

21. Становище по законопроект № 902-01-54/07.12.2009 г. за признаване, изпълнение и изпращане на 
решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, внесен от МС 
22. Становище по ЗИД, № 902-01-59/15.12.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за 
животновъдството, внесен от МС 
23. Становище по ЗИД, № 902-01-60/17.12.2009 г. на Кодекса на труда, внесен от МС 
24. Доклад по т. 7 от Годишната работна програма на Нс по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
Рамково решение на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на 
деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР, № 902-00-4/18.08.2009 г. 
25. Доклад по т.8 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.).Предложение за 
Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 
жертвите, № 902-00-4/18.08.2009 г. 
26. Доклад по т. 10 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
Рамково решение на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, № 
902-00-9/27.08.2009 г. 
27. Доклад по т. 14 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане 
предоставянето на убежище, № 902-00-4/18.08.2009 г. 
28. Доклад по т. 2 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове )АИФ), и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/.../ЕО, № 902-
00-4/18.08.2009 г. 
29. Доклад по т. 2 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по 
отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюризацията и на надзорния 
преглед на политиките за възнагражденията, № 902-00-13/18.09.2009 г. 

30. Доклад по т. 4 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.). Предложение за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета 
относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите, № 902-00-
13/18.09.2009 г. 
31. Доклад по т. 6 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2009 г.).  Предложение за 
ревизия на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на 
плащане по търговските сделки, № 902-00-12/11.09.2009 г. 
32. Доклад от изслушване относно информация от Министерството на земеделието и храните, относно 
прилагането на Програмата САПАРД и Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и 
разплащането на средствата по двете програми 
33. Доклад от изслушване относно състоянието и ефективността на институционалната система за 
координация и контрол на европейските фондове 
34. Доклад относно изслушване на информация относно Съобщението на Комисията до Европейския 
парламент и до Съвета от 10.06.2009 г. "Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите" 
(СОМ(2009)262), известно като Стокхолмската програма 
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35. Доклад относно изслушване на информация за напредъка по Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) и програмите за териториално сътрудничество, състоянието на структурите 
за управление на въпросните програми, визията за подобряване цялостната ефективност на структурите, 
отговарящи за програмите в рамките на МРРБ и готовността за навременно представяне пред Европейската 
комисия на Оценката за съответствие по ОПРР 
36. Доклад относно изслушване на Министерството на околната среда и водите и Сметната палата на 
Република България 
37. Доклад относно изслушване на информация за моментния статус и постигнатия напредък по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 
38. Доклад относно изслушване на информация за резултатите от проверките на Сметната палата на 
Република България за изпълнението на препоръките от извършените одити на системата за управление на 
Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз (ЕС) 

39. Доклад относно изслушване на информация за напредъка по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) 

40. Доклад относно изслушване на информация за напредъка по Оперативна програма "Транспорт" 2007-
2013 (ОПТ) 

41. Доклад относно изслушване на информация по актуални теми, касаещи процеса по управление на 
средствата от Европейския съюз (ЕС) в страната 

42. Доклад относно изслушване на информация за напредъка по програми, финансирани със средства от 
Европейския съюз  

 
 
 

За периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 40-то Народно събрание е приело общо 97 закона, както 
следва: 

  
 
№ Дата на 

приемане 
Закон Обнародван в ДВ 

1 13.01.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите 
партии 

ДВ, бр. 6/2009 г. 

2 13.01.2009 Закон за управление на етажната собственост ДВ, бр. 6/2009 г. 

3 16.01.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за горите ДВ, бр. 6/2009 г. 

4 16.01.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 
атмосферния въздух 

ДВ, бр. 6/2009 г. 

5 22.01.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

6 22.01.2009 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между 
Република България и Република Корея 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

7 22.01.2009 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни 
дела между Република България и Република Корея 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

8 22.01.2009 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за 
поддръжка и експлоатация на CMS детектора между 
Министерството на образованието и науката на Република България 
и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

9 22.01.2009 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 
Държавата Израел за социална сигурност 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

10 23.01.2009 Закон за изменение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина 

ДВ, бр. 10/2009 г. 

11 29.01.2009 Закон за изменение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 10/2009 г. 

12 30.01.2009 Закон за изменение на Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси 

ДВ, бр. 10/2009 г. 
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13 06.02.2009 Закон за изменание и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс 

ДВ, бр. 12/2009 г. 

14 06.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето ДВ, бр. 14/2009 г. 

15 06.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

ДВ, бр. 14/2009 г. 

16 06.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията 

ДВ, бр. 14/2009 г. 

17 12.02.2009 Закон за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението 
между Република Албания, Република Австрия, Република 
България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката 
република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, 
Република Полша, Румъния, Република Сърбия, Словашката 
република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в 
областта на висшето образование в рамките на 
Централноевропейската програма за обмен в университетското 
образование (CEEPUS II) 

ДВ, бр. 16/2009 г. 

18 19.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения 

ДВ, бр. 17/2009 г. 

19 19.02.2009 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между 
Кралство Белгия, Република България, Чешката република, 
Кралство Дания, Федерална република Германия, Република 
Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската 
република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, 
Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство 
Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, 
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, 
Румъния, Република Словения, Словашката република, Република 
Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия и Европейската 
инвестиционна банка за заемите, предоставяни от Европейската 
инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти в 
страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и 
отвъдморските страни и територии и на Споразумението за 
администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република 
България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална 
република Германия, Република Естония, Република Гърция, 
Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската 
република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, 
Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, 
Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, 
Португалската република, Румъния, Република Словения, 
Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и 
Европейската инвестиционна банка относно процедурите за 
плащане и възстановяване съгласно гаранциите на страните членки в 
полза на Европейската инвестиционна банка 

ДВ, бр. 17/2009 г. 

20 19.02.2009 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, 
Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската 
република, Великото херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия и Република Австрия относно засилване на 
презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, 
презграничната престъпност и нелегалната миграция 

ДВ, бр. 17/2009 г. 

21 19.02.2009 Закон за ратифициране на Международното споразумение за 
тропическия дървен материал от 2006 г. 

ДВ, бр. 17/2009 г. 

22 19.02.2009 Закон за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейските общности и техните държави 
членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна 

ДВ, бр. 17/2009 г. 

23 20.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на ДВ, бр. 17/2009 г. 
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територията 

24 26.02.2009 Закон за допълнение на Закона за гражданската регистрация ДВ, бр. 19/2009 г. 

25 26.02.2009 Закон за културното наследство ДВ, бр. 19/2009 г. 

26 26.02.2009 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за 
развитие на политиките - институционална реформа в социалните 
сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 19/2009 г. 

27 26.02.2009 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за 
социално включване) между Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 19/2009 г. 

28 27.02.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 

ДВ, бр. 19/2009 г. 

29 27.02.2009 Закон за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт 
между Европейската общност и нейните държави членки, от една 
страна, и Съединените американски щати, от друга страна 

ДВ, бр. 19/2009 г. 

30 27.02.2009 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на 
проект "България - регионално и общинско водоснабдяване" 

ДВ, бр. 19/2009 г. 

31 27.02.2009 Закон за транслитерацията ДВ, бр. 19/2009 г. 

32 12.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния 
транспорт 

ДВ, бр. 22/2009 г. 

33 12.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа 

ДВ, бр. 23/2009 г. 

34 12.03.2009 Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари ДВ, бр. 22/2009 г. 

35 12.03.2009 Закон за платежните услуги и платежните системи ДВ, бр. 23/2009 г. 

36 13.03.2009 Закон за ратифициране на Споразумението между Република 
България и Комисията на Европейските общности от името на 
Европейската общност, изменящо Годишното финансово 
споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална 
присъединителна програма за развитие на земеделието и селските 
райони в Република България) 

ДВ, бр. 22/2009 г. 

37 19.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните 
институции 

ДВ, бр. 24/2009 г. 

38 19.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените 
поръчки 

ДВ, бр. 24/2009 г. 

39 19.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 24/2009 г. 

40 19.03.2009 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража ДВ, бр. 25/2009 г. 

41 19.03.2009 Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в 
Европейски експертен център за публично-частно партньорство 
(Europian PPP expertise centre - EPEC) между Европейската 
инвестиционна банка, Комисията на Европейските общности, 
Федералното министерство на финансите на Република Австрия, 
Федералното министерство на транспорта, строителството и 
градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния 
център по публично-частно партньорство на Фламандското 
правителство, Министерството на икономиката, индустрията и 
заетостта на Френската република, Парпублика С.А. - Португалия, 
Датските власти за предприятия и строителство, "Малтийска 
компания за управление на инвестициите" ООД, Министерството на 
икономиката и финансите на Република Гърция, Министерството на 
финансите на Република България, Министерството на финансите на 
Република Финландия, Министерството на финансите на Република 

ДВ, бр. 25/2009 г. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 45 

Ирландия, Министерството на финансите на Република Латвия, 
Министерството на финансите на Република Литва, Министерството 
на финансите на Кралство Нидерландия, Министерството на 
икономиката на Република Полша, Министерството на финансите на 
Република Словения, Министерството на финансите на Словашката 
република, Бюрото за планиране на Република Кипър, 
правителството на Уелс и Техническото звено за проектно 
финансиране към Министерския съвет на Италианската република 

42 24.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 

ДВ, бр. 23/2009 г. 

43 25.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за 
деца 

ДВ, бр. 23/2009 г. 

44 26.03.2009 Закон за амнистия ДВ, бр. 26/2009 г. 

45 26.03.2009 Закон за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове ДВ, бр. 24/2009 г. 

46 31.03.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове 
на Европейския парламент от Република България 

ДВ, бр. 25/2009 г. 

47 01.04.2009 Законо за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси 

ДВ, бр. 26/2009 г. 

48 02.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 27/2009 г. 

49 02.04.2009 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 
Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на 
доходите и имуществото 

ДВ, бр. 28/2009 г. 

50 03.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

ДВ, бр. 28/2009 г. 

51 10.04.2009 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 
Руската федерация за социална сигурност 

ДВ, бр. 31/2009 г. 

52 15.04.2009 Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 32/2009 г. 

53 15.04.2009 Закон за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ДВ, бр. 32/2009 г. 

54 15.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица 

ДВ, бр. 32/2009 г. 

55 22.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни 
представители 

ДВ, бр. 31/2009 г. 

56 23.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 33/2009 г. 

57 23.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията към 
Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от 
замърсяване с нефт 

ДВ, бр. 33/2009 г. 

58 23.04.2009 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 
април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на 
река Дунав между Видин и Калафат между правителството на 
Република България и Френската агенция за развитие 

ДВ, бр. 33/2009 г. 

59 23.04.2009 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 
бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в 
рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа 

ДВ, бр. 33/2009 г. 

60 23.04.2009 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение, 
допълнение и продължаване действието на Споразумението за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на 
здравеопазването на Република България 

ДВ, бр. 33/2009 г. 

61 24.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната 
собственост 

ДВ, бр. 33/2009 г. 

62 24.04.2009 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и Световната организация по здравеопазване на 

ДВ, бр. 33/2009 г. 
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животните (OIE) за учредяване на Регионално представителство на 
OIE за Източна Европа в София 

63 29.04.2009 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България ДВ, бр. 35/2009 г. 

64 30.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на 
органи, тъкани и клетки 

ДВ, бр. 36/2009 г. 

65 30.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България 

ДВ, бр. 36/2009 г. 

66 30.04.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование и обучение 

ДВ, бр. 36/2009 г. 

67 12.05.2009 Закон за публичното радиоразпръскване ДВ, бр. 37/2009 г. 

68 14.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния протокол ДВ, бр. 39/2009 г. 

69 14.05.2009 Закон за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 
1996 г. 

ДВ, бр. 39/2009 г. 

70 14.05.2009 Закон за ратифициране на Международната конвенция за 
регулиране на улова на китове и на протокола към нея 

ДВ, бр. 39/2009 г. 

71 15.05.2009 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република 
България през 2011 г. 

ДВ, бр. 39/2009 г. 

72 21.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето ДВ, бр. 41/2009 г. 

73 21.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 41/2009 г. 

74 21.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската 
собственост 

ДВ, бр. 41/2009 г. 

75 22.05.2009 Закон за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 42/2009 г. 

76 22.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
инвестициите 

ДВ, бр. 41/2009 г. 

77 22.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване 

ДВ, бр. 41/2009 г. 

78 22.05.2009 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за 
развитие на политиките - институционална реформа в социалните 
сектори) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 41/2009 г. 

79 26.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища ДВ, бр. 42/2009 г. 

80 26.05.2009 Закон за обществените библиотеки ДВ, бр. 42/2009 г. 

81 27.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията ДВ, бр. 42/2009 г. 

82 27.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс 

ДВ, бр. 42/2009 г. 

83 27.05.2009 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 
Република Молдова за социално осигуряване 

ДВ, бр. 42/2009 г. 

84 27.05.2009 Закон за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на 
Международната организация на труда 

ДВ, бр. 42/2009 г. 

85 28.05.2009 Закон за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

86 28.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на 
влоговете в банките 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

87 29.05.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

88 29.05.2009 Закон за изменение на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

89 29.05.2009 Закон за допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 44/2009 г. 
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90 29.05.2009 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

91 30.05.2009 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между 
правителството на Република България, представлявано от 
министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския 
инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в 
България и на Финансовото споразумение между правителството на 
Република България, представлявано от министъра на икономиката 
и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд 

ДВ, бр. 44/2009 г. 

92 10.06.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 47/2009 г. 

93 10.06.2009 Закон за допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 

ДВ, бр. 47/2009 г. 

94 11.06.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване 

ДВ, бр. 47/2009 г. 

95 12.06.2009 Закон за изменение на Закона за избиране на членове на 
Европейския парламент от Република България 

ДВ, бр. 47/2009 г. 

96 12.06.2009 Закон за ратифициране на изменението на Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

ДВ, бр. 47/2009 г. 

97 12.06.2009 Семеен кодекс ДВ, бр. 47/2009 г. 

    
 
 

За периода 14.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 41-то Народно събрание е приело общо 66 закона, както 
следва: 

 
 
№ Дата на 

приемане 
Закон Обнародван в ДВ 

1 26.08.2009 Закон за ратифициране на Временното споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и 
нейните държави членки, от една страна, и страната по 
споразумението Централна Африка, от друга страна 

ДВ, бр. 70/2009 г. 

2 26.08.2009 Закон за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по 
сигурността към Споразумението между страните по 
Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на 
атомната информация 

ДВ, бр. 70/2009 г. 

3 26.08.2009 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите - 
членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 
2007-2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ 
ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на 
Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ 
орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна 
програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013" 

ДВ, бр. 70/2009 г. 

4 26.08.2009 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите членки 
и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в 
качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за 
прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013" 

ДВ, бр. 70/2009 г. 

5 09.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 75/2009 г. 

6 10.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование и обучение 

ДВ, бр. 74/2009 г. 

7 16.09.2009 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 
Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с 
трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална 
сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при 

ДВ, бр. 77/2009 г. 
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нелегална трансгранична временна заетост 

8 23.09.2009 Закон за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор ДВ, бр. 78/2009 г. 

9 24.09.2009 Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд ДВ, бр. 78/2009 г. 

10 30.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за горите ДВ, бр. 80/2009 г. 

11 30.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния 
транспорт 

ДВ, бр. 81/2009 г. 

12 30.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България 

ДВ, бр. 81/2009 г. 

13 30.09.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на 
Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и 
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни 
предприятия 

ДВ, бр. 81/2009 г. 

14 01.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за българските 
документи за самоличност 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

15 01.10.2009 Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

16 02.10.2009 Закон за изменение на Търговския закон ДВ, бр. 82/2009 г. 

17 07.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

18 07.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното 
управление 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

19 07.10.2009 Закон за изменение на Закона за регионалното развитие ДВ, бр. 82/2009 г. 

20 07.10.2009 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на 
правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската 
комисия от името на Европейската общност и Република България, 
Чешката република, Федерална република Германия, Република 
Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската 
република, Италианската република, Великото херцогство 
Люксембург, Република Австрия, Република Полша, Португалската 
република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция като 
донори и Европейската инвестиционна банка като управител 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

21 07.10.2009 Закон за ратифициране на Учредителния договор на 
Международната банка за възстановяване и развитие (с 
измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото 
изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на 
банката от 30 януари 2009 г. 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

22 08.10.2009 Закон за изменение на Закона за електронната търговия ДВ, бр. 82/2009 г. 

23 08.10.2009 Закон за изменение на Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения 

ДВ, бр. 82/2009 г. 

24 08.10.2009 Закон за изменение на Закона за туризма ДВ, бр. 82/2009 г. 

25 14.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 
земеделските производители 

ДВ, бр. 85/2009 г. 

26 21.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги ДВ, бр. 87/2009 г. 

27 21.10.2009 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството 
на икономиката и енергетиката на Република България и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 
предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на 
Инвестиционната харта на страните от Югоизточна Европа и анекса 
към него 

ДВ, бр. 87/2009 г. 

28 22.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол над 
взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите 

ДВ, бр. 88/2009 г. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 49 

29 22.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните 
разузнавателни средства 

ДВ, бр. 88/2009 г. 

30 22.10.2009 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между 
Република България и Република Корея 

ДВ, бр. 88/2009 г. 

31 28.10.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения 

ДВ, бр. 89/2009 г. 

32 28.10.2009 Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от 
Европейския център за далечно опознаване и проследяване на 
корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация" 

ДВ, бр. 89/2009 г. 

33 05.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното 
наследство 

ДВ, бр. 92/2009 г. 

34 05.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на 
дивеча 

ДВ, бр. 92/2009 г. 

35 06.11.2009 Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина 

ДВ, бр. 88/2009 г. 

36 11.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

ДВ, бр. 93/2009 г. 

37 11.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи 

ДВ, бр. 93/2009 г. 

38 12.11.2009 Закон за денонсиране на Споразумението между Република 
България и Програмата за развитие на Организацията на 
обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към 
него от 2004 г. 

ДВ, бр. 93/2009 г. 

39 12.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи 

ДВ, бр. 94/2009 г. 

40 19.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 95/2009 г. 

41 25.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност 

ДВ, бр. 95/2009 г. 

42 25.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица 

ДВ, бр. 95/2009 г. 

43 25.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 
такси 

ДВ, бр. 95/2009 г. 

44 26.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане 

ДВ, бр. 95/2009 г. 

45 27.11.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове 

ДВ, бр. 95/2009 г. 

46 02.12.2009 Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. ДВ, бр. 99/2009 г. 

47 03.12.2009 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 
2010 г. 

ДВ, бр. 99/2009 г. 

48 03.12.2009 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. ДВ, бр. 99/2009 г. 

49 09.12.2009 Закон за допълнение на Закона за българските лични документи ДВ, бр. 102/2009 г. 

50 09.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, 
пребиваването и напускането на Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на техните семейства 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

51 09.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита срещу 
домашното насилие 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

52 09.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

53 09.12.2009 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република 
България през 2010 г. 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

54 11.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и 
алтернативните енергийни източници и биогоривата 

ДВ, бр. 102/2009 г. 
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55 11.12.2009 Закон за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за 
асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за 
изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското 
споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Република България, от 
друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на 
Протокол 2 към Европейското споразумение 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

56 16.12.2009 Закон за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2009 г. 

ДВ, бр. 102/2009 г. 

57 16.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда 

ДВ, бр. 103/2009 г. 

58 16.12.2009 Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни 
средства 

ДВ, бр. 103/2009 г. 

59 17.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното 
осигуряване 

ДВ, бр. 101/2009 г. 

60 18.12.2009 Закон за изменение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 103/2009 г. 

61 18.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 103/2009 г. 

62 18.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България 

ДВ, бр. 103/2009 г. 

63 18.12.2009 Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд ДВ, бр. 103/2009 г. 

64 18.12.2009 Закон за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и 
пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до информация, 
участието на обществеността в процеса на вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда 

ДВ, бр. 103/2009 г. 

65 22.12.2009 Закон за изменение на Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица 

ДВ, бр. 103/2009 г. 

66 22.12.2009 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 103/2009 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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок % 100 100 
2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в 
срок % 100 100 
3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в пленарна зала Брой 1 0 
4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в парламентарните 
комисии Брой 40 30 
5. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания 
за вот на недоверие Брой 0 1 
6. Организирани и подготвени заседания относно разисквания 
по питане Брой 1 2 
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* Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на 
статистика за периода 2005-2008 г. 
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на 
Народното събрание (председателски съвет) 
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за 
гласуване) 
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) 
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) 
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания 

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 2 582 2 955 
- материали за зала Брой 1 656 1 980 
- предложения за дневен ред Брой 184 98 
- справки Брой 460 510 
- процедури Брой 138 100 
- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой 144 267 
3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой 58 52 
4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой 150 128 
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в 
срок % 100 100 
6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна 
зала (пленарния състав) в срок % 100 100 
7. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски 
протоколи  % 100 100 
* 9. Изготвени стенографски протоколи Брой   128 
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: 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. 
** Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на 
действащия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на 
пленарните заседания, ръководството на Народното събрание и резултатите от дейността на 40-то 
Народно събрание през изминалите три години от мандата му. Поради невъзможност да бъдат точно 
прогнозирани периодите от време, в които 40-то Народно събрание няма да заседава в края на мандата си 
(м. юни 2009 г.), а 41 Парламент ще бъде конституиран и ще приеме свой ПОДНС, отразяващ нова 
организация на дейност и ръководен състав, може да се наложи след приемането на 41 Народно събрание 
да бъдат актуализирани показателите по тази услуга за периода 2009-2011 г. 
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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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на 
конституционно установени органи Брой 9 14 
2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях 
документи в срок, в т.ч.: Брой 220 293 
- решения на Народното събрание Брой 95 124 
- разпореждания във връзка с приети решения Брой 95 124 
- писма до други институции във връзка с решенията Брой 30 45 
* Забележка: Посочената бройка за изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно 
установени органи е въз основа на изтичащи мандати, но е възможно да произтекат и други избори, 
свързани с подаване на оставки или при създаване на нови органи. 
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-актове на Европейския съюз 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския 
съюз в срок % 100 100 
2. Изготвени становища/доклади по проекто-актове 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 46 
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за 
спазването на принципа на субсидиарност и на 
пропорционалност на проекто-актовете на ЕС %   100 
8. Оказване на съдействие на народните представители, 
парламентарните комисии, постоянния представител на НС в 
ЕП и членовете на ЕП от РБ при участията им в 
интерпарламентарни мероприятия в ЕС %   100 
9. Оказване на методическо съдействие в работата на 
парламентарния орган, извършващ контрол за усвояването на 
средствата от ЕС %   100 
10. Съдействие, координиране и оказване на методическа 
помощ на администрацията за повишаване на качеството на 
административното обслужване в НС %   100 
Услуга 6. Държавен вестник 
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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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 100 103 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 
100 

103 
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, 
административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител 
в срок % 100 100 
4.Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, 
административни актове и др. на електронна страница на 
вестника в срок % 100 100 
5. Обнародвани обществени поръчки в срок % 100 100 

 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 

№ Програма 2 "Законодателна дейност, 
парламентарен контрол и 

конституиране" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 6 031 5 829 3 947 

  
Персонал 3 958 3 978 3 017 

  
Издръжка 2 053 1 831 916 

  
Капиталови разходи 20 20 14 

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

6 031 5 829 3 947 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 031 5 829 3 947 

          
  Численост на щатния персонал 152 127 113 
  Численост на извънщатния персонал       
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3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 3 „Връзка 
с избирателите и народно представителство” 

 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в 
срок % 100 100 
Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното 
събрание: 
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с 
медиите (акредитации) 
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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в 
Народното събрание Брой 96 105 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и 
аудио-визуални продукти, свързани с дейността на 
Народното събрание Брой 5 4 

3. Организирани публични прояви (отворени врати, 
публични обсъждания на законопроекти, дискусии, 
конференции, образователни семинари) Брой 10 13 

4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на 
Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични 
раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за 
Парламента" и "Конституция за деца") % 20 30 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

5. Издадени акредитационни пропуски на представителите 
на медии, които отразяват дейността на Народното събрание Брой 200 337 
6. Осигурен достъп до информация за дейността на 
Народното събарние на граждани, организации и 
институции % 100 80 

* 7. Проведени социологически изследвания, в т.ч.: Брой 

 
 

80-100 88 
- проведени национални представителни изследвания по 
одобрена от председателя на Народното събрание 
програма Брой 10 15 
- проведени изследвания на общественото мнение за 
законопроекти по искане на парламентарните комисии Брой 20 19 
- проведени изследвания на общественото мнение по 
законодателни инициативи по искане на народните 
представители Брой 20 18 
* - проведени изследвания на общественото мнение по 
искане на други бюджетни и стопански организации Брой 30-50 36 
8. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени 
от народни представители Брой 20 9 
9. Проведени медийни мониторинги Брой 11 1 
10. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и 
външни сътрудници Брой 10 10 
* 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. 
 
 
              Отчетът на НЦИОМ към 31.12.2009 г. отразява степента на изпълнение на провежданата 
политика и показва достигнатите целеви стойности. 

Изпълнението им е подчинено на постигането на основната цел на програмата "Връзки с избирателите и 
народно представителство", а именно чрез регулярни изследвания на общественото мнение да се 
осъществи необходимата обратна връзка от населението към основните държавни институции и 
политиците, които вземат управленски решения. 
От началото на годината са проведени девет национални представителни изследвания на тема: Актуални 
теми и обществено-политически нагласи, отношение към основните държавни институции и техните 
ръководители; Електорални намерения; Обществено-политически нагласи преди изборите за български 
депутати в Европейския парламент и Национален парламент 2009 г.; Обществените очаквания към 
кандидатите за народни представители и др. Проведени са шест тематични и регионални изследвания 
като: "Състоянието на бизнеса в условия на икономическа криза. Отношение към някои мерки за 
преодоляване на последствията от кризата и идеите за промени в икономическата политика на 
кабинета", "Политическите настроения и нагласи в София в навечерието на частичните местни избори", 
"Мнението на образованите българи за бъдещето на БАН", "Правно самосъзнание на българина", 
"Обществените очаквания към Народното събрание" и др. 

Експертни социологически и консултантски услуги, предоставени от изследователите на НЦИОМ по 
въпроси, отправени от комисиите при 40-то и 41-то НС, касаещи работата по различни законопроекти. 
Проведените социологически изследвания по искане на парламентарни групи и отделни народни 
представители включват теми, засягащи обществените нагласи и оценки към дейността на всички 
парламентарни групи, отделни народни представители, Комисията по досиетата, Комисията по правни 
въпроси, Комисията за борба с корупцията, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и др; 
администрацията на НС, в частност работа по проект "Удовлетвореност на гражданите от услугите, 
предоставяни от администрацията на НС и предложения за оптимизация на интернет сайта на НС". 
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Изследванията, проведени по заявка и финансирани от външни държавни институции и стопански 
организации включват теми като: "Проверките за сигурност по летищата" с Министерство на 
транспорта; "Ние и нашите деца" с МТСП; "Сравнителен анализ и идеи за развитие на 36 държави" с 
Мичиганския университет; "Обществено-политически нагласи в общините Варна, Димитровград и др"; 
"Общественото мнение за дейността и инициативите на Омбдсмана на Република България"; "Децата и 
интернет" по заявка на депутати от Европейския парламент; "Определяне на пропуските в знанията, 
уменията и организационната култура на браншовите и регионалните работодателски организации за 
координация и комуникация с администрацията" с Българска стопанска камара-Съюз на българския 
бизнес; "Отношение към услугата "ваучери за храна"" с Асоциацията на операторите на ваучери за 
храна; осигуряване на информация за БНР относно избирателната активност и резултатите от изборите 
за български депутати в Европейския парламент и от изборите за 41-во НС по метода Exit-Poll и 
паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции, серия проучвания на тема: "Очаквания 
на  земеделските производители и преработватели на земеделска продукция към новото ръководство на 
Министерството на земеделието и храните" за Министерството на земеделието и храните и др. 
За нуждите на Министерство на външните работи НЦИОМ е изготвил бюлетин "Общественото мнение 
за министъра на външните работи г-н Ивайло Калфин". За нуждите на Министерството на отбраната 
НЦИОМ е изготвил бюлетин "Общественото мнение за министъра на отбраната г-н Николай Младенов и 
необходимостта от прозрачност в работата на министерството". За нуждите на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма НЦИОМ е изготвил бюлетин "Общественото мнение за дейността 
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков". НЦИОМ е обезпечавал с 
данни под формата на бюлетин Върховна касационна прокуратура, както и различни посолства. 
Проведените социологически изследвания по метода "групова дискусия" включват актуални към 
момента на провеждането им теми като: Обществено-политически нагласи и очаквания на жителите на 
градовете Кюстендил, Стара Загора, Силистра и др.; "Комуникационните дейности на Европейския 
център по превенция и контрол върху заразните и инфекциозни болести"; "Нагласи на десните 
симпатизанти"; "Тест на търговско име, лого и слоган на дизелово гориво с добавка на "Петрол"; 
"Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина"; 
"Обществените представи за публичния образ на българската статистика. Идеи за лого и слогон на НСИ" 
и др. 
Проведеният медиен мониторинг е на тема "Образът на парламента в печатните издания". 
 
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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на 
държавни организации и институции, с избиратели и с 
международни организации % 100 93,75 

 
 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 
 

№ Програма 3 "Връзка с избирателите и 
народно представителство" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 1 772 1 791 1 325 

  
Персонал 1 515 1 530 1 151 
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Издръжка 257 259 174 

  
Капиталови разходи   2   

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

1 772 1 791 1 325 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 772 1 791 1 325 

  
        

  
Численост на щатния персонал 75 68 53 

  Численост на извънщатния персонал       

 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни 
международни мероприятия, в т.ч.: Брой 255 167 
- при посещения в чужбина; Брой 194 147 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
Република България Брой 61 20 
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 272 66 
- при посещения в чужбина; Брой 256 58 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
Република България Брой 16 8 
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за 
председателя и заместник-председателите на Народното 
събрание в срок при осъществяване на връзки с други 
парламенти; международни конференции, семинари, форуми 
и др. % 100 100 
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и 
материали в срок за срещите на групите за приятелство към 
Интерпарламентарния съюз % 100 100 
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция 
с Министерския съвет, Министерството на външните работи, 
ресорните министерства и чуждите посолства % 100 100 

7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за 
участие на парламентарните делегации в 
Интерпарламентарния съюз и международните 
парламентарни асамблеи % 100 100 
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и 10 
международни парламентарни асамблеи Брой 11 11 

Забележка: Броят на посещенията на наши парламентарни делегации в чужбина и на чужди делегации 
в България е относително по-нисък от заложените за годината показатели поради европейските и 
парламентарните избори в България. 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 

01.01.2009 Г. – 30.06.2009 Г. 
 

Участие в международни парламентарни организации  
 

1. ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (ПАСЕ) 

 
24 – 29 януари, Страсбург (Франция) - Участие на Юнал Лютфи, зам.-председател на Народното събрание 
и председател на българската делегация в ПАСЕ, Анелия Атанасова, Иглика Иванова, Даринка Станчева, 
Иван Н. Иванов, Фатме Илияз, Евгения Живкова и Захари Георгиев в І част на Сесията на ПАСЕ. 

26 януари – 3 февруари, Страсбург (Франция), Давос (Швейцария) - Участие на Надежда Михайлова, зам.-
председател на Народното събрание, в І част на Сесията на ПАСЕ и в Годишната среща на Световния 
икономически форум. 

8 – 10 март, Париж - Участие на Захари Георгиев в заседание на Комисията по околна среда, селско 
стопанство, местни и регионални въпроси на ПАСЕ. 

9 – 11 март, Париж - Участие на Андрей Пантев и Анелия Атанасова в заседание на Комисията по култура, 
наука и образование на ПАСЕ. 

9 – 12 март, Монако - Участие на Иглика Иванова в заседание на Подкомисията по правата на 
малцинствата на Комисията по правни въпроси на ПАСЕ. 

15 – 18 март, Париж - Участие на Юнал Лютфи, зам.-председател на Народното събрание и председател на 
българската делегация в ПАСЕ, и Надежда Михайлова в заседание на Комисията по политически въпроси и 
Подкомисията по външни отношения на ПАСЕ. 
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22 – 25 март, Берлин - Участие на Иглика Иванова в заседание на Комисията по правни въпроси на ПАСЕ. 

23 – 25 март, Париж - Участие на Даринка Станчева в заседание на Комисията по равни права на жените и 
мъжете на ПАСЕ. 

25 – 28 март, Хага - Участие на Юнал Лютфи, зам.-председател на Народното събрание и председател на 
българската делегация в ПАСЕ, в заседание на Подкомисията по миграция към Комисията по миграция, 
бежанци и население на ПАСЕ. 

7 – 10 април, Баку - Работно посещение на Евгения Живкова във връзка с изготвянето на заключителен 
доклад на ПАСЕ. 

14 – 17 април, Страсбург (Франция) - Участие на Даринка Станчева в среща на Координационната комисия 
за равенство между мъжете и жените на ПАСЕ. 

26 – 30 април, Страсбург (Франция) - Участие на Юнал Лютфи, зам.-председател на Народното събрание и 
ръководител на българската делегация в ПАСЕ, Даринка Станчева, Евгения Живкова, Андрей Пантев и 
Иван Н. Иванов във втората част на Сесията на ПАСЕ. 

 
2. ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА НАТО (ПА НАТО) 

 
25 – 31 януари, Вашингтон, Лос Анджелис - Посещение на Яни Янев, организирано от ПА НАТО. 

14 – 17 февруари, Брюксел - Участие на Николай Камов, Асен Агов и Татяна Дончева в заседание на 
Съвместния комитет на ПА НАТО. 

16 – 17 февруари, Брюксел - Участие Четин Казак в среща на Бюрото на Комитета по граждански измерения 
на сигурността на ПА НАТО. 

24 – 27 март, Загреб - Участие на Татяна Дончева и Асен Агов в срещи на Политическия комитет на ПА 
НАТО. 

4 – 6 април, Вилнюс - Участие на Николай Камов, председател на българската делегация в ПА НАТО, и 
Асен Агов в ежегодното заседание на Съвместния комитет на ПА НАТО. 

21 – 26 април, Виена, Женева (Швейцария) - Участие на Марио Тагарински в посещение на Подкомитета 
по енергийна сигурност и сигурност на околната среда при Комитета по наука и технологии на ПА НАТО. 

26 – 29 април, Париж, Нанси (Франция) - Участие на Яни Янев в срещи на двете камари на парламента на 
Франция и Министерството на отбраната и в кръгла маса по въпросите на европейската отбранителна 
промишленост, организирани от ПА НАТО. 

3 – 8 май, Вашингтон, Отава - Посещение на Татяна Дончева, организирано от Подкомитета по 
трансатлантически отношения при Комитета по икономика и сигурност на ПА НАТО. 

 
3. ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА (ПА ОССЕ) 

 
18 – 20 февруари, Виена - Участие на Ваня Цветкова, Анастасия Мозер, зам.-председател на Народното 
събрание, Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, Георги Юруков, Лютви Местан, 
председател на Комисията по образованието и науката, Пламен Ранчев и Ангел Найденов, председател на 
ПГ на КБ, в заседание на Постоянния комитет и в зимната сесия на ПА ОССЕ. 

24 – 26 март, Рим - Участие на Ваня Цветкова, председател на българската делегация в ПА ОССЕ, в 
конференция на тема „Днешната и утрешната роля на ОССЕ в европейската архитектура за сигурност”. 
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26 – 30 март, Подгорица - Участие на Христо Кирчев като наблюдател в провеждането на предсрочни 
парламентарни избори в Черна гора. 

4. АСАМБЛЕЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (АЗЕС) 

8 – 11 февруари, Мадрид - Участие на Ремзи Осман, председател на Комисията по местно самоуправление, 
регионална политика и благоустройство, Рупен Крикорян и Марко Мечев в заседание на Комисията по 
отбрана, технологии и аеронавтика на АЗЕС. 

24 – 27 февруари, Нортууд, Портсмут (Великобритания) - Участие на Рупен Крикорян в заседание на 
Комисията по отбрана на АЗЕС. 

4 – 6 март, Бон (Германия) - Участие на Борислав Българинов, Димитър Димитров и Иво Атанасов, 
председател на Комисията по гражданско общество и медии, в семинар на тема „Разпространение на 
оборудване за отбраната на Европа”. 

22 – 24 март, Брюксел - Участие на Рупен Крикорян и Борислав Българинов в заседание на комисиите на 
АЗЕС. 

1 – 3 април, Берлин - Участие на Атанас Мерджанов, председател на българската делегация в АЗЕС, Марко 
Мечев и Димитър Дъбов, председател на Комисията по отбраната, в колоквиум на тема „Гражданско и 
военно сътрудничество при овладяване на кризи”. 

19 – 24 април, Вашингтон - Участие на Марко Мечев и Рупен Крикорян в срещи на Политическата комисия 
на Асамблеята по европейска сигурност и отбрана с представители на Пентагона и ЦРУ. 

5. ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРЕН СЪЮЗ (ИПС) 

4 – 11 април, Адис Абеба - Участие на Маргарита Кънева, Алиосман Имамов и Иво Атанасов, председател 
на Комисията по гражданско общество и медии, в 120-ата Асамблея на ИПС. 

6. ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (ПАФ) 

11 – 15 февруари, Будапеща - Участие на Ася Михайлова в заседание на председателите на делегации на 
страните-членки на ПАФ. 

22 – 27 март, Фрибург (Швейцария) - Участие на Ася Михайлова в Годишното заседание на ПАФ. 

21 – 26 април, Джърси (Англо-нормандски острови), Лондон - Участие на Ася Михайлова в 22-ото 
заседание на ПАФ. 

7. ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ (ЕСПА) 

26 февруари – 2 март, Солун (Гърция) - Участие на Рамадан Аталай, председател на Комисията по 
енергетиката, в заседание на Комисията по енергетиката и околната среда на ЕСПА. 

15 – 17 март, Брюксел - Участие на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейски въпроси, 
в V годишно пленарно заседание на ЕСПА. 

Двустранни връзки 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 
 
1 – 3 февруари, София – посещение в България на д-р Ахмед Фатхи Сорур, председател на парламента на 
Египет. 
 
12 – 13 февруари, Братислава – посещение в Словакия на Георги Пирински, председател на Народното 
събрание. 
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4 – 6 март, София – посещение в България на Трайко Веляноски, председател на Събранието на 
Македония. 
 
12 – 14 март, Анкара, Измир – посещение в Турция на Георги Пирински, председател на Народното 
събрание. 
 
18 – 21 март, София – посещение в България на г-жа Ене Ергма, председател на парламента на Естония. 
 
22 – 24 април, Стокхолм – посещение в Швеция на Георги Пирински, председател на Народното събрание. 
 
12 – 14 май, София – посещение на председателя на Националното събрание на Република Корея Ким 
Хьонг-О. 
 
2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 
28 февруари – 1 март, Париж – участие на Георги Пирински, председател на Народното събрание, в 
Конференция на председателите на парламенти на страните от ЕС. 
 
29 – 30 март, Брюксел – участие на Георги Пирински, председател на Народното събрание, в Конференция, 
посветена на 130-годишнината на Търновската конституция, организирана от Сената на Белгия.  
 

Срещи на председателя на Народното събрание 
 
 
19 януари – с Ролан Дюма, бивш министър на външните работи на Франция. 
 
10 февруари – с Бранко Цървенковски, президент на Македония. 
 
11 март – с Михаел Барзоар, Израел. 
 
23 март – с Норберт Картман, председател на Лантага на провинция Хесен, ФРГ. 
 
25 март – работен обяд с г-жа Мери Макайлис, президент на Ирландия. 
 
10 април – с представители на организацията „Шалом“. 
 
14 април – с емира на Катар. 
 
15 април – с делегация на Групата за приятелство с България на парламента на Казахстан. 
 
27 април – с Юго Вутен, меценат от Белгия. 
 
14 май – с Техни Императорски Височества принц и принцеса Акишино, Япония 
 
14 май – с Валери Жискар д’Естен, бивш президент на Франция. 
 
19 май – с Данило Тюрк, президент на Словения.  
 

Двустранни срещи на ниво народни представители 
 
24 – 31 януари, Токио, Ханой – участие на Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията, 
и Васил Калинов, председател на Комисията по земеделието и горите, в състава на делегация, водена от 
президента Георги Първанов.  
 
25 – 27 януари, Прага – участие на Георги Божинов, председател на Комисията по околната среда и водите, 
и Рамадан Аталай, председател на Комисията по енергетиката, в работна среща на председатели на комисии 
на парламенти на страни – членки на ЕС.  
 
25 – 28 януари, Тирана – посещение на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейските 
въпроси, Мария Ангелиева, Алиосман Имамов и Йордан Величков по линия на обмен на делегации.  
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26 – 28 януари, Берлин – участие на Йордан Мирчев, председател на Комисията по транспорт и съобщения, 
Петър Кънев и Радослав Илиевски в двустранен форум между Министерството на транспорта и 
Министерството на строителството на провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия.  
 
28 януари, София – среща на Комисията по правни въпроси с експерти от Венецианската комисия.  
 
3 февруари, София – среща на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със смесена делегация на 
комисиите по европейските въпроси, по вътрешни работи и по правни въпроси на Бундестага на ФРГ; 

– среща на Комисията по правни въпроси със смесена делегация на комисиите по европейски 
въпроси, по вътрешни работи и по правни въпроси на Бундестага на ФРГ; 

– среща на Комисията по европейските въпроси със смесена делегация на комисиите по европейски 
въпроси, по вътрешни работи и по правни въпроси на Бундестага на ФРГ.  

 
3 – 6 февруари, Дортмунд (Германия) – участие на Георги Юруков и Пламен Ранчев в международно 
ловно изложение 2009 г.  
 
4 февруари, София – среща на Минчо Спасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред, с Мат Ламберти, консултант в Министерството на правосъдието на САЩ.  
 
4 – 6 февруари, Москва – участие на Петър Кънев, Румен Овчаров, председател на Комисията по бюджет и 
финанси, и Красимир Каракачанов, председател на ПГ на ДН, в състава на официалната делегация, водена 
от президента Георги Първанов.  
 
4 – 6 февруари, Тирана – участие на Йордан Мирчев, председател на Комисията по транспорт и съобщения, 
Радослав Илиевски и Йордан Величков в среща на председателите на комисии по транспорт на България, 
Македония, Албания, Италия и представители на Европейската комисия относно изграждането на 
инфраструктурата на коридор 
 
5 – 8 февруари, Талин, Мюнхен (Германия) – участие на Соломон Паси, председател на Комисията по 
външна политика, в Кръгла маса за отношенията ЕС – Русия и в Мюнхенската конференция за политика и 
сигурност.  
 
9 – 11 февруари, Прага – участие на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейските 
въпроси, в заседание на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните – членки на ЕС. 
 
9 – 13 февруари, Брюксел – участие на Радослав Иванов, Йордан Йорданов, Евгени Иванов и Несрин Узун в 
седмицата „Устойчива енергия“ по линия на EUFORES.  
 
10 – 12 февруари, Брюксел – участие на Лъчезар Тошев в V интерпарламентарен дебат. 
 
10 – 16 февруари, Витлеем (Палестинска автономия) – участие на Пламен Славов, Борислав Китов, 
председател на Комисията по здравеопазването, и Кръстанка Шаклиян в 15-ата годишна международна 
конференция, организирана от Международния фонд за единство на православните народи.  
 
11 – 13 февруари, Брюксел – участие на Добромир Задгорски и Петър Берон, зам.-председател на Народното 
събрание, в конференция на високо ниво на тема „Съгласувана политика на развитие и миграция“.  
 
11 – 18 февруари, Брюксел – участие на Стефан Софиянски в V интерпарламентарен дебат и в 
междупарламентарна икономическа среща.  
 
12 – 13 февруари, Братислава – участие на Екатерина Михайлова, зам.-председател на Народното 
събрание, Георги Божинов, председател на Комисията по околната среда и водите, Рамадан Аталай, 
председател на Комисията по енергетиката, и Даринка Станчева в състава на делегацията, водена от 
председателя на Народното събрание.  
 
12 – 15 февруари, Берлин – участие на Неджми Али и Иван М. Иванов в парламентарен форум на тема: 
„Разпространение на малокалибрени и лекострелкови оръжия – отговорности, предизвикателства и 
перспективи пред европейските страни“. 
 
15 – 17 февруари, Брюксел – участие на Сияна Фудулова, Стоян Витанов, Петър Мръцков, Иван Колчаков и 
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Стойко Танков в междупарламентарна среща на тема „Нов курс за европейско икономическо 
възстановяване“.  
 
15 – 18 февруари, Лондон – участие на Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, и 
Лъчезар Тошев в конференция срещу семитизма.  
 
18 – 23 февруари, Атина – участие на Александър Паунов в конференция на депутатите-комунисти от 
европейските страни.  
 
22 – 24 февруари, Прага – участие на Минчо Спасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред, и Венелин Узунов, председател на Комисията по политиката при бедствия и аварии, в среща 
на председателите на комисиите по въпросите на вътрешната сигурност.  
 
24 февруари, София – среща на Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията, с Джон 
Уилиямс, главен изпълнителен директор на Световната организация на парламентаристи срещу корупцията.  
 
1 – 5 март, Вашингтон – срещи на Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, с 
представители на президентската администрация, Конгреса, Държавния департамент и Департамента по 
отбрана на САЩ.  
 
2 – 4 март, Братислава – участие на Анелия Атанасова и Маргарита Кънева в чествания, посветени на 100-
годишнината от Независимостта на България.  
 
4 – 5 март, Брюксел – посещение на Огнян Герджиков, председател на Комисията по правата на човека и 
вероизповеданията, Трифон Митев, Ахмед Юсеин, Кръстанка Шаклиян, Лъчезар Тошев, Павел Чернев, 
Пламен Славов и Рупен Крикорян в Европейския парламент.  
 
5 март, София – среща на Комисията по европейските въпроси с Трайко Веляноски, председател на 
парламента на Македония; 

– среща на Комисията по външна политика с Трайко Веляноски, председател на парламента на 
Македония.  
 
8 – 10 март, Прага – участие на Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, и Мариана 
Костадинова в редовна конференция на председателите на комисии по външна политика на парламентите на 
ЕС.  
 
10 – 13 март, Прага - Участие на Димитър Дъбов, председател на Комисията по отбраната, Ремзи Осман, 
председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, Марко 
Мечев и Евгени Чачев в колоквиум „Отношения ЕС – НАТО“.  
 
12 – 13 март, Кишинев – участие на Александър Паунов и Кирил Добрев в състава на официална 
делегация, водена от президента Георги Първанов.  
 
12 – 14 март, Анкара, Измир – участие на Атанас Мерджанов, Христина Христова, Касим Дал и Христо 
Кирчев в официална делегация, водена от председателя на Народното събрание.  
 
14 – 19 март, Баку – участие на Димитър Гъндев, Иван Илчев, Йордан Йорданов, Иван Гризанов, Петър 
Мръцков, Никола Гочев, Юсеин Джемил и Даут Осман като наблюдатели в провеждането на референдум за 
промяна на Конституцията на Азербайджан.  
 
17 – 19 март, Брюксел – участие на Лъчезар Тошев в среща на тема „Европейската съвест и престъпленията 
на тоталитарния комунизъм“.  
 
17 – 20 март, Киев – участие на Пламен Славов, Радослав Иванов, Маргарита Кънева и Нигяр Джафер в 
състава на делегация на Групата за приятелство България – Украйна.  
 
19 март, София – среща на Комисията по външна политика с г-жа Ене Ергма, председател на парламента на 
Естония; 

– среща на Комисията по здравеопазването с Андржей Рийс, директор в Европейската комисия.  
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20 март, София – среща на Юнал Лютфи, зам.-председател на Народното събрание, с Торнбьорн Ягланд, 
председател на парламента на Норвегия.  
 
22 – 24 март, Атина – участие на Радослав Иванов в работата на Черноморската конференция по 
регионална интеграция и всеобщ растеж.  
 
23 март, София – среща на Групата за приятелство България – Германия с Норберт Картман, председател 
на Лантага на провинция Хесен, ФРГ; 

– среща на Любен Корнезов, зам.-председател на Народното събрание, със зам.-председателя на 
парламента на Република Корея; 

– среща на председателя на Комисията по европейски въпроси Младен Червеняков с Норберт 
Картман, председател на Лантага на провинция Хесен, ФРГ.  
 
23 – 25 март, Страсбург (Франция) – участие на Рамадан Аталай, председател на Комисията по 
енергетиката, в работна среща с европейския комисар по енергетика.  
 
26 март, София – среща на Тодор Батилов, председател на Комисията по парламентарна етика, с делегация 
на Комисията по имунитет на парламента на Унгария; 

– среща на Групата за приятелство България – Унгария с делегация на Комисията по имунитет на 
парламента на Унгария.  
 
27 март, София – среща на Петър Берон, зам.-председател на Народното събрание, с делегация на 
Комисията по имунитет на парламента на Унгария.  
 
27 – 29 март, Солун (Гърция) – участие на Анастасия Мозер, зам.-председател на Народното събрание, в ІІІ 
регионална конференция по въпросите на земеделието.  
 
30 март, София – среща на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейските въпроси, с 
Норберт Картман, председател на Лантага на провинция Хесен.  
 
3 – 4 април, Кел (Франция) – участие на Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, в 
състава на официална делегация, водена от президента Георги Първанов.  
 
4 април, Констанца (Румъния) – участие на Христо Кирчев в качеството му на член-учредител в Първия 
международен съвет на Военноморската лига на САЩ за Централна и Източна Европа.  
 
4 – 7 април, Прага – участие на Минчо Спасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред, Александър Паунов и Андрей Пантев в Конференция по въпросите на сигурността.  
 
4 – 12 април, Вашингтон, Денвър, Ню Йорк (САЩ) – участие на Венелин Узунов, председател на 
Комисията по политиката при бедствия и аварии, в състава на официална делегация, водена от зам. 
министър-председателя Емел Етем.  
 
6 април, София – среща на Комисията по европейските въпроси с г-жа Маргот Валстрьом – Европейска 
комисия.  
 
12 – 18 април, Москва, Новосибирск (Русия) – участие на Силвия Алексиева и Стоян Витанов в състава на 
делегация по решаването на проблеми с инвестирането в българската икономика, международното 
сътрудничество, експорта на български стоки, туризма, законодателната защита на инвестициите в 
България.  
 
15 април, София – среща на Групата за приятелство България – Казахстан с делегация на Групата за 
приятелство с България на парламента на Казахстан.  
 
18 – 23 април, Пекин – участие на Татяна Дончева в международна конференция, организирана от 
Секретариата на ООН по стратегията за борбата с бедствията и намаляването на риска от бедствия.  
 
20 – 25 април, Лисабон – участие Йордан Мирчев, председател на Комисията по транспорт и съобщения, в 
Световния форум по политика в телекомуникациите към Международния съюз по далекосъобщения.  
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21 – 24 април, Страсбург (Франция) – участие на Антония Първанова в Третия европейски ден за защита 
на правата на пациентите.  
 
21 април, София – среща на Петър Кънев с делегация на Министерството на икономиката на Нигерия; 
– среща на Групата за приятелство България – Йордания с делегация на Групата за приятелство с България 
на парламента на Йордания.  
 
22 април, София – среща на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейските въпроси, с 
Ивица Боцевски, вицепремиер на Македония.  
 
22 – 24 април, Стокхолм – участие на Георги Юруков, председател на Комисията по земеделието и горите, 
Надя Кочева и Илко Димитров в състава на официална делегация, водена от председателя на Народното 
събрание.  
 
26 – 28 април, Москва – участие на Петър Кънев в състава на официална делегация, водена от министър-
председателя Сергей Станишев.  
 
26 – 28 април, Прага – участие на Румен Овчаров, председател на Комисията по бюджет и финанси, в среща 
на председателите на комисии по бюджет и финанси по покана на Европейския парламент.  
 
26 – 29 април, Лондон – участие на Иван Колчаков и Антония Първанова в регионален семинар относно 
Конвенцията за правата на човека с увреждания.  
 
26 – 29 април, Улан Батор – посещение на Тодор Батилов, председател на Комисията по парламентарна 
етика, в състава на делегация на Групата за приятелство България – Монголия.  
 
26 април – 4 май, Улан Батор – посещение на Соломон Паси, председател на Комисията по външна 
политика, в състава на делегация на Групата за приятелство България – Монголия.  
 
28 април, София – среща на Любен Корнезов, зам.-председател на Народното събрание, с Владимир 
Соколин, зам.-председател на Статистическата служба на Русия.  
 
29 април – 1 май, Брюксел – участие на Лъчезар Тошев в годишна конференция за изготвяне на стратегия 
на Форума по промените в климата.  
 
3 – 6 май, Никозия – участие на Младен Червеняков, председател на Комисията по европейските въпроси, 
Радослав Иванов, Петър Берон, зам.-председател на Народното събрание, и Йордан Величков в срещи в 
парламента на Кипър по покана на Комисията по европейски въпроси.  
 
4 – 6 май, Атон (Гърция) – участие на Лъчезар Тошев и Николай Григоров в състава на делегация за 
участие в храмовия паметник на Славянобългарския манастир „Св. Вмч. Георги Зограф“.  
 
4 – 7 май, Атина – участие на Даринка Станчева в конференция на тема „Държавният бюджет: ключов 
фактор в истинското равноправие между мъжете и жените“.  
 
5 – 12 май, Сеул – посещение на Лютви Местан, председател на Комисията по образованието и науката, по 
покана на фондация „Корея“.  
 
 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 
ПЕРИОДА 14.07.2009 Г. – 31.12.2009 Г. 

 
 

Участие в международни парламентарни организации  
 

 
1. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПА 
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28 септември – 2 октомври 2009 г. - ІV-та част на Сесията на ПАСЕ за 2009 г. –, Страсбург, Франция. 
Участници: Ж. Тодоров, Дж. Грозданова, Л. Тошев, А. Имамов, Я. Стоилов, Ал. Ненков. 
 
13 ноември 2009 г. - Заседание на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и семейство – Париж, 
Франция. Участник: Д. Чуколов. 
 
19 – 20 ноември 2009 г. - Заседание на Бюрото и на Постоянната комисия – Берн, Швейцария. Участници: 
Ж. Тодоров, Дж. Грозданова. 
 
23 ноември 2009 г. - Заседание на Комисията по околна среда, селско стопанство, местни и регионални 
въпроси – Париж, Франция. Участници: Ст. Иванов и Ал. Ненков. 
 
27 ноември 2009 г. - Заседание на Комисията по икономически въпроси – Париж, Франция. Участници: К. 
Димитров и П. Петров.  
 
30 ноември 2009 г. - Заседание на Комисията по равни възможности за мъжете и жените –Участник: К. 
Димитров. 
 
7 – 8 декември 2009 г. - Посещение в България на Серхий Холовати, председател на Комисията по 
мониторинг на ПАСЕ – София. Проведени срещи с парламентарно представените политически сили, 
председателя на НС, министъра на правосъдието, зам.-министър на вътрешните работи, главния прокурор на 
Р България, председателите на ВАС и ВКС, националния омбудсман. 
 
8 декември 2009 г. - Заседание на Комисията по култура, наука и образование – Париж, Франция. Участник: 
Л. Тошев. 
 
9 декември 2009 г. - Заседание на Комисията по миграция, бежанци и население – Париж, Франция. 
Участник: Д. Чуколов. 
 
11 – 12 декември 2009 г. - Заседание на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и семейство – 
Париж, Франция. Участници: Д. Чуколов и Дж. Грозданова 
 
15 декември 2009 г. - Заседание на Комисията по политически въпроси – Париж, Франция. Участници: Л. 
Тошев и Ж. Тодоров. 
 
16 декември 2009 г . - Заседание на Комисията по правни въпроси – Париж, Франция. Участници: Я. 
Стоилов и А. Имамов. 
 
17 декември 2009 г. - Заседание на Комисията по мониторинг – Париж, Франция. Участници: Я. Стоилов и 
Ж. Тодоров. 
 
2. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА 

 
9 – 12 октомври 2009 г. - Есенно заседание на ПА ОССЕ, заседание на Постоянния комитет и Форум за 
Средиземноморието – Атина, Гърция. Участници: Св. Танчев и Д. Гяуров. 
 
3. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО 
 
14 – 16 октомври 2009 г. - Посещение на Политическия комитет –Вашингтон, САЩ. Участник: Д. 
Димитров. 
 
12 – 15 октомври 2009 г. - Участие в Роуз-Рот семинар на ПА на НАТО – Лвов, Украйна. Участник: А. 
Агов. 
 
20 – 23 октомври 2009 г. - Посещение на членове на Комитета по наука и технологии –, Милано, Ла Специя, 
Италия. Участник: М. Тагарински. 
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13 – 17 ноември 2009 г. - Годишна сесия на ПА НАТО – Единбург, Шотландия. Участници: Д. Димитров, 
Д.Аврамов, А.Агов, Г. Пирински, К. Исмаилов, М. Тагарински. 
 
5 ноември 2009 г. - Интерпарламентарен Съвет НАТО – Украйна – Брюксел, Белгия. Участник: А. Агов. 
 
6 – 8 декември 2009 г. - Ежегоден Парламентарен трансатлантически форум – Вашингтон, САЩ. 
Участници: Д. Димитров и К. Исмаилов.  
 
4. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ 
 
19 – 21 октомври 2009 г. - Асамблея на ИПС – Женева, Швейцария. Участници: Ц. Цачева, М. Панайотова, 
А. Семов, Д. Гаджева, И .Славчов (формат на генерални секретари на парламенти). 
 
5. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА 
ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
29 – 30 септември 2009 г. - Заседание на Работна група по изменение и допълнение на Регламента на 
ПАЧИС – Истанбул, Турция. Участник: Св. Крайчев. 
 
13 – 14 октомври 2009 г. - Заседание на Комитета по правни и политически въпроси – Киев, Украйна. 
Участник: Ст. Гюзелев. 
 
21 – 22 октомври 2009 г. - Заседание на Комитета по въпросите на икономиката, търговията, технологиите и 
околната среда – Солун, Гърция. Участници: Св. Крайчев и Д. Атанасов. 
 
23 октомври 2009 г. - Заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси – Солун, Гърция. 
Участници: Св. Крайчев и Д. Атанасов.  
 
27 – 28 октомври 2009 г. - Участие като представител на ПАЧИС в Асамблеята на ПИ ЦЕИ – Букурещ, 
Румъния. Участник: Св. Крайчев. 
 
23 – 24 ноември 2009 г.  - Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС –Москва, Русия. Участници: 
Св. Крайчев, Ст. Гюзелев, Д. Атанасов, К. Дал.  
 
6. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ЕВРОСРЕДИЗИМНОМОРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА 
АСАМБЛЕЯ 
 
12 – 13 октомври 2009 г. - Заседание на Специалната комисия по енергетика, околна среда и води – Линц, 
Австрия.  Участник: Е. Караниколов. 
 
3 ноември 2009 г. - Заседание на Комисията по политика, сигурност и права на човека – Брюксел, Белгия. 
Участник: Др. Стойнев.  
 
10 декември 2009 г. - Заседание на Работната група за определяне бюджета на Асамблеята – Брюксел, 
Белгия. Участник: Ем. Караниколов.  
 
7. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В АСАМБЛЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И 
ОТБРАНА/АСАМБЛЕЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
22 октомври 2009 г. - Колоквиум на Председателския съвет и комисиите по отбрана, за връзки с 
обществеността и парламентите, политическата комисия – Хелзинки, Финландия. Участници: Д. Добрев, Г. 
Алексиева, Б. Стоянов.  
 
3 – 4 ноември 2009 г. - Заседания на всички комисии и на Председателския комитет – Париж, Франция. 
Участници: Ив. Н. Иванов, А. Мерджанов, Св. Тончев. 
 
1 – 3 декември 2009 г. - Сесия на Асамблеята на АЗЕС –  Париж, Франция. Участници: Ив. Н. Иванов, А. 
Мерджанов, Р. Осман, Г. Алексиева.  
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8. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА 
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА 
 
17 – 18 септември 2009 г. - Заседание на Общия комитет по културни въпроси – Залцбург, Австрия. 
Участник:  С. Хубенова.  
 
21 септември 2009 г. - Заседание на Общия комитет по икономически въпроси – Загреб, Хърватия. 
Участник: Цв. Цветанов.  
 
27 – 28 октомври 2009 г. - Сесия на Парламентарната асамблея на ПИЦЕИ – Букурещ, Румъния.  
Участници: Цв. Цветанов, С. Хубенова, Л. Станиславова, М. Плугчиева – Александрова.  
 
9. ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НС В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА 
ФРАНКОФОНИЯТА 
 
27 - 29 октомври 2009 г. - Заседание на председателите на секции от регион Европа – Монтрьо, Швейцария. 
Участник: Ч. Казак. 

 
Двустранни връзки 

 
 

Срещи на председателя на Народното събрание 

 
11 - 12 декември 2009 г. - Стокхолм - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка 
Цачева в Кралство Швеция за участие в извънредната среща на председатели на парламенти на страните- 
членки на ЕС и председателя на Европейския парламент.  

 
22 - 23 ноември 2009 г. – Виена - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева в 
Република Австрия за участие в Юбилейна конференция посветена на 130-годишнина от установяването на 
дипломатически отношения между България и Австрия. 
 
10 - 12 ноември 2009 г. – Загреб - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева в 
Р.Хърватия по покана на председателя на Държавния сабор г-н Лука Берич. 
 
19 - 21 октомври 2009 г. – Женева - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева 
в Швейцария за участие в 121-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз. 
 
16 - 17 октомври 2009 г. – Любляна - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка 
Цачева в Р.Словения за участие в среща на председателите на парламенти на страните от Централна Европа, 
България, Румъния и Хърватия 
 
21 - 22 август 2009 г. – Талин - Посещение на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева в 
Република Естония за участие в Среща на жените- председатели на парламенти в ЕС. 
 
25.09.2009 г. - Г-жа Даяна Уолис, заместник-председател на Европейския парламент 
 
08.09.2009 г. - Г-н Антон Киссе, Президент на Асоциацията на българите в Украйна 
 
31.08.2009 г. - Г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посланик на Китай 
 
13.08.2009 г. - Г-н Джон Ордуей, шарже д'афер в Посолството на САЩ в София 
 
18.08.2009 г. - Г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Р.Турция 
 
14.09.2009 г. - Г-н Тиодор Алърс, директор "Стратегии и дейност", регион "Европа и Централна Азия" в 
Световната Банка 
 
31.08.2009 г. - Г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на Япония 
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18.09.2009 г. - Г-н Яцек Йежерски, председател на Европейската организация на върховните одитни 
институции и председател на Върховната контролна палата на Република Полша 
 
17.12.2009 г. - Дипломатически корпус 
 
07.09.2009 г. - Н. Пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
13.10.2009 г. - Н. Пр. г-н Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в София 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр г-н Матиас Хьопфнер, извънреден и пълномощен посланик на Германия в София 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Данаи- Магдалини Куманаку, извънреден и пълномощен посланик на Република 
Гърция в София 
 
28.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Даниела Баришич, извънреден и пълномощен посланик на Хърватия в София 
 
13.10.2009 . - Н.Пр. г-жа Даря Баудаж- Курет, извънреден и пълномощен посланик на Словения в България 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Мишлин Аби Самра, извънреден и пълномощен посланик на Ливанската 
република в София 
 
06.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България 
 
08.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Арунас Вюнчюнас, извънреден и пълномощен посланик на Литва в София 
 
06.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Ахмед Буташ, извънреден и пълномощен посланик на Алжир в София 
 
27.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедов, президент на Туркменистан 
 
27.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедов, президент на Туркменистан 
 
28.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Джефри Кийтинг, извънреден и пълномощен посланик на Ирландия в София 
 
03.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Елман Зейналов, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан 
 
17.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Кауко Ямсен , извънреден и пълномощен посланик на Финландия в София 
 
08.10.2009 г. – Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в 
София 
 
06.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Марк Михилсен , извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в София 
 
07.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Сергей Манасарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в 
София 
 
07.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Стив Уилямс , извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в София 
 
27.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Хорхе Фуентес, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в София 
 
14.12.2009 г. - Н.Пр.г-жа Шийла Камерър, Посланик на Южна Африка в Р.България 
 
14.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Виктор Мартинович Калник, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в 
Р.България 
 
19.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Клаус Фабиян, извънреден и пълномощен посланик на Австрия в София 
 
15.10.2009 г. - Проф. Ермир Добияни, Омбудсман на Република Албания 
 
14.08.2009 г. - Участници в 21-ва Международна олимпиада по информатика 
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19.11.2009 г. - г-жа Соня Локар, председател на Работната група за равенство на половете 
 
13.10.2009 г. - г-н Едуард Олби, драматург 
 
15.10.2009 г. - г-н Ермир Добияни, омбудсман на Албания 
 
26.08.2009 г. - д-р Гюнтер Бекщайн, бивш министър - председател на Бавария 

 
Двустранни срещи на ниво народни представители 

 
10.11.2009 г. - Асошиейтед прес 
 
25.09.2009 г. - Г-жа Даяна Уолис, заместник-председател на Европейския парламент 
 
09.12.2009 г. - Г-жа Кели Адам-Смит, първи секретар по политическите и икономическите въпроси, 
посолство на САЩ в София 
 
10.12.2009 г. - Г-жа Кели Адам-Смит, първи секретар по политическите и икономическите въпроси, 
посолство на САЩ в София 
 
09.09.2009 г. - Г-жа Кели Адам-Смит, съветник по политическите и икономическите въпроси, посолство на 
САЩ в София 
 
10.09.2009 г. -  Г-жа Тове Скарстейн, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в София 
 
28.08.2009 г. - Г-н Али Акбар Хосрави, временно управляващ посолството на Иран 
 
16.09.2009 г. - Г-н Алън Пърсел , регионален дипломат за ЮИЕ от посолството на САЩ в Атина 
 
08.09.2009 г. - Г-н Антон Киссе, Президент на Асоциацията на българите в Украйна 
 
31.08.2009 г. - Г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посланик на Китай 
 
13.08.2009 г. - Г-н Джон Ордуей, шарже д'афер в Посолството на САЩ в София 
 
10.09.2009 г. - Г-н Джорджо Роси Кайро, основател и управляващ директор на италианската компания 
"Валио Партнерс Мениджмънт Консултинг" 
 
17.09.2009 г. - Г-н Джошуа Хък, г-н Джошуа Тембладор и г-н Евгени Тодоров, представители на 
посолството на САЩ в България 
 
18.08.2009 г. - Г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Р.Турция 
 
16.09.2009 г. - Г-н Михаел Герике, Дружество за взаимни помощи Германия – България 
 
02.10.2009 г. - Г-н Паул Хайдрих - Председател на Сдружението за подпомагане на хора с увреждания в 
чужбина 
 
27.08.2009 г. - Г-н Стефано Бенацо, извънреден и пълномощен посланик на Италия 
 
27.08.2009 г. - Г-н Стефано Бенацо, извънреден и пълномощен посланик на Италия 
 
14.09.2009 г. - Г-н Тиодор Алърс, директор "Стратегии и дейност", регион "Европа и Централна Азия" в 
Световната Банка 
 
24.09.2009 г. - Г-н Тодор Калайдов, аташе от посолството на Руската федерация 
 
27.08.2009 г. - Г-н Флориан Фихтл, постоянен представител на Световната банка 
 
20.07.2009 г. - Г-н Флориан Фихтл, постоянен представител на Световната банка 
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23.10.2009 г. - Г-н Франк Ледюк, началник на Кабинета на кмета на гр. Виньо, Франция 
 
31.08.2009 г. - Г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на Япония 
 
13.10.2009 г. - Г-н Щефан Шишковиц, мениджър на EVN 
 
08.10.2009 г. - Г-н Юрий Рошка - ръководител на Молдовска делегация 
 
18.09.2009 г. - Г-н Яцек Йежерски, председател на Европейската организация на върховните одитни 
институции и председател на Върховната контролна палата на Република Полша 
 
25.11.2009 г. - Генерал Джан И, комисар по сигурността в Китай 
 
24.11.2009 г. - Група китайски журналисти 
 
13.10.2009 г. - Делегация на Европейската банка за възстановяване и развитие, водена от г-н Варел Фрийман, 
вице-президент 
 
26.11.2009 г. - Делегация на Комисията по култура на Ислямското консултативно събрание на Иран 
 
12.10.2009 г. - Делегация на Френското европейско движение 
 
19.11.2009 г. - Делегация на шанхайския клон на Китайската народна политическа консултативна 
конференция 
 
13.11.2009 г. - Делегация от Виетнам, водена от г-н Фу Ван Фук, заместник областен секретар на ВКП в 
провинция Фу Йен 
 
11.12.2009 г. - Делегация от Германския Бундестаг в България 
 
17.12.2009 г. - Дипломатически корпус 
 
08.12.2009 г. - Зам.-министър на външните работи на Тайван 
 
02.09.2009 г. - Извънреден и пълномощен посланик на Япония, Цунехару Такеда 
 
23.12.2009 г. - Исмаил Юджеер,Временно управляващ посолството на Турция 
 
09.11.2009 г. - Н .Пр. г-н Зо Сунг Джу, извънреден и пълномощен посланик на КНДР в София 
 
20.10.2009 г. - Н. Пр. г-н Вячеслав Качанов, посланик на Беларус у нас 
 
03.12.2009 г. - Н. Пр. г-н Джереми Нюман, извънреден и пълномощен посланик на Австралия със седалище 
Атина 
 
09.11.2009 г. - Н. Пр. г-н Елман Зейналов, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
09.12.2009 г. - Н. Пр. г-н Иммануел Инкириванг, извънреден и пълномощен посланик на Индонезия в София 
 
08.09.2009 г. - Н. Пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
07.09.2009 г. - Н. Пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
13.10.2009 г. - Н. Пр. г-н Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в София 
 
01.09.2009 г. - Н. пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
31.08.2009 г. - Н. пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
02.09.2009 г. - Н. пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
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01.09.2009 г. - Н. пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Италия в България 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр г-н Матиас Хьопфнер, извънреден и пълномощен посланик на Германия в София 
 
25.09.2009 г. - Н.Пр. Етиен дъо Понсен, посланик на Франция в България 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Данаи- Магдалини Куманаку, извънреден и пълномощен посланик на Република 
Гърция в София 
 
28.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Даниела Баришич, извънреден и пълномощен посланик на Хърватия в София 
 
13.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Даря Баудаж- Курет, извънреден и пълномощен посланик на Словения в България 
 
27.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Каусар Ахсан Икбал, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан в София 
 
20.11.2009 г. - Н.Пр. г-жа Лидия Гуцу, извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова 
 
12.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Мишлин Аби Самра, извънреден и пълномощен посланик на Ливанската 
република в София 
 
09.09.2009 г. - Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България 
 
06.10.2009 г. - Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България 
 
08.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Арунас Вюнчюнас, извънреден и пълномощен посланик на Литва в София 
 
16.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина 
 
23.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина 
 
06.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Ахмед Буташ, извънреден и пълномощен посланик на Алжир в София 
 
09.12.2009 г. - Н.Пр. г-н Виктор Калнек, Посланик на Украйна в България 
 
27.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедов, президент на Туркменистан 
 
27.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедов, президент на Туркменистан 
 
11.11.2009 г. - Н.Пр. г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посланик на Китай в София 
 
28.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посланик на Китай в София 
 
11.11.2009 г. - Н.Пр. г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посланик на Китай в София 
 
28.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Джефри Кийтинг, извънреден и пълномощен посланик на Ирландия в София 
 
03.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Елман Зейналов, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан 
 
10.12.2009 г. - Н.Пр. г-н Иммануел Инкириванг, извънреден и пълномощен посланик на Р. Индонезия 
 
21.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Карел Ван Кестерен, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Холандия 
 
17.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Кауко Ямсен , извънреден и пълномощен посланик на Финландия в София 
 
20.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Ким Мьонг- Джин, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в 
София 
 
08.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в 
София 
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06.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Марк Михилсен , извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в София 
 
02.12.2009 г. - Н.Пр. г-н Мартин Хьопфнер, посланик на ФРГ в България 
 
24.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в 
София 
 
15.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в 
София 
 
21.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в 
София 
 
09.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Мехмет Гюджюк, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в 
София 
 
18.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Михеил Уклеба, извънреден и пълномощен посланик на Грузия в София 
 
01.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Пауло А. В. Воловски, извънреден и пълномощен посланик на Бразилия в София 
 
07.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Сергей Манасарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в 
София 
 
09.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Сергей Манасарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в 
София 
 
07.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Стив Уилямс , извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в София 
 
24.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Томас Фелер, посланик на Швейцария в България 
 
06.11.2009 г. - Н.Пр. г-н Херардо Суарес Алварес, посланик на Република Куба в България 
 
27.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Хорхе Фуентес, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в София 
 
27.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Цунехапу Такеда, посланик на Япония в България 
 
08.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
18.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
03.09.2009 г. - Н.Пр. г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
31.08.2009 г. - Н.Пр. г-н Цунехару Такеда, посланик на Япония в България 
 
14.10.2009 г. - Н.Пр. г-н Чан Ки Сим, извънреден и пълномощен посланик на Камбоджа 
 
26.11.2009 г. - Н.Пр.г-жа Азизи Лимам, посланик на Кралство Мароко в България 
 
12.11.2009 г. - Н.Пр.г-жа Каусар Ахсан Икбал, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан в София 
 
14.12.2009 г. - Н.Пр.г-жа Шийла Камерър, Посланик на Южна Африка в Р.България 
 
12.11.2009 г. - Н.Пр.г-жа Шийла Камерър, извънреден и пълномощен посланик на ЮАР в София 
 
09.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Азиза Лимам, извънреден и пълномощен посланик на Мароко в София 
 
13.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Палестина 
 
14.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Виктор Калник, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
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14.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Виктор Мартинович Калник, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в 
Р.България 
 
17.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Голамреза Багери, извънреден и пълномощен посланик на Ирак в София 
 
12.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Джефри Кийтинг, извънреден и пълномощен посланик на Ирландия в София 
 
19.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Ким Мьонг- Джин, извънреден и пълномощен посланик на Р.Корея в София 
 
19.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Клаус Фабиян, извънреден и пълномощен посланик на Австрия в София 
 
19.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Коре Ерхард Янсон, извънреден и пълномощен посланик на Дания в София 
 
12.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Коре Ерхард Янсон, извънреден и пълномощен посланик на Дания в София 
 
15.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Мартин Хьопфнер, извънреден и пълномощен посланик на Германия в София 
 
18.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Салах Суккар, Пълномощен министър, Временно управляващ посолството на 
Сирийската арабска република 
 
19.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Ставрос Амвросиу, извънреден и пълномощен посланик на Кипър в София 
 
23.11.2009 г. - Н.Пр.г-н Ставрос Амвросиу, извънреден и пълномощен посланик на Кипър в София 
 
03.12.2009 г. - Н.Пр.г-н Ставрос Амвросиу, извънреден и пълномощен посланик на Кипър в София 
 
14.10.2009 г. - Н.Пр.г-н Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация 
 
03.12.2009 г. - Парламентарна комисия по здравеопазване, труд и социални грижи и представители на 
здравната система на Република Косово 
 
16.07.2009 г. - Посланик Република Корея 
 
11.12.2009 г. - Посланик на Иран 
 
15.10.2009 г. - Проф. Ермир Добияни, Омбудсман на Република Албания 
 
20.08.2009 г. - Сирил Баумгартнер- Първи секретар в посолството на Франция 
 
17.12.2009 г. - Среща с представители на посолствата от ЕС 
 
14.08.2009 г. - Участници в 21-ва Международна олимпиада по информатика 
 
03.11.2009 г. - г-жа Вльора Читаку, зам.-министър на външните работи на Косово 
 
04.11.2009 г. - г-жа Елжбиета Мазър - държавен департамент на САЩ 
 
06.11.2009 г. - г-жа Елжбиета Мазър - държавен департамент на САЩ 
 
19.11.2009 г. - г-жа Соня Локар, председател на Работната група за равенство на половете 
 
03.12.2009 г. - г-жа Сюзън Сатън, временно управляващ посолството на САЩ в София 
 
18.12.2009 г. - г-н А. Авдеев от Посолството на Русия в София 
 
12.11.2009 г. - г-н Айме Баталия 
 
22.12.2009 г. - г-н Ахмет Кирман, Изпълнителен директор на Шише-джам 
 
09.12.2009 г. - г-н Барбоне, Директор от Световната банка 
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13.10.2009 г. - г-н Едуард Олби, драматург 
 
10.11.2009 г. - г-н Ейсуке Цуджи, аташе по политическите въпроси от посолството на Япония в София 
 
15.10.2009 г. - г-н Ермир Добияни, омбудсман на Албания 
 
23.10.2009 г. - г-н Жан Пиер Гарид и представители на Сметната палата 
 
14.12.2009 г. - г-н Итшак Дар, Президент и партньор в Армарос Интернешънал 
 
11.11.2009 г. - г-н Карл-Ханц Шерхаг, президент на Занаятчийската камара, Кобленц, Германия 
 
06.11.2009 г. - г-н Людовик Мишел, директор на театър „Де Шаржор”, Париж 
 
09.12.2009 г. - г-н Паул Армбрустер, Генерален секретар на Раифайзен съюз 
 
13.11.2009 г. - г-н Салах Сукар, извънреден и пълномощен посланик на Сирия в София 
 
26.08.2009 г. - г-н Сергей Чернов, пресаташе на посолството на Руската федерация в София 
 
03.12.2009 г. - г-н Скот Позил, търговско аташе в посолството на САЩ 
 
18.11.2009 г. - г-н Темирай Избастин, временно управляващ посолството на Казахстан в България 
 
16.11.2009 г. - г-н Франк Джаксън, кмет на Кливланд 
 
17.11.2009 г. - г-н Франк Джаксън, кмет на Кливланд, САЩ 
 
10.11.2009 г. - г-н Ханс Скоу, министър-съветник в посолството на Дания в София 
 
16.12.2009 г. - г-н Цуй Джъмин, Първи секретар по политическите въпроси на Китай в София 
 
26.08.2009 г. - д-р Гюнтер Бекщайн, бивш министър - председател на Бавария 
 
12.11.2009 г. - д-р Мустафа Баргути, Генерален секретар на Палестинската национална инициатива 

 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 

№ Програма 4 "Парламентарна 
дипломация" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 3 785 3 506 2 204 

  
Персонал 502 509 502 

  
Издръжка 3 283 2 997 1 702 

  
Капиталови разходи       

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 
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  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

3 785 3 506 2 204 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 785 3 506 2 204 

  
        

  
Численост на щатния персонал 26 25 24 

  Численост на извънщатния персонал       

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 
Програма 5 „Административно обслужване” 
Услуга 1. Сигурност 
1.1.Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите 
1.2. Защита на класифицирана информация 
1.3.Отбранително-мобилизационна подготовка 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 
2. Осигурена физическа, документална и персонална 
сигурност % 90 90 
3. Осигурена сигурност на автоматизираните 
информационни системи и мрежи  % 70 45 
4. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна 
подготовка % 98 40 
Услуга 2. Документооборот и поддържане на архив 
2.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 
2.2. Куриерско и пощенско осигуряване 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно 
обслужване % 100 100 
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Услуга 3. Управление на човешките ресурси 
3.1. Подобряване управлението на човешките ресурси 
3.2. Осигуряване повишаването на квалификацията 
3.3. Охрана на труда 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 13 14 
2. Изготвени поименни разписания Брой 13 12 
3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 110 245 
4. Проведени атестации Брой 700 460 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения 
и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения Брой 1 500 789 
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 335 303 
7. Изготвени пенсионни преписки Брой 40 50 
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 830 632 
9. Обработени болнични листове Брой 420 580 
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове 
отпуски Брой 1 400 1 805 
11. Обработени документи за трудовия стаж на народните 
представители от 40то НС Брой 240 240 
12. Изготвени справки за трудовия стаж на народните 
представители от 41во НС Брой 240 250 
13. Обучени служители в ИПА Брой 78 32 
14. Обучени народни представители и служители в курсове и 
семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси" Брой 195 306 
15. Обучени служители в международни институти Брой 10 1 
16. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение 
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 
съответните подзаконови нормативни актове % 100 100 
17. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и 
назначаване на служители % 100   
18. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 150 120 
19. Издадени служебни бележки Брой 300 180 
Услуга 4. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол 
4.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 
4.2. Финансово и счетоводно обслужване 
4.3. Осигуряване на предварителен контрол 
4.4. Вътрешен одит 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна 
прогноза в срок Брой 1 1 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата 
календарна година в срок Брой 1 1 
3. Изготвено и представено месечно разпределение на 
приетия годишен бюджет по икономически елементи на 
Единната бюджетна класификация в срок Брой 1 1 

4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за 
осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в 
съответствие със Закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година Брой 12 12 
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото 
изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок Брой 12 12 
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото 
изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок Брой 4 4 
7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 4 
8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 36 
9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, 
отработеното време, средствата за работна заплата и други 
разходи за труд в срок Брой 4 4 

10. Изготвени и представени отчети за разходите за 
придобиване на дълготрайни материални активи Брой 4 4 
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, 
указания), в т.ч.: Брой 1 1 
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на 
Народното събрание за съответната година Брой 1 1 
12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на 
сроковете по Закона за счетоводството  Брой 11 11 
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 80 192 
14. Разработен тригодишен стратегически план и годишен 
план за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 
15. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 6 2 
16. Извършени одитни ангажименти за консултиране 
(съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.) Брой 15 21 
17. 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 
* 18. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   7 
* - приети препоръки Брой   7 
19. 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 5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, 
машинописни и копирни услуги 
5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 
5.2. Машинописни услуги 
5.3. Копирни услуги и техника 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със 
стенографски, машинописни и копирни услуги % 100 100 
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на 
заседания, срещи и семинари % 100 100 
Услуга 6. Информационно обслужване: 
6.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната 
инфраструктура 
6.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал 
6.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала 
6.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи 
6.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 70 80 
2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 50 50 
3. Изграждане и развитие на Портал % 70 20 
4. Цифрова телефония % 60 60 
5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 50 50 
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 70 100 
7. Осигуряване и развитие на специализирани 
информационни системи % 80 80 
Услуга 7. Издателска дейност: 
7.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания 
7.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите 
сесии и други издания 
7.3. Книговезка дейност 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 48 
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
- отпечатване на черно-бели материали % 95 95 
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
* - отпечатване на цветни материали       
** 3. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно 
събарние % 100 100 
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно 
събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали. 
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** Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на 
Народното събрание. 
Услуга 8. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 
8.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 
- книги 
- периодични издания 
8.2. Справочно-информационно обслужване 
8.3. Аналитична обработка на документи и библотечна автоматизация 
8.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи 
8.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:     2 223 
- книги Брой   992 
- периодични издания Брой   83 
- документи на Народното събрание (проекти, приети 
актове) Брой   948 
- други материали Брой   200 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:     160 238 
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по 
телефон/електронна поща) Брой   18 815 
- изготвени стправки (устни, писмени, информационни 
пакети) Брой   18 397 
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични 
издания, електронни документи и др.) Брой   45 127 
- предоставени копия на документи Брой   77 899 
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в 
т.ч.:     11 799 
- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   11 799 
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   19 610 
** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания 
и специализирани анализи, в т.ч.: Брой   19 
- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой   14 
- законодателни проучвания Брой   5 
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и 
специализирани анализи в срок % 100 100 
6. Студенти, обучени да извършват законодателни 
проучвания Брой 15 15 

* 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 9. Автомобилно обслужване 
9.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 
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9.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 
9.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 
9.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични 
моторни превозни средства 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 
ЗДБ 

Отчет към 
31.12.2009 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 0 
3. Изминати километри годишно Километри 2 800 000 2 539 669 
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 % 55 100 
7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 
8. Отказ на получена заявка % 0 0 

 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 18 364 14 495 10 442 

  
Персонал 5 248 5 836 5 542 

  
Издръжка 7 727 5 638 3 876 

  
Капиталови разходи 5 390 3 020 1 024 

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

18 364 14 495 10 442 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 18 364 14 495 10 442 

  
        

  
Численост на щатния персонал 262 248 235 

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

 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово 
обслужване” 

Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване: 
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание - Д "УС" 
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание - О "ПР" 

1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., 
архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание - О "ПР" 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното 
събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти % 100 100 
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното 
събрание % 100 100 
3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала 
"Св.София" Брой 12 15 
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 100 
6. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул 
"План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на 
Народното събрание Брой 1 1 
7. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към 
проекта на бюджет на Народното събрание Брой 1 1 
8. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на 
ПП „Инвеститор” в срок Брой 4 4 
9. Поддържане на регистъра на имотите-държавна 
собственост, предоставени на Народното събрание % 100 100 
10. 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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните 
представители, служителите на Народното събрание и други 
лица % 60 80 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

2. Реализиран стокооборот от:       
2.1. продажба на столова храна лв. 280 000 288 754 
2.2. продажба на хранителни стоки лв. 404 000 460 911 

Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите 
на Народното събрание 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните 
представители и на служителите на Народното събрание % 100 60 

 
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи 
 

№ Програма 6 "Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово 

обслужване" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 7 451 9 908 5 421 

  
Персонал 2 342 2 460 2 284 

  
Издръжка 3 263 4 073 1 914 

  
Капиталови разходи 1 846 3 375 1 223 

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

7 451 9 908 5 421 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 7 451 9 908 5 421 

  
        

  
Численост на щатния персонал 206 170 164 

  Численост на извънщатния персонал 9 9 2 
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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 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 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 % 100 100  
2. Изготвени в срок становища по актове на Народното 
събрание относно икономическото и социално развитие % 100   
3. Изготвени становища, резолюции и анализи по 
стратегически проблеми на икономическата и социална 
политика Брой 8 9 
4. 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 13 9 
- публични дискусии и консултации Брой 8 9 
- регионални срещи и дискусии Брой 5   
5. Участия в заседания и програми на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК), международни 
конференции и семинари, организирани от Икономическия и 
социален съвет и от членовете на ЕИСК, в т.ч.: Брой 17 15 
- международни конференции и семинари, организирани от 
Икономическия и социален съвет Брой 3 2 
- участия в заседания и програми на ЕИСК Брой 6 11 
- участие на членовете на ИСС в международни конференции 
и семинари извън страната Брой 8 2 
6. Изготвени печатни материали, отразяващи дейността на 
Икономическия и социален съвет, в т.ч.: Брой 4 3 
- сборник конференции Брой 1  1 
- сборник анализи / становища Брой 3 2  
7. Организирани и проведени двустранни срещи, конференции 
и семинари със сродни организации от Европа и региона Брой 6 7 
8. Проведени пленарни сесии Брой 12 9 
9. Изготвени разработки от външни експерти във връзка със 
становища по стратегически проблеми на икономическата и 
социалната политика Брой 32 16 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 2009 ЗДБ Отчет към 
31.12.2009 г. 

10. Организирани двустранни и многостранни международни  
мероприятия  по линия на ЕИСК и съветите от страните - 
членки на ЕС:   0 1 
 - посещение в чужбина; Брой   1  
 - посрещане  на чуждестранни гости и делегации в България; Брой      
11. 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  нац. или международни институции   0 3 
- посещения в чужбина ; Брой     3 

 - посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;  Брой      
12.Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :    0 467 
-  в телевизии, радиа и други електронни медии; Брой   319 
- в печатни медии;     147 
- изготвяне на брошури и други печатни материали; Брой    1 
13. Оказана консултативна помощ от външни експерти при 
изработване на проектите на актове и изпълнение на основните 
функции на ИСС   %   100 
 
 
През изминалия отчетен период от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. Икономическият и социален съвет 
осъществяваше своята дейност съгласно регламентираните в закона за Икономическия и социален съвет 
функции и приетия План за дейността за 2009 г., в съответствие с утвърдения бюджет и указанията за 
рестрикции и икономии по бюджетните разходи от страна на българското правителство и Народното 
събрание.  

Друг основен акцент от дейността на съвета през 2009 г. бе българското председателство на мрежата на 
Икономическите и социални съвети от държавите-членки на ЕС, координирането на свързаните с това 
съвместни мероприятия и срещи и разработване на документи. 

По т.1 и т.2 - По предложение на МС, решение от 5 август 2009 г., Икономическият и социален съвет 
разработи и прие Анализ на програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда в 
Националния план за действие по заетостта 2009 г., включително Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", проект "Красива България" и Социално-инвестиционния фонд в България. Предостави 
на МС анализа в законоустановения срок. 
Съветът не е разработвал актове по предложение на президента на републиката и на Народното събрание. 

По т.3 - Във връзка с изпълнението на показателите по т. 3 през изминалата година Икономическият и 
социален съвет разработи и прие на пленарни сесии  пет становища и четири анализа, един от които по 
предложение на МС,  отразен в т. 1.  Беше разработена и обсъдена една резолюция. Разработените и приети 
от съвета становища са както следва: „Образователната система в България  - проблеми и необходими 
реформи”, „Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнессредата в 
България”,   становище по „Националния доклад на Република България по стратигиите за социална 
закрила и социално включване (2008-2010 г.)”, „Пазарът на труда в условията на финансова и 
икономическа криза” и „Българската икономика в условията на глобалната финансова и икономическа 
криза – проблеми, предизвикателства и възможности”. Посочените становища бяха разработени по 
собствена  инициатива на съвета. Анализите, които съветът  разработи по своя инициатива са: „Влиянието 
на кризата за постигане на Лисабонските цели по заетостта”, „Преодоляване на бедността в България” и 
„Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики”. 

По т.4 - През 2009 година с участието на Икономическия и социален съвет бяха организирани и проведени 
девет публични дискусии и консултации в  партньорство с представители на законодателната и 
изпълнителната власт и на неправителствени организации.  На тях членовете на ИСС представиха 
основните позиции и предложения на съвета по проблемите на кризата, социалната политика, пенсионната 
система, децата и семейството, обучението и кариерното развитие и т.н.    
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По т.5 - Икономическият и социален съвет организира съвместно с ЕИСК   през месец февруари   
конференция с международно участие на тема “Пакетът климатични промени и отговорът на земеделието”, 
на която бяха обсъдени предизвикателствата пред земеделските производители  във връзка с приетия през 
месец декември 2008 г. от Европейския парламент  пакет от мерки в областта на климата и енергетиката. 
През месец октомври ИСС и  ЕИСК организираха в София  международна конференция на тема: 
„Работните места и кризата - ответни действия на Европа чрез политиките” с  участието на над 80 
представители  на ЕИСК, ИСС, Европейска комисия, МОТ, Световна банка и представители на 
законодателната и изпълнителната власт. Конференцията обсъди основни въпроси на кризата и 
необходимите европейски политики за запазване на работните места.  
Представители на ИСС взеха участие в следните заседания и програми на ЕИСК: 
-         в среща на работната група на МАИСССИ на тема „Развитие с отговорно отношение към околната 
среда” проведена на 12 февруари 2009 год. в Брюксел, Белгия; 
-         в международна среща в рамките на проекта ТРЕСМЕД 3, на 5 и 6 март 2009 год. в Сеговия, 
Испания; 

-         в организирана от ЕИСК среща по заетостта на 6 и 7 май 2009 год. в Прага, Чехия; 
-         в четири заседания на Лисабонската обсерватория към ЕИСК в Брюксел, Белгия;    
-         в  Годишните срещи на главните секретари /м. юни/ и на председателите и главните секретари /м. 
ноември/ на икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС и Европейският икономически 
и социален комитет; 
-         в пленарните сесии на ЕИСК в Брюксел на 30 септември и 1 октомври и на 16 и 17 декември. 

Членове на ИСС участваха в следните международни конференции и семинари, проведени извън страната: 
-         в международна конференция, посветена на дейността на Трипартитната комисия за социални и 
икономически дейности на Полша, проведена от  26 до 28 май 2009 година във Варшава, Полша;  
-         в семинар, организиран от ЕИСК на тема „Партньорство за комуникация в Европа-отвъд границите и 
културата”, който се проведе на 27 януари 2009 година в Брюксел.  
По т.6 - През 2009 година бе изготвено  издание на всички приети до момента становища на ИСС в 
електронен вариант и бяха издадени два сборника – на български и английски език, със стенограмата от 
проведената през м.октомври международна конференция. 
По т.7 - През отчетната година Икономическият и социален съвет прие посещенията на две делегации от 
сродни институции -  от Република Сърбия, включваща представители на законодателната власт, на 
работодателски, синдикални и неправителствени организации, и на Обществената палата на Руската 
федерация, включваща представители на комисията по комуникации, информационна политика и свобода 
на словото в медиите, и на комисията по екологична политика и защита на околната среда. Посещенията 
бяха осъществени по желание на гостуващите делегации и с цел запознаване с дейността и постигнатите 
резултати от ИСС като независима институция на структурите на гражданското общество при подготовката 
и взимане на решения по стратегически социално-икономически въпроси. ИСС проведе и три срещи с 
представители на  ЕИСК, последната от които беше  публично изслушване на тема “България в единния 
пазар на Европейския съюз – констатациите на гражданското общество” с членове  на Обсеваторията  на 
единния пазар към ЕИСК.  По желания на Земеделския комитет  за социален диалог, един от 36-те секторни 
комитета за социален диалог на Унгария, беше проведена среща с представители на ИСС  по теми, 
свързани с българската система на индустриални отношения, различните нива на социален диалог между 
структурите и практиките, положението на земеделския сектор, перспективите му в светлината на 
членството в ЕС, въпроси по работодателската политика и трудовите пазари.  През м.ноември 
ръководството на българския съвет прие  делегация на ИСС на Испания  и на срещата беше  подписано 
Рамково споразумение за сътрудничество между двата съвета. 
По т. 8 - През 2009 година Икономическият и социален съвет проведе девет  пленарни сесии. 
По т. 9 - За оказване на консултанска помощ на съответните комисии на ИСС при разработването на 
проектите  на актовете  бяха привлечени шестнадесет  външни експерта.   
По т.10 - От 16 до 22 август 2009 година двама представители на ИСС взеха участие в международно лятно 
училище в Холандия за обмяна на опит и добри практики между икономическите и социални съвети и 
сродни институции.  
По т.11 - През 2009 година представители на ИСС взеха участие в следните международни мероприятия: 
-         8-12.07.2009 г. – участие в 11-та международна среща на МАИСССИ в Будапеща; 
-         18-19.10.2009 г. – Участие в срещата на върха на икономическите и социални съвети и сродни 
институции, проведена в Александрия, Египет по линия на ЕВРОМЕД; 
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 -       17-18.12.2009 г. – Участие в среща на тема „Икономическите и социални съвети, стратегии за 
национално развитие, демокрация на участието и информация и телекомуникационни технологии за 
развитие” проведена в Париж и организирана съвместно от МАИСССИ, UNDESA, UNESCO. 

По т.12 - Дейността  на Икономическият и социален съвет през 2009 година предизвика изключително 
голям обществен отзвук и медийно отражение. Темите, по които ИСС работи през годината, приетите от 
него становища и анализи представяха позицията и предложенията на организираното гражданско 
общество по най-актуалните икономически и социални проблеми.  Тя бе отразена в общо 466 публикации и 
емисии в печатните и електронни медии – вестници, списания, агенции, информационни сайтове, радиа и 
телевизии, които се разпределят както следва: 
-         в информационни агенции и сайтове – 238; 
-         печатни издания – 147; 
-         телевизия и радио – 81.   
Издадена  бе брошура за дейността на ИСС на английски език. 

 
 

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
администрирани разходи 

 
 

№ Програма 7 "Икономически и социален 
диалог" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет към 

  (в хил. лв.) 2009   31.12.2009 г. 

І. Общо ведомствени разходи 1 271 1 204 676 

  
Персонал 739 635 416 

  
Издръжка 492 533 246 

  
Капиталови разходи 40 36 15 

  
        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

  
..............................       

  
..............................       

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

0 0 0 

  ..............................       

  
..............................       

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

  
Общо  разходи по бюджета на ПРБК 
(І.+IІ.) 

1 271 1 204 676 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 271 1 204 676 

  
        

  
Численост на щатния персонал 36 36 25 

  Численост на извънщатния персонал       
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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 периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. Народното събрание 
осъществяваше своята дейност в съответствие с утвърдения бюджет и съобразно 
политиката за намаление на разходите в условията на финансово-икономическа 
криза. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 


