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І. УВОД 

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и 
програми на Народното събрание за 2011 г. е изготвен в съответствие с Указания 
на министъра на финансите БЮ № 5 от 07.07.2011 г. за определяне на структурата 
и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, 
Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавната 
агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и 
програмите за полугодието и годишни отчети за 2011 г. 

Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание през 2011 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 2011 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 2011 г. е разработен с цел: 
- повишаване прозрачността и координацията в Народното събрание; 
- укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно 

да функционира в условията на членство в Европейския съюз.  

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

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

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

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

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

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

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

• Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 

- Програма 5. „Административно обслужване”; 

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

• Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2011 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за 2011 г. са 
разделени в три групи: 

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

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

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

 

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

ПРИХОДИ за 2011 г. (в хил. лв.) Закон  Уточнен 
план  

Отчет  

Общо приходи: 2 300 2 300 1 968 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 2 300 2 300 1 968 

Приходи и доходи от собственост 2 676 2 669 2 182 

Глоби, санкции и наказателни лихви 0   25 

Други неданъчни приходи 0 7 29 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -376 -376 -268 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 0 0 0 
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 За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. са отчетени приходи в общ размер на 
1 968 хил. лв., което представлява изпълнение от 85,56 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2011 г. 
 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на 
Народното събрание 
 
 

Разходи за 2011 г. (в хил. лв.) Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи по бюджета на Народното 
събрание на Република България 

53 000 56 706 48 198 

Функционална област "Представителен и ефективен 
парламент" 

29 555 29 097 24 490 

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

18 895 18 437 16 078 

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол 
и конституиране" 

5 370 5 182 3 761 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 716 1 914 1 459 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 574 3 565 3 192 
        

Функционална област "Осигуряващи дейности" 22 443 26 607 23 020 

Програма 5 "Административно обслужване" 14 048 11 975 10 120 

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

8 395 14 632 12 900 

        

Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 002 1 002 688 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 002 1 002 688 

        

Общо разходи: 53 000 56 706 48 198 
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Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2011 г. 
на Народното събрание по функционални области

51%48%

1%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"

Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"

Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"
 

 

Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2011 г. на 
Народното събрание по програми

33%

8%
3%7%

21%

27%

1%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

Програма "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"

Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"

Програма “Парламентарна дипломация”

Програма “Административно обслужване”

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

Програма “Икономически и социален диалог”
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 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. са в общ размер на 48 198 хил. лв., което представлява 
изпълнение от 84,99 % спрямо уточнения бюджет. 
 

 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ПРОГРАМИ на Народното 
събрание на Република България 

за 2011 г. 
Ведомствени разходи 

Администрирани разходи 

(в хил. лв.) Общо 
консолидирани 

разходи 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Общо По 
бюджета 

на 
ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Обща сума на 
разходите: 

48 198 48 198 48 198 0 0 0 0 

Функционална област 
" Представителен и 
ефективен парламент" 

24 490 24 490 24 490 0 0 0 0 

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

16 078 16 078 16 078 0 0 0 0 

Програма 2. Законодателна 
дейност, парламентарен контрол 
и конституиране 

3 761 3 761 3 761 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

1 459 1 459 1 459 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

3 192 3 192 3 192 0 0 0 0 

Функционална област 
" Осигуряващи дейности" 

23 020 23 020 23 020 0 0 0 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

10 120 10 120 10 120 0 0 0 0 

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

12 900 12 900 12 900 0 0 0 0 

Функционална област 
" Съпътстваща дейност" 

688 688 688 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

688 688 688 0 0 0 0 

 

 

 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
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Източници на финансиране на консолидираните разходи, 
обхванати в програмния и ориентиран към резултатите 
бюджет за 2011 г.                (в хил. лв.) 

Закон Уточнен 
план 

Отчет 

Общо разходи: 53 000 56 706 48 198 

Общо финансиране: 53 000 56 706 48 198 

Собствени приходи 2 300 2 300 1 968 

Субсидия от републиканския бюджет 50 700 54 453 46 106 

Целеви средства от ЦБ       

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансиране 
от ДБ 

      

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

      

Заеми        

Безвъзмездни помощи       

Други европейски фондове и програми, вкл. и национално 
съфинансиране 

      

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

    171 

Други       

Получени трансфери    28 28 

Предоставени трансфери   -75 -75 

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

- Субсидия от Републиканския бюджет – 46 106 хил. лв. или е налице 
изпълнение от 84,67 % спрямо уточнения бюджет; 

- Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни 
сметки и друго финансиране – 171 хил. лв. 

- Получени трансфери – 28 хил. лв. Трансферите са получени от 
Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на 
заетост и Министерство на културата за провеждане на социологическо проучване 
от Национален център за изучаване на общественото мнение; 

- Предоставени трансфери – 75 хил. лв. в изпълнение на чл. 17 от 
Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2010 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2011 г. 
 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 
 

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

 

Отчет на разходите по програмата 
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№ Програма 1 "Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание" 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 18 895 18 437 16 078 

  
Персонал 12 026 11 427 10 115 

  
Издръжка 6 369 6 510 5 963 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 500 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 18 895 18 437 16 078 

  
Персонал 12 026 11 427 10 115 

  
Издръжка 6 369 6 510 5 963 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 500   

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове 
и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  
Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 18 895 18 437 16 078 

  
Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 18 895 18 437 16 078 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

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

Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание: 
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: 
- изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони. 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в 
Народното събрание законопроекти Брой   0 
* 2. Финализирани приети закони Брой   155 

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

4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по 
ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме % 100 100 

** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните 
комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното 
събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални 
програми и др. Брой   791 

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   444 

** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на 
парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се 
изисква стенографски протокол Брой   57 

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

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

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

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

01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. 

 

Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
1. Доклад по законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба, внесен от Министерски съвет. 

2. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет. 

3. Доклад по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на бизнеса и търговията 
на Държавата Катар, внесен от Министерски съвет. 

4. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, 
внесен от Министерски съвет. 
5. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от 
Министерски съвет. 

6. Доклад по проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република 
България, внесен от Министерски съвет. 

7. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения 
на Европейския съюз (2011 г.), внесен от Министерски съвет. 
8. Доклад по разглеждане на резолюция на Европейския парламент относно финансовата, 
икономическата и социална криза, препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се 
предприемат.(2009/2182/INI) 

9. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на 
потребителите, внесен от Министерски съвет. 

10. Доклад за второ четене по законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и 
на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерски съвет. 

11. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет. 

12. Доклад по законопроект за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерски съвет. 

13. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, 
внесен от Министерски съвет. 

14. Доклад по законопроект за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, внесен от Министерски съвет. 

15. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към 
продуктите, внесен от Министерски съвет. 
16. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите, внесен 
от Министерски съвет. 
17. Доклад по Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД-Сопот, внесена 
от Министерски съвет. 

18. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен 
от Министерски съвет. 
19. Доклад по законопроект за допълнение на Закона за концесиите, внесен от народния представител 
Любен Татарски. 
20. Доклад за второ четене по законопроект за енергията от възобновяеми източници, внесен от 
Министерски съвет. 

21. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите 
изисквания към продуктите, внесен от Министерски съвет. 
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22. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, внесен от 
Министерски съвет. 
23. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, внесен от 
Министерски съвет. 

24. Доклад по законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между 
правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите, внесен от Министерски съвет. 

25. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и 
тържищата, внесен от Министерски съвет. 
26. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, внесен от 
Министерски съвет. 
27. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от 
Министерски съвет. 
28. Доклад по проект за решение за приемане на Енергийната стратегия на Република България до 2020 
г., внесен от Министерски съвет. 

29. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, внесен от Министерски съвет. 
30. Доклад по законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, внесен от 
Министерски съвет. 

31. Доклад за второ четене по законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, внесен от 
народния представител Любен Татарски. 

32. Доклад по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г., внесен 
от Комисията за защита на конкуренцията. 

33. Доклад за второ четене по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса  за застраховането, 
внесен от Министерски съвет. 

34. Допълнителен доклад за второ четене по законопроект за енергията от възобновяеми източници, 
внесен от Министерски съвет. 

    
35. Доклад по законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия 
за колективно инвестиране, внесен от Министерски съвет. 
36. Доклад по законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
внесени от народния представител Стефан Данаилов и група народни представители; Министерски 
съвет; народния представител Петър Мутафчиев и група народни представители и народния 
представител Валентин Николов и група народни представители. 

37. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, внесен от Министерски съвет. 
38. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от 
Министерски съвет. 
39. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, внесен от 
Министерски съвет. 

40. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен 
от народния представител Валентин Николов и група народни представители. 
41. Доклад по годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2010 г., годишен 
финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2010 г. и отчета за изпълнението на бюджета на 
Комисията за финансов надзор за 2010 г. 
42. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и неговите държави-ченки, от една страна, и Република Корея от друга страна, внесен 
от Министерски съвет. 

43. Доклад по проект за решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните 
изследвания 2020, внесен от Министерски съвет. 

44. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на 
конкуренцията, внесен от Министерски съвет. 

45. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, внесен от Министерски съвет. 
46. Доклад за второ гласуване по законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инвестиране, внесен от Министерски съвет. 
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47. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, 
внесен от Министерски съвет. 
48. Обобщен доклад за обединение на законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, внесени от Министерски съвет; народния представител Стефан Данаилов 
и група народни представители и народния представител Валентин Николов и група народни 
представители. 

49. Доклад по законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора 
между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно 
насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерски съвет. 

50. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените 
поръчки, внесен от Министерски съвет. 

51. Доклад по законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало 
имущество от Найроби, 2007, внесен от Министерски съвет. 

52. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, 
внесен от Министерски съвет. 

53. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, 
внесен от Министерски съвет. 
54. Доклад по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., внесен от 
Министерски съвет. 
55. Доклад по законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, внесен от 
Министерски съвет. 

56. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен от народния 
представител Пламен Орешарски и група народни представители. 
57. Доклад за второ гласуване по Общ проект на законопроекти за допълнение на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Министерски съвет; народния представител 
Стефан Данаилов и група народни представители; и народния представител Валентин Николов и група 
народни представители. 

58. Доклад по законопроект за управление на отпадъците, внесен от народния представител Петър 
Курумбашев и група народни представители. 

59. Доклад по законопроект за публично-частното партньорство, внесен от Министерски съвет. 

    

Комисия по бюджет и финанси 
1. Проект на Стратегия за националната сигурност на Република България – 153-02-1/14.01.2011 г. 

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за 
обмен в университетското образование /СЕЕРUS ІІІ/ – 153-02-2/14.01.2011 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – 153-01-
3/14.01.2011 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – 153-02-
4/14.01.2011 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети – 153-02-5/21.01.2011 г. 

6. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз /2011 г./ – 153-02-6/01.02.2011 г. 
7. Проекторешение за даване на съглсие Министерски съвет да проведе преговори и да сключи 
Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна 
банка /България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица/ – 153-02-
7/01.02.2011 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети – 153-02-9/04.02.2011 г. 

9. Законопроект за ограничаване на плащанията в брой – 153-02-10/07.02.2011 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – 153-02-
11/11.02.2011 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – 153-02-
13/16.02.2011 г. 

12. Становище по к.д. № 1/2011 г. – 153-02-16/10.03.2011 г. 

13. Становище по к.д. № 22/2010 г. – 153-02-17/10.03.2011 г. 
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14. Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни 
железници" – ЕАД – 153-02-18/11.03.2011 г. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта – 153-02-19/11.03.2011 г. 
16. Законопроект за ратификация на Изменението на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова 
помощ – 153-02-20/15.03.2011 г 

17. Законопроект за ратификация на Меморандума за разбирателство между Министерство на 
регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на 
Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на 
Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в 
качеството и на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски 
басейн 2007 - 2013 г." – 153-02-21/15.03.2011 г. 
18. ЗРС между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ относно създаването в София на Регионален център за 
опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО 
/категория 2/ – 153-02-22/15.03.2011 г. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите – 153-02-23/17.03.2011 г. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица – 153-02-24/25.03.2011 г. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2011 г. – 153-02-25/25.03.2011 г. 

22. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. – 153-02-27/31.03.2011 г. 

23. Одобрени позиции на Република България по досиета, включени в Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз /2011 г./ – 153-02-28/01.04.2011 г. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица  – 153-02-29/05.04.2011 г. 

25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2011 г. – 153-02-30/05.04.2011 г. 

26. Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни 
железници" – ЕАД – 153-02-31/05.04.2011 г. 

27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта – 153-02-32/04.2011 г. 
28. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на 
Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на 
инвестициите – 153-02-34/04.05.2011 г. 
29. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по 
отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа – 153-
02-35/ 04.05.2011  
30. Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък и рамкова позиция  на Министерски съвет по т. 28 от  Годишната програма на 
Народното събрание за 2011 г. – 153-02-36/05.05.2011 г. 
31. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за 
жилищни имоти по т. 26 от Годишната програма на Народното събрание за 2011 г. – 153-02-
37/13.05.2011 г. 
32. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни 
железници" /България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа/ и на Изменение № 2 на 
Финансовия договор  между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална 
компания  "Български държавни железници"  /България - железопътен проект на Трансевропейската 
мрежа - проект Б/  – 153-02-38/17.05.2011 г. 
33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане – 153-02-39/19.05.2011 
г. 
34. Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно 
преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията – 153-02-41/08.06.2011 г. 
35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – 
153-02-43/ 10.06.2011 г. 
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36. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет – 153-02-
44/10.06.2011 г. 
37. Законопроект на изменението на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската 
инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – 
153-02-46/17.06.2011 г. 
38. Законопроект на Изменението на Заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната 
инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – 
153-02-47/17.06.2011 г. 
39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията – 153-02-48 /17.06.2011 
г. 
40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет – 153-02-
49/23.06.2011 г. 
41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция – 153-02-
50/24.06.2011 г. 

    
42. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, 
№ 102-01-26/5.05.2011 г. 

43. Проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране, № 102-01-38/08.06.2011 г. 

44. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 102-01-41/13.06.2011 г. 
45. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-
66/23.06.2011 г. 

46. Законопроект за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни 
нарушения, № 102-01-34/31.05.2011 г. 

47. Законопроект за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-64/21.06.2011 г. 
48. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, № 102-01-
42/15.07.2011 г. 

49. Проект за решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 
2020, № 102-03-16/27.06.2011 г. 

50. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43/14.06.2011 г. 

51. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16/11.07.2011 г. 

52. Проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и 
Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество 
Гърция - България 2007 - 2013 г., № 102-02-17/14.07.2011 г. 
53. Проект на Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно 
споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по 
заемното споразумение между Национална компания "Железопътна инфраструктура" и 
Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация на 
железопътната инфраструктура", № 102-03-19/14.07.2011 г. 
54. Проект за решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и за 
сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния 
сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-03-
18/12.07.2011 г. 

55. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102-01-55/29.07.2011 г. 
56. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 102-01-
54/29.07.2011 г. 

57. Проект за Решение на Народното събрание за даване на съгласие за увеличаване капитала на 
Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа, № 102-03-24/12.09.2011 г. 

58. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на 
Република България и правителството на Грузия, № 102-02-20/07.09.2011 г. 
59. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 154-01-
76/15.07.2011 г. 

60. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, №  154-01-79/22.07.2011 г. 

61. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102-01-55/21.09.2011 г. 
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62. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между 
правителството на Република България и правителството на Република  Ливан за взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите, № 102-02-21/07.09.2011 г. 
63. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-
91/31.08.2011 г. 
64. Пакет от предложения на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка на 
Европейския съюз 2014-2020 г. - Предложение за Регламент на Съвета относно многогодишната 
финансова рамка за годините 2014-2020, Предложение за Решение на Съвета относно системата на 
собствените ресурси на ЕС и т.н., № 102-00-51/03.08.2011 г. 
65. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол на 
публичния сектор, № 102-01-64/18.10.2011 г. 

66. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, № 102-01-68/31.10.2011 г. 
67. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 102-01-
67/31.10.2011 г. 
68. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 102-01-
69/31.10.2011 г. 
69. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 102-01-
66/31.10.2011 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност, № 154-01-75/13.07.2011 г. 
70. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-
73/31.10.2011 г. 
71. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., № 102-02-
72/31.10.2011 г. 

72. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-02-71/31.10.2011 г. 

73. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република 
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 102-02-22/19.09.2011 г. 
74. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на 
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, № 102-02-
23/19.09.2011 г. 

75. Законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102/09.11.2011 г. 

76. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 102-01-41/02.09.2011 г. 

77. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 102-01-
59/31.08.2011 г. на Министерски съвет и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
кредитните институции, № 154-01-63/16.06.2011 г. на народния представител Волен Сидеров 

78. Законопроект за публично-частно партньорство, № 102-02-95/13.09.2011 г. 
79. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол на 
публичния сектор, № 102-01-64/18.10.2011 г. 

80. Законопроект за ратифициране на измененията на чл.1 и чл.18 от Споразумението за създаване на 
Европейска банка за възстановяване и развитие, № 102-02-27/17.11.2011 г. 
81. Законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от 
Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от 
Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната 
система AR-DRG, № 102-02-28/17.11.2011 г. 
82. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, № 102-01-68/15.11.2011 г. 
83. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 102-01-
66/15.11.2011 г. 
84. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 102-01-
69/15.11.2011 г. 
85. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 102-01-
67/15.11.2011 г. 
86. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., № 102-01-
72/31.10.2011 г. 
87. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-
73/02.11.2011 г. 

88. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71/31.10.2011 г. 
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89. Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на 
Европейска банка за възстановяване и развитие, № 102-02-27/17.11.2011 г.  

90. Указ № 253 на Президента на Република България, постъпил на 12 декември 2011 г. за връщане за 
ново обсъждане на Закона за Бюджета на ДОО за 2012 г., приет от Народното събрание на 8.12.2011 г. 
91. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 102-01-
59/23.11.2011 г. 
92. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и 
осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО и т.н., 
№ 102-00-60/26.10.2011 г. 
93. Законопроект за ратифициране на  Споразумението за общо авиационно пространство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Грузия от друга страна, № 102-02-
29/02.12.2011 г. 
94. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българския червен кръст, 102-01-74/ 
08.11.2011 г. 

    

Комисия по правни въпроси 
1. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-1/14.01.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, № 002-02-
55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г. 
2. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-2/14.01.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002-02-52, внесен от Министерски 
съвет на 10.12.2010 г. 
3. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-3/14.01.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по 
наказателни дела, № 002-02-54, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г. – водеща Комисия по 
правни въпроси. 
4. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-4/ 14.01.2011 г. относно  Законопроект за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар, № 
002-02-53, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г. 
5. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-5/14.01.2011 г. относно Проект за решение за 
приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от 
Министерски съвет на 10.12.2010 г. 
6. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-6/14.01.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106,  внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2010 г.  
7. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-7/14.01.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет на 
09.12.2010 г. 

8. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-8/17.01.2011 г. относно Обсъждане на Указ 
№1 на президента на Република България, постъпил на 03.01.2011 г., за връщане за ново обсъждане на 
Изборен кодекс, приет от Народното събрание на 22.12.2010 г. и мотивите към указа.   
9. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-09/28.01.2011 г. относно Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерски 
съвет на 14.01.2011 г. 
10. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-10/28.01.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, действаща като 
администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от II Фонд за 
техническо сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във водния 
сектор на Република България, №  102-02-1, внесен от Министерски съвет на 07.01.2011 г.  

11. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-11/28.01.2011 г. относно  Годишна програма 
за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2011 г.), № 
102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г.   
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12. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-12/28.01.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в 
университетското образование (СЕЕРUS III), № 002-02-56, внесен от Министерски съвет на 30.12.2010 г. 
13. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-14/08.02.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, № 002-01-110, внесен от 
Министерски съвет на 21.12.2010 г.  

14. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-15/14.02.2011 г. относно второ гласуване на 
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за 
екстрадиция, № 002-02-55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г. 

15. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-16/14.02.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост: 
- № 102-01-3, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г. 
- № 154-01-4, внесен от народния представител Николай Янков Пехливанов на 25.01.2011 г. 
16. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-17/14.02.2011 г. относно  второ гласуване на 
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна 
помощ по наказателни дела, № 002-02-54, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г. – водеща 
Комисия по правни въпроси. 
17. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-18/14.02.2011 г. относно Национална 
гражданска инициатива с предложение за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление, № ПГ-028-00-24, внесена от инициативен комитет на 
10.06.2010 г. 
18. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-19/14.02.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 19.01.2010 г. 
- № 054-01-33, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни 
представители на 16.04.2010 г. 
- № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 05.05.2010 г. 
- № 002-01-97, внесен от Министерски съвет на 22.10.2010 г. 
- № 054-01-95, внесен от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев на 30.11.2010 г. 
- № 154-01-9, внесен от народните представители Фани Иванова Христова, Красимир Георгиев Ципов, 
Емил Йорданов Радев на 04.02.2011 г.  

19. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-22/28.02.2011 г. относно общ проект на 
приетите на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс:  
- № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 19.01.2010 г. 
- № 054-01-33, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни 
представители на 16.04.2010 г. 
- № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 05.05.2010 г. 
- № 002-01-97, внесен от Министерски съвет на 22.10.2010 г. 
- № 154-01-9 , внесен от народните представители Фани Иванова Христова, Красимир Георгиев Ципов, 
Емил Йорданов Радев на 04.02.2011 г.  

20. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-23/28.02.2011 г. относно  първо гласуване на  
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154-01-12, внесен от  
народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 09.02.2011 г.  

21. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-24/28.02.2011 г. относно  Законопроект за 
ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и 
Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на 
Регионална дирекция № 18, №  102-02-3, внесен от  Министерски съвет на 04.02.2011 г. 

22. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-25/28.02.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на 
обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София 
(Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), №102-02-4, внесен от Министерски съвет 
на 11.02.2011 г. 
23. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-26/28.02.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 102-01-13 , внесен от 
Министерски съвет на 15.02.2011 г.  
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24. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-27/07.03.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските 
на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни 
предприятия, № 102-01-7, внесен от  Министерски съвет на 04.02.2011 г. 
25. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-28/15.03.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и 
туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на 
икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален 
орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството и на Одитен орган по 
изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", № 102-02-6, 
внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г. 

26. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-29/15.03.2011 г. относно  първо гласуване на  
Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” – 
ЕАД, № 102-01-10, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.  
27. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-30/15.03.2011 г. относно второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, № 002-01-110, внесен от 
Министерски съвет на 21.12.2010 г. 

28. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-32/19.03.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 154-01-23, внесен от народния 
представител Иво Тенев Димов и група народни представители на 24.02.2011 г. 
29. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-33/19.03.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране 
и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерски съвет на 
02.03.2011 г. 
30. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-34/28.03.2011 г. относно общ проект на 
приетите на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на 
етажната собственост: 
- № 102-01-3, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г. 
- № 154-01-4, внесен от народния представител Николай Янков Пехливанов на 25.01.2011 г. 

31. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-35/28.03.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-27, внесен от народния 
представител Лъчезар Благовестов Тошев на 25.02.2011 г. 
32. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-37/31.03.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154-
01-8, внесен от народните представители Йордан Иванов Бакалов и Веселин Методиев Петров на 
03.02.2011 г. 

33. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-38/31.03.2011 г. относно второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 054-01-
79, внесен от народните представители Ивайло Георгиев Тошев, Даниела Димитрова Миткова и  
Юлиана Генчева Колева на 12.10.2010 г. – водеща Комисия по правни въпроси. 
34. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-39/01.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102-01-20, внесен 
от Министерски съвет на 21.03.2011 г.  

35. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-40/01.04.2011 г. относно второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154-01-12, внесен от 
народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 09.02.2011 г.  

36. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-41/01.04.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-11, внесен от  
народния представител Христо Дамянов Бисеров на 07.02.2011 г. 

37. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-42/01.04.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 154-01-35, 
внесен от народните представители Ивайло Георгиев Тошев и Иво Тенев Димов на 25.03.2011 г. 

38. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-43/08.04.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации 
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 
18.12.2002 г., № 102-02-7, внесен от Министерски съвет на 14.03.2011 г.   
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39. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-44/12.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за военната полиция, № 102-01-19, внесен от Министерски съвет на 18.03.2011 г. 
40. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-45/12.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта,  №  102-01-21, внесен 
от Министерски съвет на 28.03.2011 г. 

41. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-46/12.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията,  № 154-01-30, внесен от 
народния представител Лъчезар Благовестов Тошев на 02.03.2011 г.   
42. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-47/12.04.2011 г. относно второ гласуване на 
общ проект № 153-03-22/28.02.2011 г. на приетите на първо четене Законопроекти за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 19.01.2010 г. 
- № 054-01-33, внесен от народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни 
представители на 16.04.2010 г. 
- № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 05.05.2010 г. 
- № 002-01-97, внесен от Министерски съвет на 22.10.2010 г. 
- № 154-01-9, внесен от народните представители Фани Иванова Христова, Красимир Георгиев Ципов, 
Емил Йорданов Радев на 04.02.2011 г.  
43. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-48/12.04.2011 г. относно  второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 002-01-94, внесен от 
Министерски съвет на 18.10.2010 г.  
44. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-49/19.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, внесен от 
народните представители Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и Драгомир Велков 
Стойнев на 30.03.2011 г. 
45. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-50/19.04.2011 г. относно Проекти за 
решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание: 
- № 054-02-78, внесен от народния представител Румен Иванов Иванов и група народни представители 
на 13.07.2010 г.  (продължение) 
- № 054-02-119, внесен от народните представители  Мартин Димитров Димитров и Иван Николаев 
Иванов на 03.11.2010 г. 
- № 054-02-125, внесен от народния представител Валентин Николов Иванов и група народни 
преставители на 10.12.2010 г. 
- № 154-00-97, внесен от народните представители Георги Иванов Икономов и Любен Петров Татарски 
на 28.01.2011 г. 
- № 154-02-24, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров на 05.04.2011 г. 
46. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-51/19.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт 
и местното самоуправление, № 154-01-28, внесен от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев 
на 25.02.2011 г.  
47. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-52/19.04.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от 
Министерски съвет на 30.03.2011 г.  

48. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-53/19.04.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за допълнение на Закона за "Държавен вестник", № 054-01-59, внесен от народния 
представител Румен Иванов Иванов и група народни представители на 13.07.2010 г.  

49. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-54/19.04.2011 г. относно Проект за решение 
за спиране на разпоредителни и други действия с имущество, което е собствено или се ползва от 
Българската академия на науките или самостоятелните й звена,  № 054-02-122, внесен от народния 
представител Яне Георгиев Янев и група народни представители на 25.11.2010 г.  
50. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-55/09.05.2011 г. относно  второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, № 002-01-77, 
внесен от Министерски съвет на 08.09.2010 г.  
51. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-56/09.05.2011 г. относно  Национална 
гражданска инициатива с предложение за денонсиране на споразумение № ПГ-016-00-1, внесена от 
инициативен комитет на 15.07.2010 г. 
52. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-57/09.05.2011 г. относно Национална 
гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” № ПГ-016-00-19, внесена от инициативен 
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комитет на 22.12.2010 г. 

53. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-58/12.05.2011 г. относно първо гласуване на: 
- законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-43, внесен от народния 
представител Любен Андонов Корнезов на 09.05.2011 г. 
- законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 154-01-44, внесен от народните представители 
Искра Фидосова Искренова, Димитър Николов Лазаров и  Красимир Георгиев Ципов на 10.05.2011 г. 
- законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-45, внесен от народния 
представител Михаил Райков Миков на 11.05.2011 г. 
- законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-46, внесен от народните 
представители Ангел Петров Найденов, Мая Божидарова Манолова и Янаки Боянов Стоилов на 
11.05.2011 г. 
54. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-59/12.05.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: 
- № 154-01-16, внесен от  народния представител Мая Божидарова Манолова и група народни 
представители на 16.02.2011 г. 
- № 154-01-38, внесен от народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители 
на 13.04.2011 г. 

55. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-60/12.05.2011 г. относно Позиции на 
Министерския съвет по т. 58 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2011 г.) относно Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици 
на регистрираните партньорства и Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения 
режим между съпрузи, № 102-00-27, внесени на 3.05.2011 г. 
56. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-61/13.05.2011 г. относно Годишен доклад за 
дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която 
осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от 
Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение.  
57. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-63/17.05.2011 г. относно общ проект на 
приетите на първо четене: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-43, 
внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов на 09.05.2011 г. и законопроект за 
изменение на Изборния кодекс, № 154-01-44, внесен от народните представители Искра Фидосова 
Искренов, Димитър Николов Лазаров и Красимир Георгиев Ципов на 10.05.2011 г. 
58. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-65/27.05.2011 г. относно  второ гласуване на 
общ проект № 153-03-63/17.05.2011 г. на приетите на първо четене Законопроекти за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс: № 154-01-43, внесен от народния представител Любен Андонов 
Корнезов на 09.05.2011г. и № 154-01-44, внесен от народните представители Искра Фидосова 
Искренова, Димитър Николов Лазаров и Красимир Георгиев Ципов на 10.05.2011 г. 

59. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-66/27.05.2011 г.  относно първо четене на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, 
№ 102-01-30, внесен от Министерски съвет на 18.05.2011 г.   
60. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-67/27.05.2011 г. относно  първо четене на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения 
за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции,  № 102-01-28, внесен от 
Министерски съвет на 10.05.2011 г.  
61. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-69/06.06.2011 г. относно първо гласуване на 
Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: 
- № 154-01-37, внесен от народните представители Огнян Стоичков Янакиев, Ивайло Георгиев Тошев, 
Веселин Методиев Петров, Георги Велков Колев и Иво Тенев Димов на 31.03.2011 г. 
-  № 154-01-39, внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов на 15.04.2011 г. 
-  № 154-01-54, внесен от народния представител Христо Дамянов Бисеров на 31.05.2011 г. 
62. Становище на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-70/10.06.2011г. относно Определение на 
Конституционния съд от 16.05.2011 г., с приложено искането на главния прокурор на Република 
България, с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 7/2011 г., за установяване 
на противоконституционност на разпоредбата на чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58/27.07.2009 г., последно изменение, ДВ, бр. 43/08.06.2010 г.) в 
частта, в която установява задължение за държавни органи и длъжностни лица от държавната и 
общинската администрация и граждани да представят сведения и документи, които представляват 
следствена тайна.  
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63. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-71/20.06.2011 г. относно  Обобщен годишен 
доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет за 2010 г., № 111-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28.05.2011 г. 

64. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-72/20.06.2011 г. относно  Обобщен годишен 
доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2010 г., № 
111-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 16.05.2011 г.  
65. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-73/20.06.2011 г. относно  Обобщен годишен 
доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г., № 111-00-5, внесен от 
Висшия съдебен съвет на 09.06.2011 г. 
66. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-74/20.06.2011 г. относно Обобщен годишен 
доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г., № 111-00-
3, внесен от Висшия съдебен съвет на 16.05.2011 г. 

67. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-75/20.06.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 154-01-42, внесен от 
народния представител Лъчезар Благовестов Тошев на 21.04.2011 г.   
68. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-76/23.06.2011 г. относно  първо гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, внесен 
от Министерски съвет на 02.06.2011 г. 
69. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-77/23.06.2011 г. относно Законопроект за 
ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102-02-13, внесен 
от Министерски съвет на 07.06.2011 г. 
70. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-80/29.06.2011 г. относно  второ гласуване  
на общ проект № 153-03-34/28.03.2011 г. на приетите на първо четене Законопроекти за изменение и 
допълнение на Закона за управление на етажната собственост: 
- № 102-01-3, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г. 
- № 154-01-4, внесен от народния представител Николай Янков Пехливанов на 25.01.2011 г. 
(продължение) 

71. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №153-03-81/29.06.2011 г. относно Обсъждане на 
работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, 
изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови 
санкции,  №  102-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.05.2011 г. 

72. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-82/29.06.2011 г. относно второ гласуване на 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,  
№ 102-01-30, внесен от Министерски съвет на 18.05.2011 г. 
73. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-83/29.06.2011 г. относно Национална 
гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост 
върху територия, използвана от Национална спортна академия „Васил Левски” в гр. Несебър, № ПГ-110-
00-6, внесена от инициативен комитет на 18.01.2011 г.  

    

74. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-84/05.07.2011 г. относно  първо гласуване на 
законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, № 102-01-38 , внесен от Министерски съвет на 08.06.2011 г. 

75. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-85/05.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, № 102-01-42 , 
внесен от Министерски съвет на 13.06.2011 г. 
76. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-86/05.07.2011 г.относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 102-01-41, внесен от Министерски съвет 
на 13.06.2011 г. 
77. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-87/05.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от 
Министерски съвет на 14.06.2011 г. 

78. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-88/06.07.2011 г.относно първо гласуване на 
законопроект за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни 
нарушения, № 102-01-34, внесен от Министерски съвет на 31.05.2011 г. 
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79. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-89/12.07.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на 
корупцията като международна организация, № 102-02-15, внесен от Министерски съвет на 24.06.2011 г.  

80. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-90/12.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 
- № 154-01-69, внесен от народния представител Христо Дамянов Бисеров на 28.06.2011 г. 
- № 154-01-70, внесен от народните представители Юлиана Генчева Колева, Ивайло Георгиев Тошев,  
Димитър Николов Лазаров и Красимир Георгиев Ципов на 30.06.2011 г.  
81. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-91/12.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-40, внесен от 
Министерски съвет на 10.06.2011 г. 
82. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-92/18.07.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, №102-02-16, внесен от Министерски съвет 
на 11.07.2011 г. 

83. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-94/18.07.2011 г. относно второ гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-37, внесен от народния 
представител Огнян Стоичков Янакиев и група народни представители на 31.03.2011 г.  
84. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-95/18.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за евтаназията, № 154-01-68, внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов 
на 27.06.2011 г.  
85. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-96/22.07.2011 г. относно второ гласуване  на 
законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 154-01-70, внесен от 
народните представители Юлиана Генчева Колева, Ивайло Георгиев Тошев,  Димитър Николов Лазаров 
и Красимир Георгиев Ципов на 30.06.2011 г.  

86. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-97/22.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154-01-72, внесен от народния 
представител Яне Георгиев Янев и група народни представители на 08.07.2011 г. 
87. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-98/22.07.2011 г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни,  №102-01-51,  внесен от 
Министерски съвет на 12.07.2011 г. 

88. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-99/02.09.2011г. относно първо гласуване на 
законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 102-01-54, внесен от 
Министерски съвет  на 29.07.2011 г. – водеща КПВ 

89. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-100/02.09.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на 
инициативата ЕВРИКА, № 102-02-18, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. 
90. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-101/02.09.2011 г. относно  Рамкова позиция 
относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и Предложение 
за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, по т. 53 от Годишната работна програма 
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), №: 102-00-45, внесени от 
Министерски  съвет на 13.07.2011 г. 
91. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-102/02.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102-01-55, внесен от 
Министерски съвет  на 29.07.2011 г. 

92. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-103/02.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, 
№ 102-01-56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011 г.  
93. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-104/02.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 26.07.2011 г.  

94. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-107/16.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 154-01-95, внесен 
от народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 02.09.2011 г. 
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95. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-108/16.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от народния представител 
Станка Лалева Шайлекова и група народни представители на 10.06.2011 г.  

96. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-109/16.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 154-01-82, внесен от народния 
представител Лъчезар Благовестов Тошев на 25.07.2011 г. - водеща КПВ 

97. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-110/26.09.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-01-84, внесен от народния 
представител Калина Венелинова Крумова на 29.07.2011 г.  
98. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-111/05.10.2011 г. относно приемане на общ 
проект на приетите на първо четене  законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс: 
- № 102-01-54, внесен от Министерски съвет  на 29.07.2011 г. 
- № 154-01-95, внесен от народния представител Анастас Василев Анастасов и група народни 
представители на 02.09.2011 г. 

99. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-113/07.10.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, 
№ 102-02-25, внесен от Министерски съвет  на 28.09.2011 г. 

100. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-114/07.10.2011 г. относно  законопроект за 
ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и 
сексуално насилие, № 102-02-24, внесен от Министерски съвет  на 28.09.2011 г. 
101. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-115/17.10.2011 г. относно Позиция на 
Република България по т.54 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2011 г.) във връзка с предложение за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация 
при задържане, № 102-00-58, внесена от Министерски съвет на 21.09.2011 г. 

102. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-116/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност, № 154-01-100, внесен от 
народния представител Волен Николов Сидеров на 27.09.2011 г.  

103. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-117/04.11.2011 г. относно проект за 
декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и нови закони в 
законодателството за борба срещу циганската престъпност, № 154-03-6, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 26.09.2011 г.  

104. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-118/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 154-01-63, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 16.06.2011 г.  

105. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-119/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-101, внесен от народния 
представител Волен Николов Сидеров на 27.09.2011 г. 

106. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-120/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от народния 
представител Пламен Василев Орешарски и група народни представители на 07.09.2011 г.  
107. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-121/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за публично-частното партньорство, № 102-01-60, внесен от Министерски съвет на 
13.09.2011 г. 
108. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-122/04.11.2011 г. относно второ гласуване 
на общ законопроект с вх. №: 153-03-111/05.10.2011 г. на приетите на първо четене  законопроекти за 
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс: № 102-01-54 , внесен от Министерски 
съвет  на 29.07.2011 г. и  № 154-01-95, внесен от народния представител Анастас Василев Анастасов и 
група народни представители на 02.09.2011 г. 
109. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-123/04.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за Фонд за жилищна политика, № 154-01-80, внесен от народния представител Лъчезар 
Благовестов Тошев на 25.07.2011 г.  

110. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-124/04.11.2011 г. относно второ гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, 
№ 102-01-56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011 г.  
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111. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-125/11.11.2011 г. относно законопроект за 
държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от Министерски съвет на 
31.10.2011 г.  
112. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-126/11.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, № 102-01-
70, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 

113. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-127/22.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ, № 154-
01-90, внесен от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев на 23.08.2011 г.  
114. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-128/22.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-58, внесен от 
Министерски съвет на 04.08.2011 г. 

115. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-129/22.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 154-01-74, внесен 
от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 11.07.2011 г.                                                                                                                                                                                            
116. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-130/22.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за обявяване за нищожни актовете, с които е възстановена собственост на г-н Симеон 
Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези 
актове имущество,  № 154-01-73, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група 
народни представители  на 08.07.2011 г.  
117. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №  153-03-131/ 22.11.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-37, внесен от 
Министерски съвет на 07.06.2011 г.  
118. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-132/22.07.2011 г. относно Предложение за 
произвеждане на национален референдум № ПГ-016-00-16 с въпрос: „Желаете ли предсрочно 
прекратяване на мандата на 41-то Народно събрание с цел свикване на Велико народно събрание за 
приемане на нова конституция?”, внесено от Инициативен комитет на 01.12.2010 г. и Проект на решение 
за произвеждане на национален референдум, № 154-02-62, внесен от народния представител Яне 
Георгиев Янев и група народни представители на 01.07.2011 г. 
119. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-133/30.11.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по 
здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на 
здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, № 
102-02-28, внесен от Министерски съвет на 17.11.2011 г. (закрито обсъждане) 
120. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-134/02.12.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 102-01-80, внесен от Министерски съвет на 
24.11.2011 г.  
121. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-135/ 02.12.2011 г. относно първо гласуване 
на законопроекти за българския език: 
- № 154-01-78, внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов на 18.07.2011 г. 
- № 154-01-89, внесен от народните представители Огнян Стоичков Янакиев и Станислав Тодоров 
Станилов на 04.08.2011 г.  
122. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-137/09.12.2011 г. относно приемане на общ 
проект на приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
администрацията: 
- № 102-01-37, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г. 
- № 102-01-58, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. 
123. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-138/16.12.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г.  
124. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-139/16.12.2011 г. относно второ гласуване 
на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 102-01-80, внесен от Министерски съвет на 
24.11.2011 г.  
125. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-140/16.12.2011 г. относно законопроект за 
ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102-02-30, внесен от Министерски съвет на 
02.12.2011 г.  
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126. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. №  153-03-141/16.12.2011 г. първо гласуване на 
законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър,  № 154-01-112, внесен от народния 
представител Юлиана Генчева Колева и група народни представители на 14.12.2011 г.  

127. Доклад на Комисията по правни въпроси с вх. № 153-03-142/16.12.2011 г. Изслушване на 
предложени кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет . 

    

Комисия по регионална политика и местно самоуправление 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, № 054-01-102, внесен на 
14.12.2010 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-3, 
внесен на 12.01.2011 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, 
действаща като администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от 
ІІ Фонд за техническо сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във 
водния сектор на Република България, № 102-02-1, внесен на 07.01.2011 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост, № 102-01-3, внесен на 
14.01.2011 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен на 17.01.2011 г. - 
2 доклада 

6. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен на 17.01.2011 г. 
7.Проект за решение за даване на съгласие Министерски съвет да проведе преговори и да сключи 
Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна 
банка (България-проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 102-03-2, 
внесен на 21.01.2011 г. 
8. Национална гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната 
собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия „Васил Левски” в гр. Несебър 
№ ПГ-110-00-6, внесен на 18.01.2011 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 154-
01-4, внесен на 25.01.2011 г. - 2 доклада 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, 
Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в 
държавни предприятия, № 102-01-7, внесен на 04.02.2011 г. - 2 доклада 

11. Законопроект за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен на  08.02.2011 г. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, № 154-01-13, внесен на 11.02.2011 г. - 2 доклада 
13.  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на 
регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на 
Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на 
Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в 
качеството и на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски 
басейн 2007-2013 г.", № 102-02-6, внесен на 02.03.2011 г. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен на 02.03.2011 
г. 
15. Проект за решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., № 102-03-
7, внесен на 09.03.2011 г. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102-01-20, 
внесен на  21.03.2011 г. - 2 доклада 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 154-01-40, внесен 
на 20.04.2011 г. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 154-01-41, 
внесен на 20.04.2011 г. - 2 доклада 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 154-01-47, 
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внесен на 16.05.2011 г. 

20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-32, внесен на 27.05.2011 
г. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 
154-01-52, внесен на 27.05.2011 г. 
22. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на 
инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 
102-02-12, внесен на 02.06.2011 г. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 154-01-56, внесен на 09.06.2011 г. 

24. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за 
рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, 102-02-14, внесен на 10.06.2011 г. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-40, внесен 
на 10.06.2011 г. 

    

26. Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен на 11.07.2011 г. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен на 
12.01.2011 г. 

28. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и 
Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество 
Гърция - България 2007-2013 г., № 102-02-17, внесен на 14.07.2011 г. 
29. Законопроект за Фонд за жилищна политика, № 154-01-80, внесен на 25.07.2011 г. от народния 
представител Лъчезар Тошев. 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, 
№ 102-01-56, внесен на 01.08.2011 г. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 154-01-85, 
внесен на 29.07.2011 г. 
32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториално устройство на 
Република България, № 154-01-92, внесен на 11.09.2011 г. от народните представители Любен Татарски 
и Георги Икономов. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, № 154-01-93, внесен на 02.09.2011 г. 

34. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен на 07.09.2011 г. 
35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен на 
19.09.2011 г. 
36. Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност, № 154-01-100, внесен на 
27.09.2011 г. 
37. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, № 102-01-63, внесен на 
30.09.2011 г. 
38. Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен на 
31.10.2011 г. 

39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление, № 102-01-81, внесен на 24.11.2011 г. 
40. Законопроект за резерва на въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, внесен на 
01.12.2011 г. 

41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 154-
01-108, внесен на  07.12.2011 г. 

42. Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен на 10.11.2011 г. от народния 
представител Петър Курумбашев. 

43. Законопроект за публично-частното партньорство, № 102-01-60, внесен на 13.09.2011 г. 

    

По т.32 има изготвени 2 бр. доклади за първо и второ гласуване. 

    

Комисия по външна политика и отбрана 
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1. Проект за декларация на 41-то Народно събрание на Република България относно участие на лица, 
свързани с Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА, в дипломатическата служба на съвременна 
България, № 154-03-01, внесен от народните представители Доброслав Дилянов Димитров и Моника 
Ханс Панайотова на 10.01.2011 г.  
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002-02-52, 
внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г.  

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на бизнеса и търговията 
на Държавата Катар, № 002-02-53, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г.  

4. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за 
правна помощ по наказателни дела, № 002-02-54, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г.  

5. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за 
екстрадиция, № 002-02-55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г.  

6. Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с 
двойна употреба, № 002-01-107, внесен от Министерски съвет на 08.12.2010 г.  

7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, 
действаща като администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от 
ІІ Фонд за техническо сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във 
водния сектор на Република България, № 102-02-1, внесен от Министерски съвет на 07.01.2011 г.  
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за 
обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), № 002-02-56, внесен от Министерски съвет на 
30.12.2010 г.  

9. Законопроект за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 
054-01-97, внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов на 07.12.2010 г.  

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 102-01-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г.  

11. Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 
002-03-18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г.  

12. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г.  
13. Утвърждаване на изготвен общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване на 10.02.2011 г. 
Законопроект за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-
01-97, внесен от народния представител Любен Андонов Корнезов на 07.12.2010 г. и Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 102-01-
2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2011 г.  

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 102-01-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г. (второ четене). 

15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на 
Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно 
имущество на Регионална дирекция № 18, № 102-02-3, внесен от Министерски съвет на 04.02.2011 г.  

16. Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 102-03-4, 
внесен от Министерски съвет на 07.02.2011 г.  
17. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването 
в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102-02-4, внесен от 
Министерски съвет на 11.02.2011 г.  

18. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова 
помощ, № 102-02-5, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.  
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19. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на 
регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на 
Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на 
Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в 
качеството и на Одитен орган по изпълнението на Съвместната оперативна програма „Черноморски 
басейн 2007-2013 г.”, № 102-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.  

20. Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на 
обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 
или наказание от 18 декември 2002 г., № 102-02-7, внесен от Министерския съвет на 14.03.2011 г.  

21. Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот, № 102-03-4, 
внесена от Министерския съвет на 07.02.2011 г.  

22. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на 
Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на 
инвестициите, № 102-02-8, внесен от Министерски съвет на 25.03.2011 г.  

23. Проект на Решение за уреждане на нерешените въпроси между Република България и Република 
Турция, отнасящи се до имуществени и социални въпроси. 

24. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по 
отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 
122-02-9, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г. 

25. Проект за решение за отменяне на Военната доктрина на Република България, № 102-03-9, внесен от 
Министерски съвет на 15.04.2011 г.  
26. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни 
железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на 
Финансовия договор между Репулика България и Европейската инвестиционна банка и Национална 
компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската 
мрежа – проект Б) № 102-02-10/09.05.2011 г., внесен от Министерски съвет допълнително към 
Комисията по външна политика и отбрана. 

27. Законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, № 102-02-11, внесен 
от Министерски съвет на 13.05.2011 г.  
28. Законопроект за военната полиция, № 102-01-19, внесен от Министерски съвет на 18.03.2011 г. 
(второ четене). 

29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, 
внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г.  

30. Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, 
№ 102-02-13, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.  

31. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на 
общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и 
развитие, № 102-02-12, внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г. 

32. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за 
рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие № 102-02-14, внесен от Министерски съвет на 10.06.2011 г.  

    
33. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по 
противодействие на корупцията като международна организация, № 102-02-15, внесен от Министерски 
съвет на 24.06.2011 г.  

34. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-02-35, 
внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г. (второ четене). 

35. Представяне на програмата и приоритетите на Полското председателство на Европейския съюз. 

36. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и 
Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество 
Гърция-България 2007-2013 г., № 102-02-17, внесен от Министерския съвет на 14.07.2011 г.  
37. Обсъждане на Указ № 183 на Президента на Република България, постъпил на 28.07.2011 г., за 
връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата 
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служба, приет от Народното събрание на 14.07.2011 г. 

38. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на 
Република България и правителството на Грузия, № 102-02-20, внесен от Министерски съвет на 
07.09.2011 г.  

39. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между 
правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и  
защита на инвестициите, № 102-02-21, внесен от Министерски съвет на 07.09.2011 г.  
40. Обсъждане на определението на Конституционния съд от 27.09.2011 г., с приложено искане на 56 
народни представители от 41-ото Народно събрание, с което Народното събрание е конституирано като 
страна по к.д. № 8/2011 г., за установяване противоконституционност и несъответствие с международни 
договори, по които Република България е страна, на разпоредби от ЗИД на Закона за дипломатическата 
служба (обн. ДВ, бр. 69/2011 г.). 
41. Обсъждане на проект за решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по 
сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на 
класифицираната информация в Република България за 2010 г., № 102-03-25, внесен от Министерския 
съвет на 28.09.2011 г.  
42. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на 
децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, № 102-02-24, внесен от Министерския съвет на 
28.09.2011 г.  

43. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на 
потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерския съвет на 28.09.2011 г.  

44. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г.  
45. Законопроект за ратифициране на измененията по чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на 
Европейска банка за възстановяване и развитие, № 102-02-27, внесен от Министерски съвет на 
17.11.2011 г.  

46. Законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от 
Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от 
Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класифицираната 
система AR-DGR, № 102-02-28, внесен от Министерски съвет на 17.11.2011 г.  

47. Законопроект за изменение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, № 102-01-
79, внесен от Министерски съвет на 23.11.2011 г.  
48. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия от друга страна, № 102-02-29, 
внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.  

49. Представяне и обсъждане на т. 61, т. 62 и т. 63 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.). 

    - Годишен пакет за Европейската политика на съседство, с акцент върху Източното партньорство; 

    - Пакет за разширяването 2011 г.; 

    - Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз. 
50. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102-02-30, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2011 г.  

    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
1. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за 
периода 20 юли - 20 декември 2010 г., № 020-00-89, 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 17.12.2010 г. 

2. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, 
№ 054-01-42, внесен от народния представител Христо Бисеров на 05.05.2010 г. 

3. Проект на Решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 
002-03-18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г. 
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4. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Република Гърция за трасгранично полицейско сътрудничество, № 002-02-37, внесен 
от Министерски съвет на 04.10.2010 г. 

6. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г., № 120-00-6, 
внесен от Комисията за защита на личните данни на 31.01.2011 г. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 
054-01-73, внесен от народния представител Христо Бисеров на 14.09.2010 г. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-11, внесен 
от народния представител Христо Бисеров на 07.02.2011 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 002-01-111, 
внесен от Министерски съвет на 28.12.2010 г. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 
154-01-8, внесен от народните представители Йордан Бакалов и Веселин Методиев на 03.02.2011 г. 
11. Позиция на Министерски съвет по т. 47 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2011 г.) - Предложение за Директива относно използването на 
резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани с тероризъм и тежки престъпления, № 102-00-15, внесена на 
16.03.2011 г. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
102-01-23, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г. 
13. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, 
внесен от народните представители Емилия Масларова, Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев на 
30.03.2011 г. 

14. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по 
отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, № 
102-02-9, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 102-01-21, внесен 
от Министерски съвет на 28.03.2011 г. 

16. Законопроект за военната полиция, № 102-01-19, внесен от Министерски съвет на 18.03.2011 г. 
17. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на 
движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген по т. 44 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-20, внесено от Министерски съвет на 12.04.2011 г. и 
Позицията към него. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-25, внесен от 
Министерски съвет на 05.05.2011 г. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, 
№ 102-01-26, внесен от Министерски съвет на 05.05.2011 г. 

20. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната 
охранителна дейност, № 002-01-111, внесен от Министерски съвет на 28.12.2010 г. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за 
арест, № 102-01-30, внесен от Министерски съвет на 18.05.2011 г. 

22. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството 
на вътрешните работи, № 102-01-23, внесен от Министерски съвет на 01.04.2011 г. 

23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 
154-01-52, внесен от народния представител Христо Бисеров на 27.05.2011 г. 

24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, 
внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г. 

25. Законопроект за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни 
нарушения, № 102-01-34, внесен от Министерски съвет на 31.05.2011 г. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от 
Министерски съвет на 14.06.2011 г. 
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27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българска народна армия, № 054-01-104, внесен от народните представители Иван Костов и 
Йордан Бакалов на 17.12.2010 г. /комисията не се е произнесла с окончателно становище, но е 
разглеждала законопроектът на заседание/. 

28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 054-
01-85, внесен от народния представител Христо Бисеров на 29.10.2010 г. /комисията не се е произнесла с 
окончателно становище, но е разглеждала законопроектът на заседание/. 

    
29. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по 
противодействие на корупцията като международна организация, № 102-02-15, внесен от Министерски 
съвет на 24.06.2011 г. 

30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от 
Министерски съвет на 05.07.2011 г. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 102-01-51, 
внесен от Министерски съвет на 12.07.2011 г. 
32. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия за периода 20 декември 2010 г. - 20 юли 2011 г., № 120-00-43, внесен от Комисия за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия на 20.07.2011 г. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
154-01-79, внесен от народния представител Христо Бисеров на 22.07.2011 г. 
34. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при 
бедствия, № 102-01-48, внесен от Министерски съвет на 05.07.2011 г. (второ гласуване). 
35. Доклад за второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на 
личните данни, № 102-01-51, внесен от Министерски съвет на 12.07.2011 г. 

36. Представяне и обсъждане на Доклад за ролята на Народното събрание в борбата с организираната 
престъпност и корупцията (2011-2011), Фондация Риск Монитор /няма изготвен доклад по тази точка/. 

37. Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и 
нови закони в законодателството за борба срещу цигинската престъпност, № 154-03-6, внесен от 
народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 26.09.2011 г. 

38. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната 
дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2010 г., 
№ 102-03-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г. 

39. Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност, № 154-01-100, внесен от 
народния представител Волен Сидеров на 27.09.2011 г. 

40. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г. 
41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, № 102-01-
70, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 
42. Законопроект за изменение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, № 102-01-
79, внесен от Министерски съвет на 23.11.2011 г. /разглеждан е от комисията, но няма изготвен 
окончателен доклад по него/. 

43. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
154-01-103, внесен от народния представител Йордан Бакалов на 09.11.2011 г. 

44. Изслушване на заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан 
Цветанов във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 26, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. /няма изготвен доклад по тази точка/. 

    

Комисия по земеделието и горите 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и 
горска техника, № 002-01-76, внесен от Министерски съвет на 3.09.2010 г. - 2 доклада; 

2. Законопроект за горите, № 053-07-68 от 3 декември 2010 г., внесен от Министерски съвет на 
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11.10.2010 г. - 1 доклад; 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, 
внесен от народния представител Стефан Господинов и група народни представители на 16.11.2010 г. - 1 
доклад; 

4. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г. - 1 доклад; 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 102-01-1, внесен от 
Министерски съвет на 10.01.2011 г. - 2 доклада; 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 102-01-11, 
внесен от Министерски съвет на 15.02.2010 г. - 1 доклад; 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 
№ 154-01-5, внесен от народния представител Пенко Атанасов и група народни представители на 
26.01.2011 г. - 1 доклад; 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 
№ 154-01-34, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 
22.03.2011 г. - 1 доклад; 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, 
внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г., приет на първо гласуване на 30.06.2010 г. - 1 доклад; 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 102-01-31, 
внесен от Министерски съвет на 26.05.2011 г. - 1 доклад. 

    

Забележка: 3 доклада по изслушвания, проведени на основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС. 

    
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен 
от Министерски съвет на 04.02.2011 г. за първо гласуване - 2 доклада; 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г. - 1 доклад; 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, № 154-01-83, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 26.07.2011 г. - 1 доклад; 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, № 154-01-93, внесен от народния представител Владимир Тошев и група народни представители 
на 02.09.2011 г. - 1 доклад; 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от 
Министерски съвет на 19.09.2011 г. - 2 доклада; 

16. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г. - отрасъл „Селско и горско стопанство, рибарство” - 1 доклад; 
17. Изслушвания на министъра на земеделието и храните, проведени на основание чл. 99, ал. 3 от 
ПОДНС - 3 доклада. 

    

Комисия по труда и социалната политика 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и 
служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, № 002-01-
105, внесен от Министерски съвет на 26.11.2010 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад 
за второ гласуване. 
2. Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от 
Министерски съвет на 02.12.2010 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ 
гласуване. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерски съвет на 
09.12.2010 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-1, внесен от народните 
представители Михаил Райков Миков, Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 
06.01.2011 г. – доклад за първо гласуване. 
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5. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-2, внесен от народните 
представители Светлана Ангелова Найденова и Станка Лалева Шайлекова на 11.01.2011 г. – доклад за 
първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 

6. Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-
03-18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г. – доклад за първо гласуване. 
7. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г. – доклад за първо 
гласуване. 
8. Становище от 16.02.2011 г. по Определение на Конституционния съд от 08.02.2011 г., по к.д. № 
21/2010 г., за установяване противоконституционност на § 48 от ЗИД на КСО (относно § 4а от ПЗР на 
КСО) ( ДВ, бр.100/2010 г.). 
9. Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, №154-01-21, внесен от народните 
представители Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 21.02.2011 г. – доклад за 
първо гласуване. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 154-01-20, внесен 
от народния представител Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 17.02.2011 г. 
– доклад за първо гласуване. 

11. Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 102-03-4, 
внесен от Министерски съвет на 07.02.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

12. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда 
относно ХИВ/СПИН, приета на 99-тата сесия на Международната конференция на труда на 17.06.2010 г. 
в Женева, № 102-03-6, внесен от Министерски съвет на 07.03.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

13. Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-18, внесен от Министерски съвет на 
18.03.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2011 г., № 154-01-33, внесен от народния представител Светлана Ангелова Найденова и 
група народни представители на 21.03.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

15. Проект на Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., № 102-
03-7, внесен от Министерски съвет на 09.03.2011 г.  – доклад за първо гласуване. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 102-01-21, внесен 
от Министерски съвет на 28.03.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ 
гласуване. 

17. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 154-01-36, 
внесен от народните представители Емилия Радкова Масларова, Петър Атанасов Курумбашев и 
Драгомир Великов Стойнев на 30.03.2011 г. – доклад за първо гласуване. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 
102-01-23, внесен от Министерски съвет 01.04.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, 
доклад за второ гласуване. 

19. Доклад по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2010 г., № 156-32-6, внесен от 
Икономически и социален съвет на 31.03.2011 г. – 11.05.2011 г. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 154-01-38, внесен от народния 
представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 13.04.2011 г. – доклад за първо 
гласуване. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, № 102-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.04.2011 г. – доклад за първо гласуване. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 102-01-27, внесен 
от Министерски съвет на 09.05.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ 
гласуване. 

23. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,   № 102-03-
11, внесен от Министерски съвет на 19.05.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

24. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,   № 102-03-
12, внесен от Министерски съвет на 19.05.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

25. Доклад за текущия статус и напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
Човешките ресурси” 2007-2013 г. (Фокус върху приноса към политиката по заетостта) – 15.06.2011 г. 
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26. Доклад по Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2010 г., Годишен 
финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2010 г. и отчет за изпълнението на бюджета на 
Комисията за финансов надзор за 2010 г., № 120-00-31, внесен от Комисията за финансов надзор на 
30.05.2011 г. – 20.06.2011 г. 

27. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,   № 102-03-
15, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г. – доклад за първо гласуване. 
28. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от народните 
представители Емил Йорданов Радев, Вяра Димитрова Петрова и Красимир Петров Петров на 
10.06.2011 г. – доклад за първо гласуване.  
29. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-66, внесен 
от народния представител Станка Лалева Шайлекова и група народни представители на 23.06.2011 г. – 
доклад за първо гласуване. 
    

30. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-47, внесен от Министерски 
съвет на 30.06.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-46, внесен 
от Министерски съвет на 29.06.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ 
гласуване. 

32. Законопроект за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-64, внесен от народния 
представител Меглена Иванова Плугчиева-Александрова на 21.06.2011 г. - доклад за първо гласуване. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 153-08-41, общ проект, изготвен по 
реда на чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, постъпил на 13.07.2011 г. – доклад за второ гласуване. 
34. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 153-08-42, общ 
проект, изготвен по реда на чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, постъпил на 13.07.2011 г. – доклад за второ 
гласуване. 

35. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-53, внесен от Министерски 
съвет на 29.07.2011 г. – доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 

36. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-58, внесен от 
Министерски съвет на 04.08.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

37. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,   № 102-03-
20, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

38. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,   № 102-03-
21, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

39.  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от народния 
представител Калина Венелинова Крумова на 29.07.2011 г. – доклад за първо гласуване. 

40. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-86, внесен 
от народния представител Калина Венелинова Крумова на 29.07.2011 г. – доклад за първо гласуване. 
41. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-91, внесен 
от народните представители Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 31.08.2011 г. – 
доклад за първо гласуване. 

42. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 154-01-99, внесен 
от народните представители Ангел Петров Найденов и Евгений Желев Желев на 21.09.2011 - доклад за 
първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 

43. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-73, внесен от 
Министерски съвет на 02.11.2011 г. - доклад за първо гласуване. 

44. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г. - доклад за първо гласуване. 

45. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-75, внесен от Министерски 
съвет на 11.11.2011 г. - доклад за първо гласуване, работен доклад, доклад за второ гласуване. 
46. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на 
Международната организация на труда, № 102-02-26, внесен от Министерски съвет на 10.11.2011 г. - 
доклад за първо гласуване. 
47. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 154-
01-103, внесен от народния представител Йордан Иванов Бакалов на 09.11.2011 г. - доклад за първо 
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гласуване. 

48. Доклад по Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2010 г., № 110-00-111, внесен от Националния осигурителен институт на 29.07.2011 г.   

    

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
1. Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската 
програма за обмен в университетското образование (СЕЕPUS ІІІ), № 002-02-56, внесен от Министерски 
съвет на 30.12.2010 г. 
2. Доклад относно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на ЕС (2011 г.), 
3. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за БАН, № 154-01-22 внесен от 
народните представители Огнян Стоичков, Румен Стоилов, Лютви Местан, Веселин Методиев, Георги 
Терзийски, Валентина Богданова на 24.02.2011г. 

4. Доклад относно Проект за решение за спиране на разпоредителни и други действия с имущество, 
което е собствено или се ползва от БАН или самостоятелните й звена, № 054-02-122, внесен от народния 
представител Яне Янев и група народни представители на 25.11.2010 г. 

5. Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-21, 
внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 21.02.2011г 

6. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,  № 154-01-27, 
внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 25.02.2011г. 

7. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 154-01-23, внесен 
от народния представител Иво Димов и група народни представители на 24.02.2011 г. 

8. Доклад на второ четене относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за БАН, № 154-
01-22,  внесен от народните представители Огнян Стоичков, Румен Стоилов, Лютви Местан, Веселин 
Методиев, Георги Терзийски, Валентина Богданова на 24.02.2011г. 

9. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта, № 154-01-35, внесен от народните представители Ивайло Тошев и Иво Димов на 25.03.2011 г. 

10. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта: - № 154-01-35, внесен от народните представители Ивайло Тошев и Иво Димов на 25.03.2011 г. 
и - № 102-01-15, внесен от Министерски съвет на 14.03.2011 г. 

11. Доклад /второ гласуване/ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
физическото възпитание и спорта: - № 154-01-35, внесен от народните представители Ивайло Тошев и 
Иво Димов на 25.03.2011 г. и - № 102-01-15, внесен от Министерски съвет на 14.03.2011 г. 
12. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,  № 154-01-37, 
внесен от народните представители Огнян Стоичков, Ивайло Тошев, Веселин Методиев, Георги Колев 
на 31.03.2011г. 

13. Доклад относно Проект за решение за откриване на Филиал - Хасково в структурата на Тракийския 
университет - Стара Загора, № 102-03-14, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г. 
14. Доклад относно Проект за решение за преобразуване на самостоятелния Частен земеделски колеж - 
Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите,  № 102-03-13, внесен от 
Министерски съвет на 26.05.2011 г. 

    
15. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование: 
- № 102-01-45, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г.; 
- № 154-01-71, внесен от народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов на 04.07.2011 
г.  

16. Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-64, 
внесен от народния представител Меглена Плугчиева на 21.06.2011 г.  

17. Доклад /на второ четене/ относно общ проект по Закона за висшето образование - законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за висшето образование № 102-01-45, внесен от Министерски съвет 
на 17.06.2011 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование № 154-01-
71, внесен от народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов на 04.07.2011 година. 

18. Доклад относно Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 година, 
внесен от председателя на БАН, №105-00-5 на 21.06.2011 г.  
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19. Доклад относно Проект за решение за одобрение на проект на Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания 2020, № 102-03-16, внесен от Министерски съвет на 27.06.2011 г.  
20. Доклад на второ четене относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето 
образование, внесен на 21.07.2011 г., изготвен по реда на чл.71, ал. 2 от ПОДНС на основата на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование № 102-01-45, внесен от 
Министерски съвет на 17.06.2011 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето 
образование № 154-01-71, внесен от народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов на 
04.07.2011 г.  
21. Доклад относно Проект за решение за приемане на Националната стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта на Република България 2010-2020 г., № 102-03-26, внесена от 
Министерски съвет на 10.10.2011 г.  
22. Доклад относно Проекти на Закон за българския език: 
- № 154-01-78, внесен от народния представител Любен Корнезов на 18.07.2011 г. 
- № 154-01-89, внесен от народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов на 
04.08.2011г.  
23. Доклад относно проект на Закон за хазарта, № 102-01-65, внесен от Министерски съвет на 19.10.2011 
г.  

24. Доклад относно Проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве" в 
структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев", във факултет „Обществено здраве и здравни 
грижи" № 102-03-27, внесен от Министерски съвет на 18.11.2011 г.  

25. Доклад относно Законопроект за резерва на въоръжените сили на Република България, № 102-01-82, 
внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.  

    

Комисия по здравеопазването 
1. Доклад на Комисията по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание, относно разглеждане на Годишен доклад за състоянието на здравето 
на гражданите за 2009 г. и изпълнението на Националната здравна стратегия, внесен в Народното 
събрание на 12.10.2010 г. на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето. 

2. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г. 
3. Доклад на Комисията по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание, относно изслушване на компетентните институции и органи във 
връзка със смъртта на 4-годишната Гергана Илиева след операция за отстраняване на сливици, 
извършена в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". 

4. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 154-01-17, внесен от народния представител Ваньо Евгениев 
Шарков и група народни представители на 16.02.2011 г. 
5. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските 
изделия, № 154-01-20, внесен от народния представител Десислава Вълчева Атанасова и група народни 
представители на 17.02.2011 г. 

6. Доклад, относно проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната 
организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на 
труда на 17.06.2010 г. в Женева, № 102-03-6, внесен от Министерски съвет на 7.03.2011 г. 

7. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 
Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 154-01-33, внесен от народния представител 
Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 21.03.2011 г. 
8. Доклад на Комисията по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание, относно обсъждане на проблемите и перспективите за лечение, 
рехабилитация и ресоциализация на лица, употребяващи психоактивни вещества, направено по 
предложение на народния представител Ваньо Шарков. 

9. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-
01-31, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 9.03.2011 г. 
10. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските 
изделия, № 154-01-20, внесен от народния представител Десислава Вълчева Атанасова и група народни 
представители на 17.02.2011 г. 

11. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното 
осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 31.01.2011 г. 
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12. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-
01-38, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 13.04.2011 г. 

13. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-
01-48, внесен от народните представители Десислава Атанасова и Анастас Анастасов на 17.05.2011 г. 

14. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, № 102-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.04.2011 г. 

15. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-
01-48, внесен от народните представители Десислава Атанасова и Анастас Анастасов на 17.05.2011 г. 

16. Доклад относно Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2010 г., Годишен 
финансов отчет на Комисията по финансов надзор за 2010 г.  и Отчет за изпълнението на бюджета на 
Комисията за финансов надзор, № 120-00-31, внесен от Комисията за финансов надзор на 30.05.2011 г. 

    

Забележка: З броя от изготвените доклади са по чл. 99, ал. 1 от ПОДНС 

    

17. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, № 102-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.04.2011 г. 

18. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г. 

19. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14.06.2011 г. 

20. Доклад за първо гласуване на законопроект за евтаназията, № 154-01-68, внесен от народния 
представител Любен Корнезов на 27.06.2011 г. 

21. Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г. 
22. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност, № 154-01-75, внесен от народния представител Ваньо Евгениев Шарков и група 
народни представители на 13.07.2011 г. 
23. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното 
осигуряване, № 154-01-76, внесен от народните представители Емилия Радкова Масларова, Анна 
Георгиева Янева и Румен Стоянов Овчаров на 15.07.2011 г. 

24. Доклад за първо гласуване на законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, 
внесен от народния представител Станка Лалева Шайлекова на 10.06.2011 г. 

25. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-
01-84, внесен от народния представител Калина Венелинова Крумова на 29.07.2011 г. 

26. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
154-01-88, внесен от народния представител Калина Венелинова Крумова на 29.07.2011 г. 
27. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от 
войните, № 154-01-99, внесен от народните представители Ангел Найденов и Евгений Желев на 
21.09.2011 г. 

28. Доклад за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., 
№ 102-01-71, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 

29. Доклад за първо гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2012 г., № 102-01-72, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 

30. Доклад по Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 
102-03-17, внесен от Министерски съвет на 30.06.2011 г. 

31. Становище по проект за решение по отчета за изпълнение на бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2010 г., № 102-03-22, внесен от Министерски съвет на 26.08.2011 г. 
32. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между 
Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република 
България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на 
използване на Класификационната система AR-DRG, № 102-02-28, внесен от Министерски съвет на 
17.11.2011 г. (закрито обсъждане). 
33. Доклад по проект за решение за преобразуване на факултет "Обществено здраве" в структурата на 
Русенския университет "Ангел Кънчев" във факултет "Обществено здраве и здравни грижи", № 102-03-
27, внесен от Министерски съвет на 18.11.2011 г. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за 2011 г. 

 39 

34. Доклад за второ гласуване на законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между 
Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република 
България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на 
използване на Класификационната система AR-DRG, № 102-02-28, внесен от Министерски съвет на 
17.11.2011 г. (закрито обсъждане). 

    

Комисия по околната среда и водите 
1. Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесена от Министерски 
съвет на 10.12.2010 г. 
2. Законопроект за ратификация на Споразумение между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Европейската банка за вазстановяване и развитие, № 002-02-1, внесен от 
Министерски съвет на 07.01.2011 г. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, № 902-01-98, внесен от 
Министерски съвет на 02.11.2010 г., (3 доклада). 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен 
от Министерски съвет на 14.01.2011 г., (3 доклада). 

5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г., становище. 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от народния 
представител Любен Татарски на 15.02.2011 г. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народния 
представител Ваньо Шарков и група народни представители на 09.03.2011 г. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 154-01-29, 
внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 01.03.2011 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-17, 
внесен от Министерски съвет на 16.03.2011 г., (3 доклада). 
10. Законопроект за енергия от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен от Министерски съвет на 
08.02.2011 г. 

11. Проект на Решение на Министерски съвет за договор между Република България и ЕИБ, № 102-03-2, 
внесен от Министерски съвет на 21.01.2011 г., становище. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-9, внесен от народните 
представители Фани Христова, Красимир Ципов и Емил Радев на 04.02.2011 г. 

13. Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., № 102-03-7, внесено 
от Министерски съвет на 09.03.2011 г. 
14. Законопроект за ратификация на изменение на Заемно споразумение между Република България и 
Международна банка за възстановяване и развитие, № 102-02-12, внесен от Министерски съвет на 
02.06.2011 г. 
    

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от 
Министерски съвет на 05.07.2011 г. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 102-01-57, 
внесен от Министерски съвет на 02.08.2011 г. 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от 
Министерски съвет на 19.09.2011 г. 

18. Законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, № 102-01-62, внесен от 
Министерски съвет на 28.09.2011 г. 

19. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г. 

20. Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от народния представител Петър 
Курумбашев на 10.11.2011 г. 
21. Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 11.07.2011 
г. 

22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-76, 
внесен от Министерски съвет на 16.11.2011 г. 
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23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 154-01-
107, внесен от народните представители Джевдет Чакъров, Пламен Орешарски и Румен Такоров на 
06.12.2011 г. 

    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002-02-52, 
внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г. - становище. 
2. Годишен доклад за 2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията - доклад. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерски 
съвет на 17.01.2011 г. - становище. 

4. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г. - доклад. 

5. Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" 
- ЕАД, № 102-01-10, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г. - доклад. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от 
Министерски съвет на 2.03.2011 г. - доклад. 

7. Проект за решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., № 102-03-
7, внесен от Министерски съвет на 9.03.2011 г. - становище. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-16, 
внесен от Министерски съвет на 14.03.2011 г. - доклад. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, 
внесен от Министерски съвет на 16.03.2011 г. - становище. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народните 
представители Ваньо Шарков, Иван Иванов, Михаил Михайлов и Цветан Костов на 9.03.2011 г. - 
становище. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102-01-20, 
внесен от Министерски съвет на 21.03.2011 г. - становище. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен 
от Министерски съвет на 30.03.2011 г. - доклад. 
13. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република 
България е Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни 
железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на 
Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална 
компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската 
мрежа - проект Б), № 102-02-10, внесен от Министерски съвет на 9.05.2011 г. - доклад. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен 
от Министерски съвет на 30.03.2011 г. - доклад. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-32, внесен от 
Министерски съвет на 27.05.2011 г. - доклад. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, 
внесен от Министерски съвет на 7.06.2011 г. - доклад. 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електроннитете съобщения, № 154-01-11, 
внесен от народния представител Христо Дамянов Бисеров на 7.02.2011 г. - доклад. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 154-01-24, 
внесен от народния представител Михаил Рашков Михайлов на 25.02.2011 г. - доклад. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от 
Министерски съвет на 14.06.2011 г. - доклад. 

20. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от народните 
представители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10.06.2011 г. - доклад. 
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21. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16, внесен от 
Министерски съвет на 11.07.2011 г. - изготвено 1 становище. 
22. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно 
споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-03-18, внесен от 
Министерски съвет на 12.07.2011 г. - изготвено 1 становище. 

23. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Гаранционно 
споразумение между Република България и Международна банка за възстановяване и развитие по 
заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Международна 
банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната 
инфраструктура”, № 102-03-19, внесен от Министерски съвет на 14.07.2011 г. - изготвено 1 становище. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, 
внесен от Министерски съвет на 7.06.2011 г. - изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 

25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 26.07.2011 г. - изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 102-01-57, 
внесен от Министерски съвет на 02.08.2011 г. - изготвени 2 становища за 1 и 2 гласуване. 

27. Законопроект за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз по 
далекосъобщения и на Акта за изменение на Конвенцията на Международния съюз по 
далекосъобщения, № 102-02-19, внесен от Министерски съвет на 01.09.2011 г. - изготвено 1 становище. 

28. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на 
Република България и правителството на Грузия, № 102-02-20, внесен от Министерски съвет на 
07.09.2011 г. - изготвено 1 становище. 

29. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество 
от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г. - изготвено 1 становище. 

30. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България 
за 2012 г., № 102-01-71, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. - изготвено 1 становище. 

31. Определение на Конституционния съд от 25.10.2011 г., с което Народното събрание е конституирано 
като страна по к. д. №  9/2011 г., за установяване на противоконституционност на чл. 88б от Кодекса на 
търговското корабоплаване - изготвено 1 становище. 

32. Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 11.07.2011 
г. - изготвено 1 становище. 

33. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от 
народния представител Петър Курумбашев и група народни представители на 10.11.2011 г. - изготвено 1 
становище. 

34. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, №102-02-30, внесен от 
Министерски съвет на 2.12.2011 г. - изготвено 1 становище. 

35. Обсъждане на годишни доклади на Комисия за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за 
електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги, № 120-00-40, внесени от Комисия за 
регулиране на съобщенията на 1.07.2011 г. - изготвено 1 становище. 

36. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, 
внесен от Министерски съвет на 2.12.2011 г. - изготвено 1 становище. 
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Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

1. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 002-
01-66, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г. и приет на първо гласуване на 7.12.2010 г. (второ 
гласуване). 
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването 
в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102-02-4, внесен от 
Министерски съвет на 11.02.2011 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 102-01-13, внесен от 
Министерски съвет на 15.02.2011 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-27, внесен от народния 
представител Лъчезар Тошев на 25.02.2011 г. 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите, № 054-01-76, внесен от 
народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков (второ гласуване). 

7. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г., № 139-00-68, внесен от 
Омбудсмана на Република България на 31.03.2011 г. 

8. Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154-01-42, внесен от народния 
представител Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 154-01-55, внесен от 
народния представител Таня Димитрова и група народни представители на 8.06.2011 г. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 102-01-13, внесен 
от Министерски съвет на 15.02.2011 г. и приет на първо гласуване на 24.03.2011 г. (второ гласуване). 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, 
внесен от Министерски съвет на 7.06.2011 г. 

12. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-
15, внесен от Министерски съвет на 17.06.2011 г. 

    

Забележка: Изслушване на генералния директор на Българската телеграфна агенция за работата на 
агенцията за периода ноември 2007 г. - декември 2010 г. 

    

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на 
произвоството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на 
авторското право и сродните му права, № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 07.07.2011 г. 
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16, внесен от 
Министерски съвет на 11.07.2011 г. 

15. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-
20, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. 

16. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-
21, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на 
произвоството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на 
авторското право и сродните му права, № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 07.07.2011 г., 
приет на първо гласуване на 31.08.2011 г. (второ гласуване). 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, № 102-01-63, внесен от 
Министерски съвет на 30.09.2011 г. 

19. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2011 г. 

20. Законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от народния представител 
Даниела Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г. 
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21. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г., № 130-00-
28, внесен от Съвета за електронни медии на 03.11.2011 г. 
22. Законопроекти за българския език, № 154-01-78, внесен от народния представител Любен Корнезов 
на 18.07.2011 г. и № 154-01-89, внесен от народните представители Огнян Стоичков и Станислав 
Станилов на 04.08.2011 г. 

23. Законопроект за хазарта, № 102-01-65, внесен от Министерски съвет на 19.10.2011 г. 

    

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

1. Обсъждане на Проект за декларация относно възпоменание на Големия глад /Гладомор/ в Украйна 
1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 154-03-2, внесен от народните 
представители Лъчезар Благовестов Тошев и Иван Николаев Иванов на 13.01.2011 г. 

2. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3/17.01.2011 г., внесена от Министерския съвет. 
3. Обсъждане на Национална гражданска инициатива с предложение за изменение на Закона за прякото 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № ПГ-028-00-24/10.06.2010 г., 
внесена от Инициативен комитет. 

4. Обсъждане на Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната 
организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на 
труда на 17 юни 2010 г. в Женева, № 102-03-6, внесен от Министерския съвет на 7.03.2011 г. 
5. Разглеждане на Доклад за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите 
и петициите на гражданите за периода от началото на мандата на 41-то Народно събрание до края на 
2010 г. 
6. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г., № 102-02-7, внесен от Министерския съвет 
на 14.03.2011 г. 

7. Обсъждане на Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г., № 139-00-68, 
внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2011 г.  

8. Обсъждане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2010 г., № 
120-00-16, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 29.03.2011 г.  

9. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-39, внесен 
от народния представител Любен Андонов Корнезов на 15.04.2011 г. 

10. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-54, 
внесен от народния представител Христо Бисеров на 31.05.2011 г. 

11. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите, № 154-01-52, внесен от народния представител Христо Бисеров на 27.05.2011 г. 

    
Изготвени общо 11 бр. доклади по 11 бр. законопроекти, проекти на декларации, проекти за 
решения и петиции и др. 

Проведени 9 бр. Приемни на граждани за периода от 1.01.2011 г. до 30.06.2011 г. 

    
12. Обсъждане на Национална гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване 
на държавната собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия "Васил Левски" 
в гр.Несебър, № ПГ-110-00-6, внесена от Инициативен комитет на 18.01.2011 г. с председател проф. 
Лъчезар Димитров. 
13. Обсъждане на Законопроект за евтаназията, № 154-01-68, внесен от народния представител Любен 
Корнезов на 27.06.2011 г. 

14. Законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ, № 154-
01-90, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 23.08.2011 г. 

15. Обсъждане на Законопроект за държавния бъджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, 
внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 
16. Обсъждане на Законопроект за българския език, № 154-01-78, внесен от народния представител 
Любен Корнезов на 18.07.2011 г. 
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17. Обсъждане на Законопроект за българския език, № 154-01-89, внесен от народните представители 
Огнян Стоичков Янакиев и Станислав Тодоров Станилов на 04.08.2011 г. 

    
Изготвени общо 5 бр. доклади по 6 бр. законопроекти, проекти на декларации, проекти за 
решения и петиции и др. 

Проведени 8 бр. Приемни на граждани за периода от 30.06.2011 г. до 31.12.2011 г. 

    

Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика 
1. Доклад на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика относно 
Доклад за дейността на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 
2010 г. 

2. Доклад на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика относно 
Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския 
съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г. 

    

3. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 
2010 г., внесен в Народното събрание под № 120-00-18 от 31.03.2011 г. 

    

Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" 

1. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по законопроекта за 
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, № 
002-01-107, внесен от Министерски съвет на 08.12.2010 г. 

2. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" относно Годишната 
програма за участието на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз 
(2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г. 

3. Доклад относно проект за решение на Народното събрание за приемане на Стратегия за национална 
сигурност на Република България, № 002-03-18, внесена от Министерски съвет на 10.12.2010 г. 

4. Доклад относно Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 
г., № 102-03-5, внесен от Министерски съвет на 10.02.2011 г. 
5. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен 
от Министерски съвет на 05.05.2011 г. 

    

6. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по законопроекта за 
отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения, № 102-01-
34, внесен от Министерски съвет на 31.05.2011 г. 
7. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по законопроекта за 
Държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от Министерски съвет на 
31.10.2011 г. 

8. Доклад на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" по проект за решение 
на Народното събрание за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на 
информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в 
Република България през 2010 г., № 102-03-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г. 

    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. Разпореждане № 150-01-3/10.01.2011 г. -  законопроект № 002-01-111/28.12.2010 г. за изменение и 
допълнение на Закона за частната охранителна дейност – внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред – становище № 153-18-9/3.02.2011 г. 

2. Разпореждане № 150-01-9/12.01.2011 г. -  законопроект № 102-01-1/10.01.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за защита на растенията – внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по земеделието и горите – становище № 153-18-10/3.02.2011 г. 
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3. Разпореждане № 150-01-15/18.01.2011 г. -  законопроект № 102-01-5/17.01.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за пътищата – внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения – становище № 153-18-11/3.02.2011 г. 
4. Разпореждане № 150-01-16/18.01.2011 г. -  законопроект № 102-02-2/17.01.2011 г. за ратифициране на 
Изменението към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за 
сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и 
Кралство Норвегия – внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове – становище № 153-18-7/21.01.2011 г. 

5. Разпореждане № 150-01-28/1.02.2011 г. -  законопроект № 102-01-6/31.01.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за здравното осигуряване - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по здравеопазването – становище № 153-18-33/6.04.2011 г. 

6. Разпореждане № 150-01-41/9.02.2011 г. -  законопроект № 102-01-9/8.02.2011 г. за енергията от 
възобновяеми източници - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по икономическата 
политика, енергетика и туризъм – становище № 153-18-20/23.02.2011 г. 
7. Разпореждане № 150-01-56/9.02.2011 г. -  законопроект № 102-01-12/15.02.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите - внесен от Министерски съвет – 
водеща комисия: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-
22/11.03.2011 г. 

8. Разпореждане № 150-01-76/2.03.2011 г. -  законопроект № 102-02-6/2.03.2011 г. за ратифициране на 
Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на 
Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, 
конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и 
Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението 
на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” - внесен от Министерски съвет – 
водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси – становище № 153-18-23/11.03.2011 г. 
9. Разпореждане № 150-01-83/14.03.2011 г. -  проект за решение за приемане на Енергийна стратегия на 
Република България до 2020 г., № 102-03-7/9.03.2011 г. - внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм – становище № 153-18-
28/1.04.2011 г. 

10. Разпореждане № 150-01-87/16.03.2011 г. -  законопроект № 102-01-16/14.03.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен от Министерски съвет – водеща 
комисия: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – становище № 153-18-
35/6.04.2011 г. 

11. Разпореждане № 150-01-88/17.03.2011 г. -  законопроект № 102-01-17/16.03.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по околната среда и водите – становище № 153-18-34/6.04.2011 г. 

12. Разпореждане № 150-01-99/28.03.2011 г. -  законопроект № 102-01-21/28.03.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за насърчаване на заетостта - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по труда и социалната политика – становище № 153-18-37/12.04.2011 г. 
13. Разпореждане № 150-01-100/28.03.2011 г. -  законопроект № 102-02-8/25.03.2011 г. за ратифициране 
на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и 
правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - внесен от 
Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм – 
становище № 153-18-38/12.04.2011 г. 

14. Разпореждане № 150-01-103/1.04.2011 г. -  законопроект № 102-01-22/30.03.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за железопътния транспорт - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – становище № 153-18-41/14.04.2011 г. 

15. Разпореждане № 150-01-128/10.04.2011 г. -  законопроект № 102-02-10/9.05.2011 г. за ратифициране 
на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна 
банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на 
Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” 
(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б) -  внесен от Министерски 
съвет – водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси – становище № 153-18-51/18.05.2011 г. 
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16. Разпореждане № 150-01-135/11.05.2011 г. -  законопроект № 102-01-28/10.05.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане 
и решения за налагане на финансови санкции -  внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по бюджет и финанси – становище № 153-18-52/19.05.2011 г. 

17. Разпореждане № 150-01-146/19.05.2011 г. -  законопроект № 102-01-30/18.05.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест -  внесен от Министерски съвет 
– водеща комисия: Комисия по правни въпроси – становище № 153-18-57/1.06.2011 г. 
18. Разпореждане № 150-01-152/27.05.2011 г. -  законопроект № 102-01-32/27.05.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за пътищата - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
регионална политика и местно самоуправление – становище № 153-18-58/1.06.2011 г. 

19. Разпореждане № 150-01-159/1.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-34/31.05.2011 г. за отнемане на 
имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения - внесен от Министерски 
съвет – водеща комисия: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред -  становище № 153-18-
63/16.06.2011 г. 

20. Разпореждане № 150-01-169/8.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-36/7.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за електронните съобщения - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения - становище № 153-18-64/16.06.2011 г. 
21. Разпореждане № 150-01-176/10.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-38/8.06.2011 г. за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране - внесен от 
Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм - 
становище № 153-18-64/16.06.2011 г. 

22. Разпореждане № 150-01-180/13.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-40/10.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-75/12.07.2011 г. 
23. Разпореждане № 150-01-183/15.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-41/13.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Валутния закон - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по бюджет и 
финанси - становище № 153-18-66/23.06.2011 г. 
24. Разпореждане № 150-01-185/15.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-43/14.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса за застраховането - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-74/12.07.2011 г. 

25. Разпореждане № 150-01-192/21.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-44/17.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на  Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - внесен от 
Министерски съвет – водеща комисия: Комисия по здравеопазването - становище № 153-18-
73/12.07.2011 г. 
26. Разпореждане № 150-01-205/30.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-46/29.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса за социалното осигуряване - внесен от Министерски съвет – водеща комисия: 
Комисия по труда и социалната политика -  становище № 153-18-72/6.07.2011 г. 

27. Разпореждане № 150-01-17/18.01.2011 г. -  Годишна програма за участието на Република България в 
процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3/17.01.2011 г. – внесена от 
Министерски съвет – доклад  № 153-18-19/24.02.2011 г. 
28. Разпореждане № 150-01-89/18.03.2011 г. -  Рамкова позиция на Министерския съвет по т. 33, 34, 35, 
36, 37 и 38 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 
(2011 г.) – Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за 
определяне и  изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит; Предложение за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за 
засилване на наблюдението върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на 
икономическите политики; Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия; Предложение за директива на 
Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки; Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната; 
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за 
коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната, № 102-00-15/16.03.2011 г. 
– Комисия по бюджет и финанси - доклад № 153-18-30/1.04.2011 г. 
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29. Разпореждане № 150-01-90/18.03.2011 г. -  Рамкова позиция на Министерския съвет по т. 47 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – 
Предложение за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за 
предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с 
тероризъм, и на тежки престъпления, № 102-00-15/16.03.2011 г. – Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред -  доклад  № 153-18-29/1.04.2011 г. 

30. Разпореждане № 150-01-113/13.04.2011 г. -  Предложение за Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на 
шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген по т. 44 от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-
20/12.04.2011 г., внесено от Министерски съвет – Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - 
доклад  № 153-18-44/21.04.2011 г. 

31. Разпореждане № 150-01-120/19.04.2011 г. -  Предложение за Директива на Европейския парламент и 
на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти по т. 26 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-25/19.04.2011 г., внесено от 
Министерски съвет – Комисия по бюджет и финанси -  доклад  № 153-18-53/19.05.2011 г. 
32. Разпореждане № 150-01-118/19.04.2011 г. -  Предложение за Директива на Съвета относно обща 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и рамкова позиция на 
Министерския съвет по т. 28 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-25/19.04.2011 г., внесено от Министерски съвет – Комисия по 
бюджет и финанси -  доклад  № 153-18-48/12.05.2011 г. 
33. Разпореждане № 150-01-126/5.05.2011 г. -  позиции на Министерския съвет по т. 58 от от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) относно 
Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и 
изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства и 
Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и 
изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, № 102-00-
27/3.05.2011 г. – Комисия по правни въпроси - доклад  № 153-18-54/19.05.2011 г. 
34. Разпореждане № 150-01-164/2.06.2011 г. -  Предложение за Директива на Съвета за изменение на 
Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и електроенергията, по т. 7 от от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.), № 102-00-31/1.06.2011 г. – внесено от 
Министерски съвет – Комисия по бюджет и финанси - доклад  № 153-18-60/10.06.2011 г. 

35. Доклад относно:  Проведено обобщаващо изслушване за управлението на европейските средства в 
Република България през 2010 г. - от 12.01.2011 г. 

 36. Доклад относно:  Изслушване на информация за напредъка при изпълнението на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. – от 23.02.2011 г. 

37. Доклад относно:  Проведено изслушване по темата за европейското финансиране в подкрепа на 
българското земеделие и рибарство - от 23.03.2011 г. 
38. Доклад относно:  Изслушване на представители на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за процеса по управление на средствата от Европейския съюз  в Република България   
- от 6.04.2011 г. 

39. Доклад относно:  Изслушване на информация за процеса по управление на средствата от 
Европейския съюз в страната в сектор „Транспорт” - от 13.04.2011 г. 
40. Доклад относно:  Проведено изслушване на представители на Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на финансите за  усвояването на средствата от Европейския съюз  в Република 
България - от 11.05.2011 г. 

41. Доклад относно:  Изслушване за напредъка по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  –  от 1.06.2011 г. 

42. Доклад относно:  Обобщаващо изслушване за процесите по управление на европейските средства в 
Република България от началото на 2011 г. - от 15.06.2011 г. 
43. Доклад относно:  Проведено изслушване за ефективността на функциониращите системи за 
управление и контрол на европейските средства в Република България  - от 22.06.2011 г. 
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44. Разпореждане № 150-01-180/13.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-40/10.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм -  становище № 153-18-75/12.07.2011 г. 

45. Разпореждане № 150-01-185/15.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-43/14.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса за застраховането - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-74/12.07.2011 г. 
46. Разпореждане № 150-01-192/21.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-44/17.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на  Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - внесен от МС – 
водеща комисия: Комисия по здравеопазването - становище № 153-18-73/12.07.2011 г. 

47. Разпореждане № 150-01-203/29.06.2011 г. -  проект за решение за одобряване проект на Национална 
стратегия за развитие на научните изследвания 2020, № 102-03-16/27.06.2011 г. - внесен от МС – 
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта; Комисия по бюджет и 
финанси; Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм -  становище № 153-18-
79/21.07.2011 г. 
48. Разпореждане № 150-01-205/30.06.2011 г. -  законопроект № 102-01-46/29.06.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса за социалното осигуряване - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по труда 
и социалната политика -  становище № 153-18-72/6.07.2011 г. 

49. Разпореждане № 150-01-212/6.07.2011 г. -  законопроект  № 102-01-48/5.07.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за защита при бедствия - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен ред -  становище № 153-18-80/21.07.2011 г. 
50. Разпореждане № 150-01-220/12.07.2011 г. -  законопроект  № 102-01-50/11.07.2011 г. за управление 
на отпадъците - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по околната среда и водите - становище № 
153-18-137/30.11.2011 г. 
51. Разпореждане № 150-01-222/12.07.2011 г. -  законопроект  № 102-02-16/11.07.2011 г. за 
ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна - внесен от МС – водеща комисия: Комисия 
по икономическата политика, енергетика и туризъм (КЕВКЕФ, КВПО, КТИТС, КБФ, КПВ) -  становище 
№ 153-18-76/15.07.2011 г. 

52. Разпореждане № 150-01-225/13.07.2011 г. -  законопроект  № 102-01-51/12.07.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за защита на личните данни - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
вътрешна сигурност и обществен ред -  становище № 153-18-81/21.07.2011 г. 

53. Разпореждане № 150-01-226/15.07.2011 г. -  законопроект  № 102-02-17/14.07.2011 г. за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България 
относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 
2007-2013 г. - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси -  становище № 153-18-
82/21.07.2011 г. 

54. Разпореждане № 150-01-237/26.07.2011 г. -  законопроект  № 102-01-52/26.07.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения - становище № 153-18-86/1.09.2011 г. 

55. Разпореждане № 150-01-246/29.08.2011 г. -  законопроект  № 102-01-53/29.07.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по труда и социалната 
политика - становище № 153-18-90/8.09.2011 г. 

56. Разпореждане № 150-01-250/29.08.2011 г. -  законопроект  № 102-01-57/2.08.2011 г. за изменение и 
допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения - становище № 153-18-91/8.09.2011 г. 
57. Разпореждане № 150-01-252/29.08.2011 г. -  законопроект  № 102-02-18/4.08.2011 г. за ратифициране 
на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата 
ЕВРИКА - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по икономическото политика, енергетика и 
туризъм - становище № 153-18-92/8.09.2011 г. 
58. Разпореждане № 150-01-265/1.09.2011 г. -  законопроект  № 102-01-59/31.08.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за кредитните институции - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по бюджет 
и финанси - становище № 153-18-113/3.11.2011 г. 
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59. Разпореждане № 150-01-271/7.09.2011 г. -  законопроект  № 154-01-96/7.09.2011 г. за изменение и 
допълнение на Търговския закон – внесен от Пламен Орешарски и група народни представители – 
водеща комисия: Комисия по правни въпроси становище № 153-18-128/23.11.2011 г. 
60. Разпореждане № 150-01-273/9.09.2011 г. -  законопроект  № 102-02-20/7.09.2011 г. за ратифициране 
на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството 
на Грузия - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по транспорт, информационни технологии и 
съобщения - становище № 153-18-95/16.09.2011 г. 

61. Разпореждане № 150-01-274/9.09.2011 г. -  законопроект  № 102-02-21/7.09.2011 г. за ратифициране 
на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и 
правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - внесен от МС – 
водеща комисия: Комисия по икономическото политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-
96/16.09.2011 г. 
62. Разпореждане № 150-01-279/20.09.2011 г. -  законопроект  № 102-02-22/19.09.2011 г. за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, 
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по бюджет и 
финанси - становище № 153-18-101/28.09.2011 г. 
63. Разпореждане № 150-01-281/20.09.2011 г. -  законопроект  № 102-02-23/19.09.2011 г. за 
ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на  Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия - внесен от МС – водеща 
комисия: Комисия по бюджет и финанси - становище № 153-18-10/28.09.2011 г. 
64. Разпореждане № 150-01-289/29.09.2011 г. -  законопроект  № 102-01-62/28.09.2011 г. за съхранение 
на въглероден диоксид в земните недра - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по икономическото 
политика, енергетика и туризъм - становище № 153-18-114/3.11.2011 г. 

65. Разпореждане № 150-01-294/24.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-64/18.10.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - внесен от МС – 
водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси - становище № 153-18-115/3.11.2011 г. 

66. Разпореждане № 150-01-295/24.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-65/19.10.2011 г. за хазарта - 
внесен от МС – водеща комисия: Комисия по бюджет и финанси -  становище № 153-18-116/3.11.2011 г. 
67. Разпореждане № 150-01-297/31.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-71/31.10.2011 г. за държавния 
бюджет на Република България за 2012 г. - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по бюджет и 
финанси -  становище № 153-18-122/10.11.2011 г. 
68. Разпореждане № 150-01-298/31.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-66/31.10.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен от МС – водеща комисия: Комисия 
по бюджет и финанси -  становище № 153-18-118/10.11.2011 г. 

69. Разпореждане № 150-01-298/31.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-67/31.10.2011 г. за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - внесен от МС – водеща комисия: Комисия 
по бюджет и финанси -  становище № 153-18-119/10.11.2011 г. 

70. Разпореждане № 150-01-301/31.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-69/31.10.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
бюджет и финанси -  становище № 153-18-120/10.11.2011 г. 
71. Разпореждане № 150-01-302/31.10.2011 г. -  законопроект  № 102-01-70/31.10.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на техните семейства - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
правни въпроси -  становище № 153-18-121/10.11.2011 г. 

72. Разпореждане № 150-01-315/10.11.2011 г. -  законопроект  № 154-01-104/10.11.2011 г. за управление 
на отпадъците – внесен от Петър Атанасов Курумбашев и група народни представители - водеща 
комисия: Комисия по околната среда и водите - становище № 153-18-137/30.11.2011 г. 
73. Разпореждане № 150-01-317/14.11.2011 г. -  законопроект  № 102-01-75/11.11.2011 г. за изменение и 
допълнение на  Кодекса на труда - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по труда и социалната 
политика -  становище № 153-18-129/23.11.2011 г. 
74. Разпореждане № 150-01-319/17.11.2011 г. -  законопроект  № 102-01-76/16.11.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
околната среда и водите -  становище № 153-18-140/1.12.2011 г. 
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75. Разпореждане № 150-01-325/21.11.2011 г. -  законопроект  № 102-01-77/21.11.2011 г. за изменение и 
допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор - внесен от МС – водеща комисия: Комисия по 
бюджет и финанси -  становище № 153-18-139/1.12.2011 г. 

76. Разпореждане № 150-01-336/6.12.2011 г. -  законопроект № 102-02-29/2.12.2011 г. за ратифициране 
на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Грузия, от друга страна - внесен от МС - водеща комисия: Комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения - становище № 153-18-150/15.12.2011 г. 

77. Разпореждане № 150-01-341/9.12.2011 г. -  законопроект № 154-01-109/9.12.2011 г. за допълнение на 
Наказателния кодекс – внесен от Анастас Анастасов и група народни представители - водеща комисия: 
Комисия по правни въпроси - становище № 153-18-149/15.12.2011 г. 
78. Разпореждане № 150-01-233/19.07.2011 г. -  Рамкова позиция относно Предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на престъпления и Предложение за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления, по т. 53 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС 
(2011 г.), № 102-00-45/13.07.2011 г., внесени от Министерския съвет – Комисия по правни въпроси - 
доклад  № 153-18-88/1.07.2011 г. 

79. Разпореждане № 150-01-258/29.08.2011 г. -  Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на 
Съвета относно многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020; Рамкова позиция относно 
Предложение за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на ЕС; Рамкова позиция 
относно Предложение за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на 
собствените ресурси на ЕС; Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Съвета относно 
методите и процедурите за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на 
база БНД и относно мерките за удовлетворяване на изискванията за парични средства; Рамкова позиция 
относно проект на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово 
управление; Рамкова позиция относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, 
до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 
2020”; по т. 41 – 43 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 
г.), № 102-00-51/3.08.2011 г., внесени от Министерския съвет – Комисия по бюджет и финанси - доклад  
№ 153-18-98/28.09.2011 г. 

80. Разпореждане № 150-01-290/30.09.2011 г. -  Позиция на Република България по т. 54 от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) във връзка с 
предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до 
адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане, № 102-00-
58/21.09.2011 г. , внесена от Министерския съвет – Комисия по правни въпроси - доклад  № 153-18-
112/3.11.2011 г. 
81. Разпореждане № 150-01-308/7.1.2011 г. -  Рамкова позиция на Република България във връзка с 
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за надзор 
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, по т. 25 от Годишната работна програма 
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-60/26.10.2011 г., внесена 
от Министерския съвет. - доклад  № 253-18-6/17.01.2012 г. 

82. Разпореждане № 150-01-322/18.11.2011 г. -  Рамкова позиция на Република България относно: 
Рамкови позиции на МС по пакет от законодателни предложения, свързани с новата Кохезионна 
политика, № 102-00-60/16.11.2011 г., внесени от Министерския съвет - доклад  № 153-18-145/6.12.2011 
г. 

83. Годишен пакет за Европейската политика на съседство, с акцент върху Източното партньорство, 
включен като т. 61 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2011 
г. - доклад № 153-18-153/16.12.2011 г. 

84. Годишния пакет от документи на Европейската комисия относно разширяването, включен като т. 62 
от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2011 г. и по-специално 
Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Стратегия за разширяване и 
основни предизвикателства през периода 2011-2011 г. – COM (2011) 666 окончателен - доклад № 153-
18-153/16.12.2011 г. 
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85. Становище на Европейската комисия относно кандидатурата на Република Сърбия за членство в ЕС, 
включен като т. 63 в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2011 г. 
- доклад № 153-18-153/16.12.2011 г. 

86. Доклад от изслушване на информация за процеса по управление на средствата от Европейския съюз 
в страната в сектор „Транспорт”, 02/11/2011 

87. Доклад от изслушване на представители от Министерството на околната среда и водите за напредъка 
при усвояване на европейските средства в сектор „Околна среда”, 09/11/2011 
88. Доклад от изслушване на представители на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за процеса по управление на средствата от Европейския съюз в Република България, 
15/12/2011 

89. Доклад от изслушване на информация за напредъка по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007 – 2013 г., 23/11/2011 
90. Доклад от изслушване на информация за напредъка по ОП "Конкурентоспособност на българската 
икономика" 30/11/2011 
91. Доклад от изслушване на представители на Министерство на земеделието и храните относно 
усвояването на средствата по линия на директните плащания; напредъка по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.; напредъка по Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” 2007 – 2013 г., 14/12/2011 
92. Доклад от изслушване на информация за резултатите и дейностите по приключване на Инструмента 
Шенген, 20/12/2011 
93. Доклад от проведено изслушване на Министерството на финансите за усвояване на средствата от 
Европейския съюз в Република България относно напредъка при управлението на европейските 
средства в страната по линия на следните източници на финансиране: 
• Развитие при приключването на Програма ФАР 
• Напредък по Преходния финансов инструмент (ПФИ) 
• Напредък по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, 14/12/2011 

94. Становище на КЕВКЕФ относно Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав – 
становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) по т. 
60 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2011 г. 
в частта „Европейският съюз на регионалната и международната сцена“, 23/11/2011 
95. Становище на КЕВКЕФ относно Рамка на Европейския съюз за национални стратегии за интеграция 
на ромите COM(2011) 173, включена като т. 13 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз за 2011 г. в частта „Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – 
ускоряване на напредъка по Стратегия „Европа 2020“ 
96. Становище на КЕВКЕФ Относно: Бъдещето на Кохезионната политика за периода 2014-2020 г. през 
призмата на българския парламент преди представяне на законодателните предложения на 
Европейската комисия, 30/11/2011 

    
Приети закони за периода 

 01.01.2011 - 31.12.2011 
Общ брой: 155 

№ Дата на 
приемане 

Закон Обнародван в ДВ 

1 13.01.2011 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 
Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на 
доходите и имуществото и на протокола към нея 

ДВ, бр. 8/2011 г. 

2 13.01.2011 Закон за Българската агенция по безопасност на храните ДВ, бр. 8/2011 г. 

3 13.01.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство на 
Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата 

ДВ, бр. 8/2011 г. 

4 13.01.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република 
България 

ДВ, бр. 9/2011 г. 

5 19.01.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 10/2011 г. 

6 19.01.2011 Изборен кодекс ДВ, бр. 9/2011 г. 

7 26.01.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина 

ДВ, бр. 12/2011 г. 

8 26.01.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 
правителството на Република България, представлявано от министъра на 

ДВ, бр. 12/2011 г. 
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регионалното развитие и благоустройството, и правителството на 
Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите 
на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично 
сътрудничество България - Турция по Инструмента за 
предприсъединителна помощ 

9 27.01.2011 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 13/2011 г. 

10 02.02.2011 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на 
Република България и правителството на Сирийската арабска република 
за международни автомобилни превози на пътници и товари 

ДВ, бр. 14/2011 г. 

11 02.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс 

ДВ, бр. 14/2011 г. 

12 02.02.2011 Закон за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в Люксембург 
Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и 
Съединените американски щати, от друга страна, подписано от името на 
държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността 
на 30 април 2007 г. във Вашингтон и ратифицирано със закон от 
Народното събрание на 27 февруари 2009 г. 

ДВ, бр. 14/2011 г. 

13 03.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост ДВ, бр. 15/2011 г. 

14 09.02.2011 Закон за ограничаване на плащанията в брой ДВ, бр. 16/2011 г. 

15 09.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети ДВ, бр. 16/2011 г. 

16 10.02.2011 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Република Гърция относно 
презгранични операции за Air Policing 

ДВ, бр. 16/2011 г. 

17 10.02.2011 Закон за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси ДВ, бр. 16/2011 г. 

18 10.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 17/2011 г. 

19 16.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 18/2011 г. 

20 16.02.2011 Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя 

ДВ, бр. 18/2011 г. 

21 16.02.2011 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 
Република Беларус за екстрадиция 

ДВ, бр. 18/2011 г. 

22 16.02.2011 Закон за ратифициране на Договора между Република България и 
Република Беларус за правна помощ по наказателни дела 

ДВ, бр. 18/2011 г. 

23 17.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ДВ, бр. 18/2011 г. 

24 23.02.2011 Закон за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия ДВ, бр. 19/2011 г. 

25 23.02.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република 
България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар 

ДВ, бр. 19/2011 г. 

26 23.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 19/2011 г. 

27 23.02.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност 

ДВ, бр. 19/2011 г. 

28 23.02.2011 Закон за горите ДВ, бр. 19/2011 г. 

29 09.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България 

ДВ, бр. 23/2011 г. 

30 10.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 
сродните му права 

ДВ, бр. 25/2011 г. 

31 10.03.2011 Закон за ратифициране на Споразумението относно 
Централноевропейската програма за обмен в университетското 
образование (СЕЕРUS III) 

ДВ, бр. 25/2011 г. 

32 15.03.2011 Закон за ратифициране на Изменението към Меморандума за 
разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за 
сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България 
между Република България и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 26/2011 г. 
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33 15.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за информиране и 
консултиране с работниците и служителите в многонационални 
предприятия, групи предприятия и европейски дружества 

ДВ, бр. 26/2011 г. 

34 15.03.2011 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред ДВ, бр. 26/2011 г. 

35 15.03.2011 Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Европейската банка за възстановяване и развитие, действаща като 
администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на 
Германия от II Фонд за техническо сътрудничество с Германия за 
разработване на примерен договор за услуги във водния сектор на 
Република България 

ДВ, бр. 26/2011 г. 

36 16.03.2011 Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 
изделия и технологии с двойна употреба 

ДВ, бр. 26/2011 г. 

37 16.03.2011 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София 
(Република България) на Регионален център за опазване на 
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на 
ЮНЕСКО (категория 2) 

ДВ, бр. 26/2011 г. 

38 17.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията ДВ, бр. 27/2011 г. 

39 17.03.2011 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на 
отбраната на Република България и Афганистанската национална полиция 
за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална 
дирекция № 18 

ДВ, бр. 27/2011 г. 

40 23.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за занаятите ДВ, бр. 28/2011 г. 

41 23.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горската техника 

ДВ, бр. 28/2011 г. 

42 23.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията ДВ, бр. 28/2011 г. 

43 24.03.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 
Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в 
качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му 
на Национален орган, Министерството на икономиката, 
конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на 
Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния 
в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна 
програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г." 

ДВ, бр. 28/2011 г. 

44 24.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 28/2011 г. 

45 24.03.2011 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

ДВ, бр. 28/2011 г. 

46 25.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения ДВ, бр. 28/2011 г. 

47 30.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на 
науките 

ДВ, бр. 30/2011 г. 

48 30.03.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците ДВ, бр. 30/2011 г. 

49 06.04.2011 Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност ДВ, бр. 32/2011 г. 

50 06.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 32/2011 г. 

51 06.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

ДВ, бр. 32/2011 г. 

52 07.04.2011 Закон за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2011 г. 

ДВ, бр. 32/2011 г. 

53 07.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица 

ДВ, бр. 31/2011 г. 

54 08.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на 
Република България 

ДВ, бр. 32/2011 г. 

55 13.04.2011 Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български ДВ, бр. 33/2011 г. 
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държавни железници" - ЕАД 

56 13.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 33/2011 г. 

57 13.04.2011 Закон за допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 33/2011 г. 

58 14.04.2011 Закон за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, 
Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по 
пощи и далекосъобщения в държавни предприятия 

ДВ, бр. 34/2011 г. 

59 14.04.2011 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми 
на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 
декември 2002 г. 

ДВ, бр. 34/2011 г. 

60 14.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 34/2011 г. 

61 20.04.2011 Закон за изменение на Закона за хазарта ДВ, бр. 35/2011 г. 

62 20.04.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта 

ДВ, бр. 35/2011 г. 

63 21.04.2011 Закон за енергията от възобновяеми източници ДВ, бр. 35/2011 г. 

64 04.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания 
към продуктите 

ДВ, бр. 38/2011 г. 

65 05.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация ДВ, бр. 39/2011 г. 

66 05.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 39/2011 г. 

67 05.05.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за 
сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на 
Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа 

ДВ, бр. 39/2011 г. 

68 05.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност 

ДВ, бр. 39/2011 г. 

69 11.05.2011 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между 
правителството на Република България и правителството на Кралство 
Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите 

ДВ, бр. 39/2011 г. 

70 11.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските 
земи 

ДВ, бр. 39/2011 г. 

71 11.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия ДВ, бр. 39/2011 г. 

72 12.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 
кодекс 

ДВ, бр. 39/2011 г. 

73 18.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и 
нотариалната дейност 

ДВ, бр. 41/2011 г. 

74 18.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване 

ДВ, бр. 41/2011 г. 

75 19.05.2011 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между 
Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална 
компания "Български държавни железници" (България - железопътен 
проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия 
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка 
и Национална компания "Български държавни железници" (България - 
железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б) 

ДВ, бр. 41/2011 г. 

76 19.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ДВ, бр. 42/2011 г. 

77 19.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и 
тържищата 

ДВ, бр. 42/2011 г. 

78 25.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна 
дейност 

ДВ, бр. 43/2011 г. 

79 25.05.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 43/2011 г. 

80 02.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения ДВ, бр. 45/2011 г. 

81 02.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 45/2011 г. 
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82 08.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт ДВ, бр. 47/2011 г. 

83 08.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи 

ДВ, бр. 47/2011 г. 

84 09.06.2011 Закон за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум ДВ, бр. 48/2011 г. 

85 10.06.2011 Закон за военната полиция ДВ, бр. 48/2011 г. 

86 17.06.2011 Закон за допълнение на Закона за концесиите ДВ, бр. 50/2011 г. 

87 22.06.2011 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение 
"Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 48/2011 г. 

88 22.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 51/2011 г. 

89 22.06.2011 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение 
"Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 48/2011 г. 

90 22.06.2011 Закон за допълнение на Кодекса за застраховането ДВ, бр. 51/2011 г. 

91 23.06.2011 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република 
България и Черна гора 

ДВ, бр. 51/2011 г. 

92 30.06.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния 
бюджет 

ДВ, бр. 54/2011 г. 

93 01.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 54/2011 г. 

94 06.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и 
Европейската заповед за арест 

ДВ, бр. 55/2011 г. 

95 06.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и 
изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за 
налагане на финансови санкции 

ДВ, бр. 55/2011 г. 

96 06.07.2011 Закон за изменение на Закона за българските лични документи ДВ, бр. 55/2011 г. 

97 07.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 55/2011 г. 

98 13.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната 
собственост 

ДВ, бр. 57/2011 г. 

99 13.07.2011 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна 
академия по противодействие на корупцията като международна 
организация 

ДВ, бр. 57/2011 г. 

100 13.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа 

ДВ, бр. 57/2011 г. 

101 13.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма 

ДВ, бр. 57/2011 г. 

102 21.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова 
инспекция 

ДВ, бр. 60/2011 г. 

103 21.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина 

ДВ, бр. 60/2011 г. 

104 21.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 60/2011 г. 

105 26.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 60/2011 г. 

106 26.07.2011 Закон за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 61/2011 г. 

107 26.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 61/2011 г. 

108 27.07.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 
Република Гърция и Република България относно изпълнението на 
Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - 
България 2007 - 2013 г. 

ДВ, бр. 61/2011 г. 

109 27.07.2011 Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Република Корея, от друга страна 

ДВ, бр. 61/2011 г. 

110 27.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите 

ДВ, бр. 61/2011 г. 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за 2011 г. 

 56 

111 28.07.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ДВ, бр. 61/2011 г. 

112 01.09.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба ДВ, бр. 69/2011 г. 

113 07.09.2011 Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията ДВ, бр. 73/2011 г. 

114 14.09.2011 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на 
Международния съюз по далекосъобщения и на Акта за изменение на 
Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения 

ДВ, бр. 75/2011 г. 

115 14.09.2011 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА 

ДВ, бр. 75/2011 г. 

116 20.09.2011 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране 

ДВ, бр. 77/2011 г. 

117 20.09.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за административното 
регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и 
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му 
права 

ДВ, бр. 77/2011 г. 

118 21.09.2011 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между 
правителството на Република България и правителството на Грузия 

ДВ, бр. 77/2011 г. 

119 21.09.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча ДВ, бр. 77/2011 г. 

120 29.09.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 80/2011 г. 

121 06.10.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ДВ, бр. 81/2011 г. 

122 06.10.2011 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 82/2011 г. 

123 06.10.2011 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо 
Договора между правителството на Република България и правителството 
на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите 

ДВ, бр. 81/2011 г. 

124 06.10.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване 

ДВ, бр. 81/2011 г. 

125 06.10.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ДВ, бр. 82/2011 г. 

126 02.11.2011 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на 
децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие 

ДВ, бр. 90/2011 г. 

127 09.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
корабоплаване 

ДВ, бр. 92/2011 г. 

128 09.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните ДВ, бр. 92/2011 г. 

129 09.11.2011 Закон за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за 
изваждане на потънало имущество, 2007 

ДВ, бр. 92/2011 г. 

130 10.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 93/2011 г. 

131 10.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 93/2011 г. 

132 10.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с 
дребното хулиганство 

ДВ, бр. 93/2011 г. 

133 17.11.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 между 
Република България и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 95/2011 г. 

134 17.11.2011 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 
изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 - 2014 между Република България и Исландия, 
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 95/2011 г. 

135 17.11.2011 Закон за изменение на Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България 

ДВ, бр. 95/2011 г. 

136 23.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Валутния закон ДВ, бр. 96/2011 г. 

137 24.11.2011 Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова 
медицина, 1985 г., на Международната организация на труда 

ДВ, бр. 96/2011 г. 

138 30.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните ДВ, бр. 98/2011 г. 

139 30.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 98/2011 г. 
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140 30.11.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор 

ДВ, бр. 98/2011 г. 

141 01.12.2011 Закон за Българската телеграфна агенция ДВ, бр. 99/2011 г. 

142 07.12.2011 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. ДВ, бр. 99/2011 г. 

143 07.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност 

ДВ, бр. 99/2011 г. 

144 07.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс 

ДВ, бр. 99/2011 г. 

145 07.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове 

ДВ, бр. 99/2011 г. 

146 07.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица 

ДВ, бр. 99/2011 г. 

147 08.12.2011 Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. ДВ, бр. 99/2011 г. 

148 14.12.2011 Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, 
представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и 
Република България, представлявана от Министерството на 
здравеопазването, относно определени права на използване на 
Класификационната система AR-DRG 

ДВ, бр. 102/2011 г. 

149 16.12.2011 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. ДВ, бр. 100/2011 г. 

150 20.12.2011 Закон за изменение на Закона за собствеността ДВ, бр. 105/2011 г. 

151 20.12.2011 Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от 
Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и 
развитие 

ДВ, бр. 105/2011 г. 

152 20.12.2011 Закон за допълнение на Закона за търговския регистър ДВ, бр. 105/2011 г. 

153 20.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 105/2011 г. 

154 20.12.2011 Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции ДВ, бр. 105/2011 г. 

155 21.12.2011 Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно 
пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от 
една страна, и Грузия, от друга страна 

ДВ, бр. 105/2011 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 ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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

2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в 
срок % 100 100 

* 3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в пленарна зала Брой   2 

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

Брой 
 
   

29 
 
 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за 2011 г. 

 58 

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

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

6. Организирани и подготвени заседания за изслушване на 
представители на изпълнителната власт в парламентарните 
комисии в срок % 100 100 

* 7. Организирани и подготвени заседания за постъпили 
искания за вот на недоверие Брой   3 

8. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания 
за вот на недоверие % 100 100 

* 9. Организирани и подготвени заседания относно 
разисквания по питане Брой   4 

10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания 
по питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 
"Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като 
планов показател. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на 
определен период. 
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 

3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 

3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството 
на Народното събрание (председателски съвет) 
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за 
гласуване) 
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния 
състав) 
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) 
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи 
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания 

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

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Проекто-програми за пленарни заседания, изготвени в срок % 100 100 

* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за 
ръководството на Народното събрание с необходимото 
качество и в срок, в т.ч.: Брой 0 2 197 
- материали за зала Брой   1 282 
- предложения за дневен ред Брой   155 
- справки Брой   710 
- процедури Брой   18 
- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   32 

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   124 

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   124 

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

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

7. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 

8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски 
протоколи  % 100 100 
** 9. Изготвени стенографски протоколи Брой   220 

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

** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, 
тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна 
информация след изтичане на определен период. 
Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на 
Народното събрание 
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени 
органи 
4.2. Изготвени становища по проекторешения 
4.3. Изготвени окончателни решения 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на 
конституционно установени органи  Брой   8 

* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях 
документи в срок, в т.ч.: Брой 0 366 
- решения на Народното събрание Брой   131 
- разпореждания във връзка с приети решения Брой   131 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   104 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 
"Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е 
възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи 
отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на 
Европейския съюз 

5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на 
Европейския съюз 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския 
съюз в срок % 100 100 

2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, 
въвеждащи правото на Европейския съюз в срок % 100 100 

3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове 
на Европейския съюз в срок % 100 100 

4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на 
парламентарните комисии за включване в годишната работна 
програма на Народното събрание % 100 100 

5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-
актовете на Европейския съюз % 100 100 
6. Изготвени бюлетини "Евровести" Брой 40 32 

7. Изготвени становища за процедурата за проверка за 
спазването на принципа на субсидиарност и на 
пропорционалност на проекто-актовете на ЕС % 100 100 

8. Оказване на съдействие на народните представители и на 
парламентарните комисии при участията им в 
интерпарламентарни мероприятия в ЕС % 100 100 

9. Съдействие, координиране и оказване на методическа 
помощ на администрацията за повишаване на качеството на 
административното обслужване в НС % 100 100 

Услуга 6. Държавен вестник 

6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни 
съобщения (актове) и др. на хартиен носител  

6.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове 
и др. на електронна страница на вестника 
6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 107 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 107 

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 
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Услуга 7. Осигуряване на праламентарния контрол и наблюдението на 
процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните 
разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез 
тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу 
незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

* 1. Брой извършени проверки по Закона за специалните 
разузнавателни средства (ЗСРС) Брой   23 
* 2. Брой постъпили и разгледани жалби Брой   10 

* 3. Брой извършени проверки по Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС) Брой   165 

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

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

парламентарен контрол и конституиране" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 5 370 5 182 3 761 

  
Персонал 3 945 3 791 3 263 

  
Издръжка 1 425 1 391 498 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 5 370 5 182 3 761 

  
Персонал 3 945 3 791 3 263 

  
Издръжка 1 425 1 391 498 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове 
и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       
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ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 5 370 5 182 3 761 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 5 370 5 182 3 761 

          

  Численост на щатния персонал 144 144 140 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

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 ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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

Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното 
събрание: 
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с 
медиите  
2.2. Поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание 
2.3. Информиране на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, 
свързани с работата на държавните институции 
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното 
събрание 
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език 
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание 

- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното 
събрание Брой 150 218 

2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-
визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание Брой 7 7 

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

4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното 
събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. 
сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и 
"Конституция за деца") % 50 85 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на 
медии, които отразяват дейността на Народното събрание Брой 400 191 

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

* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 100 
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.: Брой 58 88 

- проведени национални представителни изследвания по одобрена 
от председателя на Народното събрание програма Брой 8 7 

- проведени изследвания на общественото мнение за 
законопроекти по искане на парламентарните комисии Брой 10 15 

- проведени изследвания на общественото мнение по 
законодателни инициативи по искане на народните 
представители Брой 10 18 

** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на 
други бюджетни и стопански организации Брой 30 48 

9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от 
народни представители Брой 30 10 

10. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни 
сътрудници Брой 5 12 

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

** Забележка: Посоченият брой социологически проучвания варира в зависимост от проявения интерес 
от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава 
чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори. 
 
Отчетът на Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) към 31.12.2011 г. 
отразява степента на изпълнение на провежданата политика и показва достигнатите целеви стойности.  

Изпълнението им е подчинено на постигането на основната цел, 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. 
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През 2011 година са проведени 7 национални представителни изследвания на теми: актуални проблеми и 
обществено-политически нагласи, отношение към основните държавни институции и техните 
ръководители; електорални намерения; общественото мнение за публичния образ на Народното събрание; 
общественото мнение за престъпността в България; общественото мнение за „Президентски избори 2011”; 
обществени нагласи за развитието на ядрената енергетика у нас;  общественото мнение за дейността на 
Комисията по досиетата; икономическата криза в България; общественото мнение за изборното 
законодателство; общественото мнение за предварителна регистрация на гласоподавателите; 
общественото мнение за управлението на ГЕРБ в края на втората година от мандата; „Европейския съюз – 
общи нагласи и отношение към отделни политики на европейските институции”; нагласите на българите 
за почивка през лятото. 
Проведени са тридесет и едно регионални представителни изследвания на обществено политическите 
нагласи в контекста на предстоящите местни избори в следните общини: Варна, Дряново, Велико 
Търново, Благоевград, Горна Оряховица, Сандански, Бургас, Габрово, Русе, Казанлък, Стара Загора, 
Кюстендил, Добрич, Котел, Твърдица, Перник, Симеоновград, Пазарджик, Димитровград, Търговище, 
Дупница, Тополовград, Попово, Банско, Раковски, Марица, Родопи, Антоново, Севлиево, Садово. 

Проведени са следните тематични национални представителни изследвания: “Нагласи към пушенето и 
употребата на цигари в България” по договор с Министерство на финансите, две проучвания сред 
читателите на вестник „Стандарт” и сред разпространителите на печатни медии, по договор със „Стандарт 
Нюз” ООД , „Информираност на земеделските производители за предстоящите промени в Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица”, възложено от Министерство на земеделието и храните, 
„Обществените нагласи към българските музейни сбирки и представянето им”, по договор с 
Министерство на културата. 
Провеждане на изследвания от типа Exit poll и паралелно преброяване на гласовете на „Местни и 
президентски избори 2011”. 

Експертни социологически и консултантски услуги, предоставени от изследователите на НЦИОМ по 
въпроси, отправени от комисиите при 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 и др. 
През отчетения период са проведени десет групови дискусии на различни теми. 
 

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

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

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 

представителство" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 1 716 1 914 1 459 

  
Персонал 1 371 1 470 1 238 

  
Издръжка 335 432 210 

  
Капиталови разходи 10 12 11 
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Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 1 716 1 914 1 459 

  
Персонал 1 371 1 470 1 238 

  
Издръжка 335 432 210 

  Капиталови разходи 10 12 11 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 716 1 914 1 459 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 716 1 914 1 459 

          

  Численост на щатния персонал 68 68 51 

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

единица ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни 
международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 530 
- при посещения в чужбина; Брой 210 238 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
Република България Брой 65 292 

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

3. Организирани и подготвени многостранни международни 
мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и 
парламентарните асамблеи, в т.ч.: Брой 280 132 
- при посещения в чужбина; Брой 260 116 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
Република България Брой 20 16 

4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за 
председателя и заместник-председателите на Народното 
събрание в срок при осъществяване на връзки с други 
парламенти; международни конференции, семинари, форуми и 
др. % 100 100 

5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали 
в срок за срещите на групите за приятелство към 
Интерпарламентарния съюз % 100 100 

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

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

8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни 
парламентарни асамблеи Брой 12 12 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни 
международни прояви по линия на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 15 13 
- при посещения в чужбина; Брой 10 12 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в 
Република България Брой 5 1 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2011 Г. – 31.12.2011 Г. 
 

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

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Генерална Асамблея – Страсбург, Франция 
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24-28.01.2011 г., участие на Джема Грозданова-ръководител, Лъчезар Тошев-зам.-ръководител, Янаки 
Стоилов-основен член, Юнал Лютфи-основен член и Станислав Иванов-зам.-член 
 
11-15.04.2011 г., участие на Джема Грозданова-ръководител, Лъчезар Тошев-зам.-ръководител, Красимир 
Минчев-зам.-ръководител, Янаки Стоилов-основен член и Юнал Лютфи-основен член 
 
20-24.06.2011 г., участие на Джема Грозданова-ръководител, Лъчезар Тошев-зам.-ръководител, Красимир 
Минчев-зам.-ръководител, Янаки Стоилов-основен член, Юнал Лютфи-основен член и Александър Ненков-
зам.-член 
 
03-07.10.2011 г., участие на Джема Грозданова, Александър Ненков, Станислав Иванов, Живко Тодоров, 
Петър Петров, Кирчо Димитров и Красимир Минчев в ІV-та част на Сесията на ПАСЕ 
 
13-14.11.2011 г., участие на Лъчезар Тошев във Форум „Даживеем заедно, съчетавайки многообразието и 
свободата в 21-ви век” 
 
Заседание на комисиите на ПАСЕ 
 
Постоянна комисия 
27.05.2011 г., Киев, участие на Красимир Минчев 
24-25.2011 г., Единбург, Шотландия, участие на Красимир Минчев 
 
Политическа комисия 
09.03.2011 г., Париж, участие на Лъчезар Тошев 
30-31.05.2011 г., Париж, участие на Лъчезар Тошев и Красимир Минчев 
05-06.09.2011 г., Касерта, Италия, участие на Красимир Минчев и Лъчезар Тошев 
15.11.2011 г., Париж, Франция, участие на Лъчезар Тошев 
14.12.2011 г., Париж, Франция, участие на Лъчезар Тошев 
 
Комисия по правните въпроси и човешките права 
08.03.2011 г., Париж, участие на Янаки Стоилов 
06-07.06.2011 г., Осло, участие на Янаки Стоилов и Юнал Лютфи 
07.09.2011 г., Париж, Франция, участие на Янаки Стоилов 
16.11.2011 г., Париж, Франция, участие на Красимир Минчев, Янаки Стоилов и Юнал Лютфи 
13.12.2011 г., Париж, Франция, участие на Юнал Лютфи 
 
Комисия по икономиката и развитието 
16.03.2011 г., Париж, участие на Кирчо Димитров 
21-22.03.2011 г., Женева, участие на Петър Петров 
20.05.2011 г., Ламеция, Италия, участие на К. Димитров и Петър Петров 
 
Комисия по социални, здравни и семейни въпроси 
22.03.2011 г., Париж, участие на Десислав Чуколов 
17.11.2011 г., Флоренция, Италия, участие на Десислав Чуколов 
20-21.2011 г., Монако, участие на Джема Грозданова в заседание на Подкомисията 
 
Комисия по култура, наука и образование 
18.02.2011 г., Париж, участие на Петър Петров и Лъчезар Тошев 
18.03.2011 г., Париж, участие на Лъчезар Тошев 
12-13.05.2011 г., Любляна, участие на Петър Петров 
 
Комисия по опазване на околната среда и селското стопанство 
25.02.2011 г., Париж, участие на Станислав Иванов и Александър Ненков 
09-10.06.2011 г., Страсбург, участие на Станислав Иванов и Александър Ненков 
 
Комисия по миграция, бежанци и демография 
01-02.06.2011 г., Корфу, Гърция, участие на Десислав Чукулов 
 
Комисия по равни възможности за жени и мъже 
17.02.2011 г., Париж, участие на Кирчо Димитров 
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Комисия по мониторинг 
25.03.2011 г., Париж, участие на Янаки Стоилов 
17.11.2011 г., Париж, Франция, участие на Янаки Стоилов 
 
 
Предварителна мисия по наблюдение на изборите в Турция на 16-18.05.2011 г., участие на Лъчезар 
Тошев 
 
Конференция за бъдещето на християните в Близкия изток (под патронажа на Ж.М. Барозу) в 
Джуние, Ливан, 18-19.11.2011 г., участие на Лъчезар Тошев 
 
Посещение на делегация на Венецианската комисия в София на 12-13.05.2011 г. 
Посещение на 34 представители на Комисията на ПАСЕ за наблюдение на президентските избори в 
България, София, 20-24.10.2011 г. 
Посещение в София на Лука Волонте, докладчик на Комисията по мониторинг, 20-21.12.2011 г. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
Годишни сесии 
24-25.02.2011 г., участие на Светлин Танчев-и.д. ръководител, Димо Гяуров, Лъчезар Иванов и Румен 
Овчаров-членове 
06-10.07.2011 г., Белград, Сърбия, участие на Лъчезар Иванов, Румен Овчаров, Георги Колев и Венцислав 
Лаков 
07-10.10.2011 г., Дубровник, Хърватска, участие на Светлин Танчев, Лъчезар Иванов и Румен Овчаров 
 
Наблюдение на избори 
03.04.2011 г., Казахстан, участие на Светлин Танчев и Лъчезар Иванов 
12.06.2011 г., Турция, участие на Светлин Танчев и Лъчезар Иванов 
01-05.12.2011 г., Москва, Русия, участие на Лъчезар Иванов и Румен Овчаров 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
31.01.–04.02.2011г., посещение на Комитета по отбрана и сигурност в САЩ, Вашингтон и Сан Диего, 
участие на Костадин Язов  
 
19–22.02.2011г., заседания на Бюрото и Комитетите по отбрана и сигурност, политика и сигурност и 
икономика и сигурност – Брюксел, Белгия, участие на Доброслав Димитров, Костадин Язов, Асен Агов, 
Георги Пирински 
 
22–24.02.2011г., заседание, срещи и Парламентарен семинар на високо равнище на тема „Оценка на растежа 
и просперитета, анти-корупционните практики и развитието”, организиран от Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие за членовете на Комитета по икономика и сигурност – Париж, 
Франция, участие на Георги Пирински  
 
01–02.03.2011г., Семинар на Специалната група по Средиземноморието и Близкия Изток на тема 
„Политическа и икономическа нестабилност и сигурността в Средиземноморския регион” - Атина, Гърция, 
участие на Марио Тагарински 
 
23–25.03.2011г., 76-ти Роуз Рот семинар на тема „Мястото на Кавказ в глобалната структура: перспективите 
пред Грузия” – Тбилиси, Грузия, участие на Асен Агов и Корман Исмаилов 
 
01–03.04.2011г., Заседание на Постоянния комитет – Понта Делгада, Португалия, участие на Доброслав 
Димитров и Костадин Язов  
 
09–12.05.2011г., посещение и заседание на Комитета по наука и технологии в Берлин, Оберамергау и 
Мюнхен, Германия, Участие на Марио Тагарински 
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27–30.05.2011г., Пролетна сесия на ПА НАТО – Варна, участие на Доброслав Димитров, Костадин Язов, 
Георги Пирински, Асен Агов, Неджми Али и Марио Тагарински 
 
22–24.06.2011г., 77-ми Роуз Рот семинар на тема „Промените в Далечния Север” – Тромсо, Норвегия, 
участие на Костадин Язов, Георги Пирински и Марио Тагарински  
 
04-05.07.2011 г., семинар на Специалната Средиземноморска група, Ла Мадалена, Италия, участие на Георги 
Пирински и Костадин Язов 
 
05-07.07.2011 г., заседание на Интерпарламентарния съвет на НАТО-Украйна, Киев, Украйна, участие на 
Асен Агов и Марио Тагарински 
 
06-07.07.2011 г., участие на Костадин Язов в делегация на Комитета по отбрана и сигурност, Рим, Италия 
 
11-14.07.2011 г., участие на Марио Тагарински и Костадин Язов в делегация на комитетие по икономика и 
сигурност и по наука и технологии, провинция Алберта, Канада 
 
12-16.09.2011 г., участие на Асен Агов и Костадин Язов в делегация на комитетите по отбрана и сигурност и 
по политически въпроси, Пекин и Шанхай, Китай 
 
21-23.09.2011 г., участие на Марио Тагарински в делегация на Комитета по наука и технологии, Мадрид, 
Испания 
 
07-10.10.2011 г., Годишна сесия на ПА НАТО, Букурещ, Румъния, участие на Доброслав Димитров, 
Костадин Язов, Асен Агов и Марио Тагарински 
 
30.10.-02.11.2011 г., участие на Асен Агов в делегация на Разширеното бюро, Москва, Русия 
 
21-22.11.2011 г., Роуз-Рот семинар, Лондон, Великобритания, участие на Георги Пирински и Костадин Язов 
 
23-25.11.2011 г., участие на Доброслав Димитров и Костадин Язов в делегация на Комитета по отбрана и 
сигурност, Линкълн, Глазгоу, Великобритания 
 
15.12.2011 г., 11-то заседание на Интерпарламентарния съвет на НАТО-Украйна, Брюксел, Белгия, участие 
на Асен Агов и Марио Тагарински 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
16–17.03.2011г., Москва, Русия, 36-то заседание на Комитета по въпросите на икономиката, търговията, 
технологиите и околната среда, участие на Свилен Крайчев и Димитър Атанасов 
 
30–31.03.2011г., Ереван, Армения, 36-то заседание на Комитета по култура, образование и социални 
въпроси, участие на Свилен Крайчев и Димитър Атанасов 
 
12–13.04.2011г., Кишинев, Молдова, 37-мо заседание на Комитета по правни и политически въпроси, 
участие на Стоян Гюзелев 
 
30.06.–02.07.2011г., Киев, Украйна, Генерална Асамблея на ПАЧИС, участие на Свилен Крайчев, Стоян 
Гюзелев, Димитър Атанасов, Румен Такоров и Рамадан Аталай 
 
11-14.10.2011 г., Тбилиси, Грузия, заседание на Комитета по въпросите на икономиката, търговията, 
технологиите и околната среда, участие на Свилен Крайчев и Димитър Атанасов 
 
20-22.11.2011 г., Тирана, Албания, Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС, участие на Свилен 
Крайчев, Стоян Гюзелев, Димитър Атанасов, Рамадан Аталай и Румен Такоров 
 
12-16.09.2011 г., Бургас, България, заседание на Комитета по правни и политически въпроси, участие на 
Свилен Крайчев, Стоян Гюзелев и Димитър Атанасов  
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Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
 
21-22.03.2011 г., Женева, Швейцария, годишна сесия на Парламентарната конференция за Световната 
търговска организация /СТО/, организирана съвместно с Интерпарламентарния съюз и Европейския 
парламент, участие на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси на 41-то НС и 
Делян Добрев, зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм   
 
13-17.06.2011 г., Ереван, Република Армения, Регионален семинар "Да превърнем правата на детето в 
реалност за най-уязвимите деца", организиран от Интерпарламентарния съюз и Фонда за деца на ООН 
(УНИЦЕФ), участи на Христо Бисеров, Силвия Хубенова, Снежана Дукова и Станислав Станилов 
 
15-20.04.2011 г., Панама, Република Панама, 124-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз, организирана 
съвместно с Националното събрание на Република Панама, участие на Христо Бисеров, член на постоянната 
делегация на 41-то НС и ИПС и Иван Славчов, главен секретар и член на Асоциацията на главните 
секретари на парламенти 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
(Евросредиземноморската парламентарна асамблея) 
 
 
27.01.2011 г., Брюксел, Белгия, заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права на 
човека на ПА на СзС, участие на Драгомир Стойнев, ръководител на постоянната делегация на 41-то НС в 
ПА на СзС 
 
17-18.02.2011 г., Люксембург, заседание на Комисията по икономически, финансови и социални въпроси и 
образование на ПА на СзС, участие на Емил Караниколов, член на постоянната делегация на 41-то НС в ПА 
на СзС 
 
03-04.03.2011 г., Рим, Италия, Седма пленарна сесия на Парламентарната асамблея Съюза за 
Средиземноморието/ПА СзС/, участие на Драгомир Стойнев, ръководител на постоянната делегация на 41-
то НС в ПА на СзС, Емил Караниколов и Камен Костадинов, членове на делегацията  
 
01-02.07.2011 г., Залцбург, Австрия, заседание на Комисията по енергетика, околна среда и води на 
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието /ПА СзС/, участие на Емил Караниколов, член 
на постоянната делегация на 41-то НС в ПА на СзС  
 
05-06.12.2011 г., Виена, Австрия, заседание на Комисията по енергетика, околна среда и води, участие на 
Емил Караниколов 
 
 
Постоянна делегация на НС в Асамблеята за европейска сигурност и отбрана/Асамблея на 
Западноевропейския съюз 
 
06.04.2011г., Брюксел, Белгия, Заседание на Председателския комитет и комисиите на АЗЕС, участие на 
Иван Николаев Иванов и Атанас Мерджанов 
 
08–10.05.2011г., Париж, Франция, Тържествена финална 60-та сесия на Асамблеята, участие на Иван 
Николаев Иванов, Делян Добрев, Атанас Мерджанов, Ремзи Осман, Димитър Главчев и Геновева Алексиева 
 

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
07.04.2011г., Рим, Италия, Заседание на Общия комитет по политически въпроси и вътрешни работи, 
участие на Силвия Хубенова 
 
19–21.05.2011г., Белград, Сърбия, Заседание на Парламентарния комитет на ПИЦЕИ, участие на Силвия 
Хубенова и Любомила Станиславова 
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09-11.11.2011 г., Белград, Сърбия, ПА на ПИЦЕИ, ,частие на Силвия Хубенова и Любомила Станиславова 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
14–17.02.2011г., Дубровник, Хърватия, 17-та Годишна международна конференция на Международния фонд 
за единство на православните народи, организирана съвместно с ИПАП, участие на Йордан Цонев 
 
11–12.04.2011г., Варшава, Полша, Съвместно заседание на членовете на Международния секретариат на 
ИПАП и председателите на комисии, съпътствано от научна конференция, участие на Волен Сидеров  
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
30.01.-03.02.2011 г., Квебек, Канада, Международна конференция за многообарзието на форми и културно 
изразяване, организирана от ПАФ в сътрудничество с Националното събрание на Квебек и в тясно 
партньорство с Международната организация на франкофонията, участие на Четин Казак, ръководител на 
делегацията на НС в ПАФ и Калина Крумова, зам.-ръководител на делегацията на НС в ПАФ  
  
04-08.04.2011 г., Клермон Феран, Франция, Редовно заседание на Комисията по парламентарни въпроси на 
Парламентарната асамблея на франкофонията, участие на Михаил Николовски, членове на делегацията на 
НС в ПАФ 
 
04-08.07.2011 г., Киншаса, ДР Конго, 37-ма сесия на ПАФ, участие на Четин Казак 
 
14-17.11.2011 г., Вилнюс, Литва, редовна сесия на Европейската регионална асамблея на ПАФ, участие на 
Четин Казак 
 

 
 
II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 

 
27-09.03.2011, Грузия, По покана получена от председателя на Парламента на Грузия г-н Давид Бакрадзе 
 
03-05.04.2011, Белгия, Участие Конференция на председатели на парламенти на страните от ЕС 
 
18-20.05.2011, Словакия, Участие в 13-та среща на председателите на парламенти от регионалното 
партньорство  
 
01-03.09.2011 г., Република Сърбия, среща на жените председатели на парламенти на страните членки на ЕС 
и страните кандидати за членство 
 
25-27.09.2011 г., Бавария, ФРГ, официално посещение по покана на председателя на Ландтага на Бавария 
 
25.11.-01.12.2011 г., Индия, официално посещение по покана на председателя на Долната камара на 
индийския парламент 
 

2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 
 
05-07.02.2011, Израел, Участие във втората политическа конференция на Европейски приятели на Израел 
 
01.05.2011, Ватикана, Участие в церемония по беатификацията на Йоан Павел II 
 
22-24.05.2011, Италия, Традиционното честване на Деня на българската просвета, култура и славянска 
писменост 24-ти май 
 
29.06.2011 – 01.07.2011, Литва, Участие в среща на високо равнище „Пътят към демокрацията : роля на 
парламентарния форум на общността на демократичните общества” 
 
Срещи на председателя на Народното събрание  
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Срещи на председателя на Народното събрание за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 
 
09.02.2011, д-р Паул Лукезе – президент на Европейския изследователски консорциум по водородна 
енергетика в Париж /N ENERGY/ 
 
14.02.2011, Н. Пр. г-н Рафаел Мендивил - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в София 
 
14.02.2011, г-н Питър Харолд - регионален директор за Европа на Световна банка 
 
15.02.2011, Н. Пр. г-н Макото Ито - извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
21.02.2011, Н.Пр. г-н Мартин Клепетко, посланик на Чехия у нас 
 
22.02.2011, г-н Мирко Цветкович - министър-председател на Р Сърбия 
 
14.03.2011, г-н Бар Зоар, Израелски политик и историк 
 
06.04.2011, н Хашим Кълъч, председател на Конституционния съд на Турция 
 
06.04.2011, г-н Валери Алексеев, президент на Международен обществен фонд „Единство на православните 
народи” 
 
20.04.2011, Космонавтите Юрий Лончаков, Виктор Савиних и Василий Циблиев, проф. Вячеслав Родин, 
проф. Станислав Климов и г-жа Олга Широкова от федералната аагенция РОССОТРУДНИЧЕСТВО 
 
12.05.2011, Европейска комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/ 
 
06.06.2011, г-н Пол Манфред - президент на СИСКО системс 
 
15.06.2011, г-н Яхия Шарабати - председател на Асоциацията на сирийците в България 
 
16.06.2011, г-н Жан-Пол Коста – председател на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ 
 
20.06.2011, Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
28.06.2011, д-р Ханс Цеетмаейер– председател на фондация „Ханс Зайдел” 
 
04.07.2011, Н. Пр. г-жа Тересита Капоте – извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в София 
 
04.07.2011, Делегация на предстоятелите на църкви и главите на църковни делегации и придружаващите ги 
архиереи от Българската православна църква-Българска Патриаршия 
 
05.07.2011, Н.Пр.г-н Рейн Ойдекиви, извънреден и пълномощен посланик на Естония в София 
 
11.07.2011, г-н Абдула Гюл - президент на Република Турция 
 
18.07.2011, г-н Никифорос Диамандурос - европейски омбудсман 
 
22.08.2011, г-н Гер Коопсман - председател на временната комисия за анализ на ефектите от трудовата 
миграция към Парламента на Кралство Нидерландия 
 
01.09.2011, г-н Никола Попоски - министър на външните работи на Република Македония 
 
20.09.2011, Г-н Жан Клод Миньон, ръководител на Френската делегация в ПАСЕ 
 
28.09.2011, г-н Шен Дъйон – съдия и зам.-председател на Върховния народен съд на Китайската народна 
република 
 
05.10.2011, Г-жа Дилма Русеф, президент на Бразилия 
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14.10.2011, Представители на Културно-информационния център в Босилеград 
 
25.10.2011, г-н Ашкен Гюриян – председател на Международната асоциация Стъпка по стъпка / ISSA/, 
благотворителна фондация, Армения 
 
03.11.2011, г-н Едуард Освалд - вицепрезидент на Бундестага 
 
09.11.2011, Н. Пр. г-н Дивябх Манчанда - извънреден и пълномощен посланик на Индия в София 
 
10.11.2011, Н. Пр. г-н Боб Дисни – велик командер на Ордена на тамплиерите 
 
22.11.2011, Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
07.12.2011, д-р Петер Витераух – директор на фондация „Ханс Зайдел” 
 
20.12.2011, Н.Пр.г-н Юрий Исаков, посланик на Руската федерация 
 
21.12.2011, г-н Лука Волонте, докладчик за България в ПАСЕ 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители  
 
Посещение на делегации на ниво народни представители: 
 
23-24.02.2011 г., посещение на генералния секретар на Съвета на Европа г-н Тобрьорн Ягланд 
 
10-12.03. 2011 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Полша-България, водена от нейния 
председател и зам.-председател на Сейма на Република Полша г-н Иржи Вендерлих, по покана на 
председателя на Групата за приятелство България-Полша в 41-то НС г-н Георги Икономов /ответна визита/ 
 
10-11.03.2011 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Гърция-България в Парламента на 
Република Гърция, водена от нейния председател г-н Савас Еминидис, по покана на председателя на 
Групата за приятелство България-Гърция и председател на Комисията по регионално развитие и 
благоустройство в 41-то НС инж. Любен Татарски /ответна визита/ 
 
18-19.04.2011 г., посещение на делегация на международния секретариат на Парламентарната асамблея на 
НАТО във връзка с подготовката на провеждането на Пролетната сесия на ПА НАТО във Варна 
 
8-9.05.2011 г., посещение на делегация на Комисията по въпросите на ЕС в германския Бундестаг, водена от 
нейния председател на г-н Гунтер Крихбаум по покана на председателя на Комисията по европейски 
въпроси и контрол на европейските фондове в 41-то НС г-жа Моника Панайотова 
 
8-10.05.2011 г., посещение на делегация на Комисията по социална политика и здравеопазване към Долната 
камара на швейцарския парламент, водена от нейния председател на г-жа Рут Хумбел по покана на 
председателя на Комисията по здравеопазване в 41-то НС г-жа Десислава Атанасова 
 
27-30.05.2011 г., провеждане на Пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО /Варна/ 
 
7-11.06.2011 г. – посещение на делегация на Комисията по петициите на гражданите към Постоянния съвет 
на Народното събрание на Социалистическа република Виетнам, водена от нейния председател на г-н Чан 
Тхе Въонг по покана на председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите в 41-то НС г-н Йордан Бакалов 
 
21-23.06.2011 г. – посещение на делегация на Комисията по публична администрация и регионално развитие 
на Националния съвет на Словашката република, водена от зам.-председателя на парламента и член на 
същата Комисия инж. Милан Хорт по покана на председателя на Комисията по регионално развитие и 
благоустройство в 41-то НС инж. Любен Татарски 
 
26-29.06.2011 г., посещение на делегация на Комисията по икономика, земеделие и транспорт към Сената на 
Чешката република, водена от нейния председател г-н Ян Хайда по покана на председателя на председателя 
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 41-то НС г-н Иван Вълков 
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29.06.-01.07.2011 г., посещение на делегация Съвета на Руската федерация, водена от г-н Валерий 
Парфьонов по покана на председателя на Групата за приятелство България-Русия в 41-то НС г-н Красимир 
Велчев 
 
6-8.07.2011 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Унгария-България на Националното 
събрание на Република Унгария 
 
13-15.09.2011 г., провеждане на заседание на Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС 
/Бургас/ 
 
19-20.09.2011 г., посещение на г-н Жан-Клод Миньон, ръководител на френската делегация в ПАСЕ 
 
26-27.10.2011 г., посещение на делегация на Комисията по външна политика на Националното събрание на 
Република Унгария 
 
2-4.11.2011 г., провеждане на кръгла маса на тема „Практиката на Съда на Европейския съюз в помощ на 
българското финансово законодателство” 
 
7-11.11.2011 г., посещение на г-жа Мирей Еза, директор на програма „Нориа” 

 
29 ноември - 1 декември 2011 г. – посещение на делегация на Комисията по публична администрация и 
регионално развитие на Камарата на депутатите към Парламента на Чешката република 
 
7-12.12.2011 г., посещение на делегация на Почетния съвет и на Комисията по международно 
сътрудничество на Камарата на регионалните представители на Република Индонезия 
 
14-16.12.2011 г., посещение на представители на КИЦ-Босилеград 
 
18-19.12.2011 г., посещение на г-н Елмар Брок, член на Европейския парламент и на г-н Жан-Доменик 
Джулиани, президент на фондация „Робер Шуман” за участие в публичния дебат на тема „Две години след 
Лисабон – Европа накъде?” 
 
19-22.12.2011 г., посещение на докладчика за България в Комисията по мониторинг на ПАСЕ г-н Лука 
Волонте 
 
 
Командировки на народни представители: 
 
 
07-08.01.2011 г., Гърция – Участие на Ангел Георгиев Даскалов и  Любен Петров Татарски в работна среща 
за обсъждане на организационни въпроси относно предстоящия гръцко-български форум, предвиден да се 
проведе през пролетта на настоящата 2011 г. 
 
19-21.01.2011 г., Великобритания – Участие на Кирчо Димитров Димитров в заседания на Комисията по 
икономическите въпроси на Парламентарната асамблея на съвета на Европа 
 
21-26.01.2011 г., Япония – Участие на Лютви Ахмед Местан, Емилия Радкова Масларова, Павел Димитров 
Шопов, Любомир Тодоров Иванов и Стефан Иванов Дедев в официална делегация, придружаваща 
министър-председателя на Р. България г-н Бойко Борисов за посещение в Япония 
 
23-25.01.2011 г., Франция – Участие на Станислав Стоянов Иванов, Лъчезар Благовестов Тошев, Джема 
Маринова Грозданова, Янаки Боянов Стоилов и Юнал Саид Лютфи в Първа част  на сесията на ПАСЕ 
 
26-27.01.2011 г., Белгия – Участие на Драгомир Велков Стойнев в Засдедания на Комисията по политически 
въпроси, сигурност и права на човека на ЕСПА 
 
29.01.-04.02.2011 г., Канада – Участие на Калина Венелинова Крумова в Международна конференция за 
многообразието от форми на културно изразяване 
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30.01.-01.02.2011 г., САЩ – Участие на Костадин Василев Язов в Комитета по отбрана и сигурност на 
Парламентарната Асамблея на НАТО 
 
31.01.-04.02.2011 г., Канада – Участие на Четин Хюсеин Казак в Международна конференция за 
многообарзието на форми и културно изразяване 
 
02-04.02.2011 г., САЩ – Участие на Костадин Василев Язов в Комитета по отбрана и сигурност и икономика 
и сигурност на ПА на НАТО 
 
02-03.02.2011 г., Белгия – Участие на Елин Елинов Андреев в семинар на тема "Дигиталните пътища в 
Европа 2020 - скорост, достъп и сигурност" 
 
03-05.02.2011 г., Малта – Участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Годишната конференция на 
Малтийската лейбъристка партия 
 
05.02.2011 г., Франция – Участие на Калина Венелинова Крумова и Четин Хюсеин Казак в Международна 
конференция за многообразието от форми на културно изразяване 
 
05.02.2011 г., Германия – Участие на Костадин Василев Язов в Комитета по отбрана и сигурност на 
Парламентарната Асамблея на НАТО 
 
08-11.02.2011 г., Германия – Участие на Валентин Алексиев Николов, Цветан Костов Костов и Александър 
Руменов Ненков в Парламентарна образователна програма 
 
10-11.02.2011 г., Естония – Участие на Георги Георгиев Пирински в работно посещение на ПСЮИЕ и 
участие в семинар на Балтийската асамблея 
 
10-11.02.2011 г., Унгария – Участие на Моника Ханс Панайотова в Конференцията на комисиите по 
европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС 
 
16.02.2011 г., Румъния – Участие на Димитър Йорданов Чукарски, Венцислав Асенов Лаков, Неджми Ниязи 
Али, Атанас Тодоров Мерджанов, Георги Георгиев Пирински, Спас Янев Панчев, Владимир Цветанов 
Тошев, Доброслав Дилянов Димитров, Емил Димитров Гущеров, Красимир Неделчев Минчев, Моника Ханс 
Панайотова, Янко Иванов Здравков и Димо Георгиев Гяуров в съвместно заседание с Комисията по външна 
политика на румънския парламент 
 
16-18.02.2011 г., Сърбия – Участие на Димитър Николов Лазаров, Емил Йорданов Радев, Искра Фидосова 

Искренова, Михаил Райков Миков и Явор Божилов Нотев в Първата международна конференция на 
законодателните / правни комисии 
 
16-18.02.2011 г., Франция – Участие на Кирчо Димитров Димитров в заседанията на Комисията по Равни 
възможности на мъжете и жените към ПА на съвета на Европа 
 
16-18.02.2011 г., Люксембург – Участие на Емил Димитров Караниколов в заседаие на Комисията по 
икономически, финансови, социали въпроси и образование на ЕСПА 
 
17-19.02.2011 г., Франция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев и Петър Методиев Петров в заседание 
на Комисията по култура, наука и образование към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
19-22.02.2011 г., Белгия – Участие на Костадин Василев Язов, Асен Йорданов Агов, Доброслав Дилянов 
Димитров и Георги Георгиев Пирински в заседания на Комитетите по отбрана и сигурност и икономика и 
сигурност на ПА на НАТО 
 
22-24.02.2011 г., Франция – Участие на Георги Георгиев Пирински в заседания на Комитетите по отбрана и 
сигурност и икономика и сигурност на ПА на НАТО 
 
23-25.02.2011 г., Австрия – Участие на Димо Георгиев Гяуров, Лъчезар Богомилов Иванов, Румен Стоянов 
Овчаров и Светлин Димитров Танчев в заседание на Постоянен комитет и зимна сесия на Парламентарната 
асамблея на ОССЕ 
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24-26.02.2011 г., Франция – Участие на Станислав Стоянов Иванов в заседание на Комисията по околната 
среда, селско стопанство, местни и регионални въпроси на ПА на Съвета на Европа 
 
24-26.02.2011 г., Унгария – Участие на Димитър Борисов Главчев в среща на председателите на Комисиите 
по бюджет и финанси 
 
25.02.2011 г., Белгия – Участие на Георги Георгиев Пирински в заседания на Комитетите по отбрана и 
сигурност и икономика и сигурност на ПА на НАТО 
 
28.02.-02.03.2011 г., Гърция – Участие на Марио Иванов Тагарински в семинар на Специалната група по 
Средизамноморието и Близкия Изток на Парламентарната асамблея на НАТО 
 
02-05.03.2011 г., Италия – Участие на Камен Костов Костадинов, Емил Димитров Караниколов и Драгомир 
Велков Стойнев в Седма пленарна сесия на ЕСПА 
 
02-03.03.2011 г., Белгия – Участие на Светлана Ангелова Найденова в Междупарламентарна среща, 
организирана от Комисията по правата на жените и равенството на половете на тема "Политическата роля на 
жените за бъдещето на Европа" 
 
03-04.03.2011 г., Унгария – Участие на Румен Йорданов Петков в среща на председателите на комисии, 
занимаващи се с регионалното и устойчиво развитие 
 
07-09.03.2011 г., Франция – Участие на Янаки Боянов Стоилов в Комисията по правни въпроси към 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
07-08.03.2011 г., Австрия – Участие на Владислав Евгениев Димитров в състава на официална делегация, 
водена от Презиидента на РБ г-н Георги Първанов 
 
07-09.03.2011 г., Франция – Участие на Юнал Саид Лютфи в заседание на Комисията по правни въпроси към 
ПАСЕ 
 
07-10.03.2011 г., Франция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев в заседание на Комисията по 
политически въпроси на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
08-10.03.2011 г., Франция – Участие на Красимир Неделчев Минчев в заседание на Комисията по 
политически въпроси на ПАСЕ 
 
09-12.03.2011 г., Португалия – Участие на Юлиана Генчева Колева в състава на делгация водена от зам.-
министър председателя на и министър на финансите и на министъра на правосъдието 
 
10-14.03.2011 г., Мексико – Участие на Бойко Стефанов Великов, Анастас Василев Анастасов и Валентин 
Николов Иванов в IV-тата Световна Конференция на Глобалната организация на парламентаристите срещу 
корупцията 
 
15-07.03.2011 г., Франция – Участие на Кирчо Димитров Димитров в заседания на Комисията по 
икономически въпроси на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
15.03.2011 г., Германия – Участие на Валентин Николов Иванов, Анастас Василев Анастасов и Бойко 
Стефанов Великов в IV-тата Световна Конференция на Глобалната организация на парламентаристите 
срещу корупцията 
 
16-18.03.2011 г., Великобритания – Участие на Десислава Вълчева Атанасова и Даниела Анастасова 
Дариткова-Проданова в еднодневна Парламентарна среща, озаглавена "ЕС: световен фактор в областта на 
здравеопазването и развитието" 
 
17-19.03.2011 г., Словакия – Участие на Светлана Ангелова Найденова и Красимира Щерева Симеонова в 
семинар на тема: "Институции за опазване правата на човека" 
 
20-23.03.2011 г., Швейцария – Участие на Петър Методиев Петров в заседание на Подкомисията по 
международни икономически отношения към Комисията по икономически въпроси на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа 
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20-22.03.2011 г., Швейцария – Участие на Менда Кирилова Стоянова в Годишната сесия на 
Парламентарната конференция на СТО, организирана от Интерпарламентарния съюз и Европейския 
парламент 
 
20-23.03.2011 г., Норвегия – Участие на Иван Атанасов Алексиев в семинар на тема: "Управление на 
отпадъците в общините в Норвегия" 
 
21.03.2011 г., Хърватия – Участие на Ангел Петров Найденов в Официална делегация водена от Президента 
на Републиката г-н Георги Първанов 
 
21-23.03.2011 г., Монако – Участие на Станислав Стоянов Иванов в заседание на Подкомисията по 
устойчиво развитие към Комисията по околна среда, селско стопанство, местни и регионални въпроси на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
22-26.03.2011 г., Грузия – Участие на Асен Йорданов Агов и Корман Якубов Исмаилов в 76-тия Роуз Рот 
семинар, организиран от ПА НАТО в сътрдуничество с Парламента на Грузия на тема: "Мястото на Кавказ в 
глобалната структура: перспективите пред Грузия" 
 
23-26.03.2011 г., Полша – Участие на Цветомир Цвятков Михов, Моника Ханс Панайотова, Георги Иванов 
Икономов и Любен Петров Татарски в състава на официална делегация придружаваща министъра по 
управление на средствата от Европейските фондове 
 
27-28.03.2011 г., Белгия – Участие на ВладимиР Цветанов Тошев в Петата среща на Мрежата по европейски 
въпроси, за контакти между парламентарните групи от семейството на ЕНП в националните парламенти на 
държавите-членки на ЕС 
 
27-29.03.2011 г., Грузия – Участие на Александър Владимиров Радославов, Павел Илиев Димитров, Стоян 
Иванов Иванов, Митхат Сабри Метин и Иван Николаев Иванов в състава на делегация, водена от 
председателя на НС г-жа Цецка Цачева 
 
27-30.03.2011 г., Унгария – Участие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Десислава Вълчева 
Атанасова в Учредителна среща за основаването на Мрежа за здравна политика в Централна и Източна 
Европа 
 
28-30.03.2011 г., Белгия – Участие на Силвия Анастасова Хубенова, Нели Иванова Калнева-Митева, 
Любомила Станиславова Станиславова, Даниела Маринова Петрова и Гинче Димитрова Караминова в 
Международна конференция на тема: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на 
мъдреците и "Стратегическият план на Европеана 2011-2015" 
 
31.03.-04.04.2011 г., Казахстан – Участие на Светлин Димитров Танчев и Лъчезар Богомилов Иванов като 
наблюдатели в провеждането на президентски избори 
 
01-04.04.2011 г., Португалия – Участие на Доброслав Дилянов Димитров и Костадин Василев Язов в 
заседания на Постоянния комитет на Парламентарната асамблея на НАТО и секретарите на делегации 
 
04-08.04.2011 г., Франция – Участие на Михаил Ненов Николовски в редовно заседание на Копмисията по 
парламентарни въпроси на Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
06-08.04.2011 г., Италия – Участие на Силвия Анастасова Хубенова в заседание на Общия комитет по 
политически въпроси и вътрешни работи на Парламентарната Асамблея на Парламентарното измерение на 
Централноевропейската инициатива 
 
10-14,15.04.2011 г., Франция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев, Красимир Неделчев Минчев, Джема 
Маринова Грозданова, Юнал Саид Лютфи и Янаки Боянов Стоилов във втората част на Сесията на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
11.04.2011 г., Белгия – Участие на Венцислав Асенов Лаков, Джевдет Ибрям Чакъров, Меглена Иванова 
Плугчиева-Александрова, Евгени Димитров Стоев, Моника Ханс Панайотова и Димитър Йорданов 
Чукарски в работна среща на народни представители с българските членове на Европейския парламент и 
членове на ЕП и докладчици по присъединяването на България към Шенгенското пространство 
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11-13.04.2011 г., Белгия – Участие на Венцислав Василев Върбанов, Дарин Величков Матов, Димитър 
Асенов Колев, Марио Иванов Тагарински, Тодор Димитров Великов и Димитър Йорданов Чукарски в 
Работно посещение в Европейския парламент 
 
11-14.04.2011 г., Молдова – Участие на Свилен Николов Крайчев и Стоян Янков Гюзелев в 37-мо заседание 
на Комитета по правни и политически въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското 
икономическо сътрудничество 
 
12-13.04.2011 г., Белгия – Участие на Менда Кирилова Стоянова, Ваня Донева Георгиева и Алиосман 
Ибраим Имамов в Междупарламентарна среща 
 
13-15.04.2011 г., Белгия – Участие на Владимир Цветанов Тошев и Михаил Ненов Николовски в Съвместно 
парламентарно заседание "Западните Балкани - към по-интегрирана Европа" 
 
14-15.04.2011 г., Унгария – Участие на Десислава Вълчева Атанасова в Учредителна среща на 
председателите на комисии по здравеопазването 
 
15-19.04.2011 г., Панама – Участие на Христо Дамянов Бисеров в 124-та Асамблея на Интерпарламентарния 
съюз и Асоциацията на главните секретари на парламенти 
 
17-19.04.2011 г., Хърватия – Участие на Корман Якубов Исмаилов, Асен Йорданов Агов, Владимир 
Цветанов Тошев, Моника Ханс Панайотова, Спас Янев Панчев и Доброслав Дилянов Димитров в работно 
посещение в Хърватския парламент 
 
18-20.04.2011 г., Белгия – Участие на Искра Димитрова Михайлова-Копарова в Международна среща на 
тема Промяна на климата 
 
21.04.2011 г., Испания – Участие на Христо Дамянов Бисеров в 124-та Асамблея на Интерпарламентарния 
съюз и Асоциацията на главните секретари на парламенти 
 
29.04.-01.05.2011 г., Черна гора – Участие на Ваньо Евгениев Шарков в ежегодно отдаване на почит в памет 
на децата, загинали в р.Лим 
 
29.04.-01.05.2011 г., САЩ – Участие на Георги Георгиев Пирински във Форум на българските 
образователни и културни обединения 
 
02-08.05.2011 г., САЩ – Участие на Моника Ханс Панайотова в Стратегически форум САЩ-Централна и 
Източна Европа на Центъра за изследване на европейската политика 
 
02-03.05.2011 г., Румъния – Участие на Георги Георгиев Пирински в работна среща а тема "Европейски 
решения за икономически подем" 
 
04-06.05.2011 г., Гърция – Участие на Александър Владимиров Радославов, Мирослав Николов Петков, 
Кирчо Димитров Димитров, Камен Костов Костадинов и Волен Николов Сидеров в Храмов празник на 
Зографския манастир "Св.вмчн.Георги Зограф" 
 
05-06.05.2011 г., Унгария – Участие на Доброслав Дилянов Димитров в среща на председателите на 
комисиите по външна политика /КОФАК/ 
 
05-06.05.2011 г., Германия – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в Годишно заседание на 
института по европейски въпроси /I N E A/ 
 
05.05.2011 г., Сърбия – Участие на Георги Георгиев Пирински в първо заседание на Работата Група на 
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ 
 
06.05.2011 г., Черна гора – Участие на Георги Георгиев Пирински в първо заседание на Работата Група на 
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ 
 
07.05.2011 г., Сърбия – Участие на Георги Георгиев Пирински в първо заседание на Работата Група на 
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ 
 
08-09.05.2011 г., Германия – Официално посещение на Марио Иванов Тагарински 
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10-12.05.2011 г., Германия – Официално посещение на Марио Иванов Тагарински 
 
10-13.05.2011 г., Швейцария – Участие на Любен Петров Татарски в реализацията на важен проект, в 
състава на делегация, организирана от Общината на Разлог 
 
11-14.05.2011 г., Словения – Участие на Петър Методиев Петров в заседание на Комисията по култура, 
наука и образование към ПАСЕ 
 
13-15.05.2011 г., Германия – Участие на Георги Георгиев Пирински в Международен симпозиум по 
културна дипломация 2011 
 
15-18.05.2011 г., Русия – Участие на Тунджай Османов Наимов и Иван Атанасов Алексиев в Международен 
конгрес по екология "Иновационни механизми на развитието на социално-икономическата сфера" 
 
16-18.05.2011 г., Турция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев като наблюдател в парламентарните 
избори от квотата на групата на ЕНП/ХД в ПАСЕ 
 
17-19.05.2011 г., Белгия – Участие на Георги Георгиев Пирински в Кръгла маса на високо равнище относно 
последиците и поуките от световната финансова криза и необходимостта от нова стабилна финансова 
архитектура 
 
18-20.05.2011 г., Украйна – Участие на Свилен Николов Крайчев в Разширено заседание на Бюрото на 
ПАЧИС с ръководителите на националните делегации на страните-членки 
 
18-20.05.2011 г., Унгария – Участие на Огнян Стоичков Янакиев в съвместна среща, организирана от 
Председателите на Комисията по образование, наука и излседвания и Комисията по заетостта и труда в 
Унгарския парламент, в рамките на Унгарското представителство на Съвета на ЕС 
 
19-22.05.2011 г., Италия – Участие на Кирчо Димитров Димитров и Петър Методиев Петров в заседание на 
Комисията по икономическите въпроси на Парламентарната асамбея на Съвета на Европа 
 
19-21.05.2011 г., Сърбия – Участие на Силвия Анастасова Хубенова и Любомила Станиславова 
Станиславова в заседание на Парламентарния комитет на Парламентарното измерение на 
Централноевропейската инициатива на тема: "Устойчиво развитие и опазване на околната среда - ролята на 
Парламентите" и "Перспективи за развитие на ЦЕИ" 
 
20-25.05.2011 г., Люксембург – Участие на Димитър Борисов Главчев, Менда Кирилова Стоянова и Димитър 
Йорданов Чукарски в работно посещение В Европейската Сметна палата и обсъждане на 
взаимоотнощенията Парламент-Сметна палата 
 
22-24.05.2011 г., Италия – Участие на Тодор Атанасов Димитров, Андрей Лазаров Пантев, Йордан Иванов 
Бакалов, Павел Димитров Шопов и Христо Дамянов Бисеров в състава на делегация, водена от председателя 
на НС г-жа Цецка Цачева, във връзка с  традиционното честване на Деня на блгарската просвета,култура и 
славянска писменост - 24 май 
 
23-24.05.2011 г., Белгия – Участие на Иван Николаев Иванов и Ариф Сами Агуш в съвместна среща 
Европейски парламент-Национални парламенти на тема: "Как да подобрим доставките на енергия чрез 
засилване на конкуренцията, чрез по - интелигентни енергийни системи и чрез развитието на енергийната 
инфрастуктура?" 
 
24-25.05.2011 г., Германия – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в церемония по 
връчването на награда "Червения блок", учредена на името на немския социалндемократ Билхем Бок 
 
25-29.05.2011 г., Холандия – Участие на Стоян Иванов Иванов, Нели Иванова Калнева-Митева, Гинче 
Димитрова Караминова, Величка Николова Шопова и Даниела Маринова Петрова в Седма световна среща 
на българските медии 
 
26-27.05.2011 г., Азербайджан – Участие на Юнал Саид Лютфи, Ремзи Дурмуш Осман и Янаки Боянов 
Стоилов в Международна конференция "Нуждата от дефиниране на понятието политически затворници" 
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26-29.05.2011 г., Косово – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в съвместен българо-
австрийски проект за преструктуриране на горския отрасъл на Косово 
 
26-29.05.2011 г., Украйна – Участие на Красимир Неделчев Минчев в заседание на Постоянната комисия на 
ПАСЕ 
 
29-31.05.2011 г., Унгария – Участие на Владимир Цветанов Тошев, Пламен Василев Орешарски, Моника 
Ханс Панайотова,  Калина Венелинова Крумова и Джевдет Ибрям Чакъров в Конференция на комисиите по 
европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС /COSAC/ 
 
29.05.-01.06.2011 г., Франция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев в заседание на Комисията по 
политическите въпроси на ПАСЕ 
 
30.05.-01.06.2011 г., Израел – Участие на Никола Иванов Белишки, Свилен Николов Крайчев, Галина 
Димитрова Банковска и Иван Николаев Иванов в Парламентарна конференция 
 
30.05.-01.06.2011 г., Франция – Участие на Красимир Неделчев Минчев в заседание на Комисията по 
политическите въпроси на ПАСЕ 
 
31.05.-03.06.2011 г., Гърция – Участие на Десислав Славов Чуколов в заседание на Комисията по миграция, 
бежанци и население на Парламентарната асамблея на съвета на Европа 
 
01-03.06.2011 г., Украйна – Участие на Десислава Жекова Танева в Международно изложение "АГРО - 
2011" 
 
01-02.06.2011 г., Израел – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в Международна 
конференция на жените лидерки на тема: "Наука,технологии и иновации" 
 
05-08.06.2011 г., Норвегия – Участие на Янаки Боянов Стоилов и Юнал Саид Лютфи в заседание на 
Комисията по правни въпроси към Парламентарната асамблея на Съвета за сигурност 
 
06-07.06.2011 г., Словения – Участие на Владимир Цветанов Тошев и Екатерина Иванова Михайлова в 
състава на делегация, водена от Президента на Република България г-н Георги Първанов 
 
06-10.06.2011 г., Холандия – Участие на Десислава Вълчева Атанасова, Даниела Анастасова Дариткова-
Проданова и Светлана Ангелова Найденова в работно посещение на тема: "Медицински грижи и социални 
услуги за новородени и деца в контекста на реформата за деинституционализация" 
 
08-10.06.2011 г., Франция – Участие на Александър Руменов Ненков и Станислав Стоянов Иванов в 
заседание на Комисията по околна среда, селско стопанство, местни и регионални въпроси на ПАСЕ в 6ти 
Световен форум по водите 
 
10.06.2011 г., Белгия – Участие на Георги Георгиев Пирински в работна група на Партията на европейските 
социалисти 
 
12-15.06.2011 г., Турция – Участие на Свилен Николов Крайчев в Заседание на ад хок Работна група по 
измененията и допълнения на Регламента на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
 
03-07.07.2011 г., Италия – Участие на Костадин Василев Язов в Семинар на специалната група на 
Средиземноморието и Близкия Изток 
 
03-05.07.2011, Италия – Участие на Георги Георгиев Пирински в Семинар на специалната група на 
Средиземноморието и Близкия Изток 
 
03-05.07.2011, Полша – Участие на Владимир Цветанов Тошев и Моника Ханс Панайотова в Конференция 
на CODACC във връзка с поемането на председателството на ЕС от Република Полша на 1 юли 2011 г. 
 
04-07.07.2011, Украйна – Участие на Марио Иванов Тагарински и Асен Йорданов Агов в Заседание на 
Интерпарламентарния комитет НАТО-Украйна /ИНСУ/ 
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04-09.07.2011 г., Конго – Участие на Четин Хюсеин Казак в XXXVII- та Сесия на парламентарната асамблея 
на Франкофонията 
 
05-10.07.2011 г., Сърбия – Участие на Димитър Иванов Аврамов,  Димо Георгиев Гяуров,  Лъчезар 
Богомилов Иванов, Светлин Димитров Танчев и Румен Стоянов Овчаров в Заседание  на Постоянния 
комитет и годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ 
 
10-11.07.2011 г., Полша – Участие на Михаил Ненов Николовски в Заседание на Конференцията на 
комисиите  по Европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС 
 
10-15.07.2011 г., Канада – Участие на Костадин Василев Язов и Марио Иванов Тагарински в планирани 
посещения в Едмънтън и Форт Макмъри, Канада, организирани от комитетите по икономика и сигурност и 
по наука и технологии на ПА НАТО 
 
11-13.07.2011 г., Белгия – Участие на Пенко Атанасов Атанасов, Христина Иванова Янчева и Петя Николова 
Раева в междупарламентарно заседание на комисиите по земеделие в Европейския парламент 
 
17-19.07.2011 г., Полша – Участие на Валентин Алексиев Николов, Иван Стефанов Вълков и Любен Петров 
Татарски в срещи на председателите на комисии по повод приемането на председателството на ЕС от 
Република Полша 
 
21.07.2011 г., Тунис – Участие на Доброслав Дилянов Димитров в официална делегация, водена от 
министъра на външните работи на Р България г-н Николай Младенов 
 
28-31.07.2011 г., Мароко – Участие на Четин Хюсеин Казак в тържествата на Трона 
 
29.07.2011 г., Белгия – Участие на Асен Йорданов Агов в заседание на Интерпарламентарния съвет НАТО-
Грузия /ИСНГ/ на Парламентарната асамблея на НАТО 
 
04-07.09.2011 г., Франция – Участие на Владимир Цветанов Тошев в Лятната конференция на френския 
парламент 
 
04-06.09.2011 г., Полша - Участие на Емил Димитров Гущеров и  Димитър Йорданов Чукарски в среща на 
председателите на комисии по външна политика /КОФАК/ 
 
04-07.09.2011 г., Италия - Участие на Лъчезар Благовестов Тошев и Красимир Неделчев Минчев в заседание 
на Комисията по политически въпроси на ПАСЕ 
 
06-09.09.2011 г., Сърбия - Участие на Димитър Стоянов Дъбов,  Камен Костов Костадинов и Иван Петров 
Иванов в третата регионална конференция за ЮИЕ на парламентарните структури, осъществяващи контрол 
над службите за сигурност и разузнавателните служби 
 
11-13.09.2011 г., Полша - Участие на Евгени Димитров Стоев и Петър Владимиров Димитров в среща на 
председателите на комисии по икономически въпроси в парламентите на страните-членки на тема "Нужди и 
възможности за финансиране на Европейската енергийна политика до 2020 г." 
 
11-16.09.2011 г., Китай – Участие на Костадин Василев Язов и Асен Йорданов Агов в делегация на ПА 
НАТО от комитетите "Отбрана и сигурност" и "Политически" и участие в срещи и обсъждания с висши 
представители на китайските МВнР и Министерство на отрбаната, Института за външни работи /Пекин/, 
Института за международни изследвания /Шанхай/ 
 
14-19.09.2011 г., Германия - Участие на Цвета Алипиева Георгиева в Кръгла маса в рамките на Световния 
конгрес по превантивна медицина 
 
14-15.09.2011 г., Германия - Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в конференция на тема 
"Състоянието на отношенията Европа-Русия" 
 
18-20.09.2011 г., Полша – Участие на Димитър Борисов Главчев в Конференция на председателите на 
комисии по финанси 
 



Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на 
Народното събрание за 2011 г. 

 82 

18-21.09.2011 г., Великобритания - Участие на Джевдет Ибрям Чакъров в редовно заседание на 
Изпълнителния комитет на Либералния интернационал 
 
20-23.09.2011 г., Испания - Участие на Марио Иванов Тагарински в планирани посещения в испанския 
парламент, сателитния център на ЕС, центъра на НАТО за борба срещу експлозивните пособия, Института 
за изследване и развитие към Министерството на отбраната, организирани от ПА НАТО 
 
22-25.09.2011 г., Азербайджан – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова, Янаки Боянов 
Стоилов, Юнал Саид Лютфи и Ремзи Дурмуш Осман в честване на 20-годишнина от независимостта на 
Република Азербайджан 
 
23-25.09.2011 г., Русия - Участие на Димитър Стоянов Дъбов в конгреса на партия "Единна Русия" 
 
23-24.09.2011 г., Гърция – Участие на Любен Петров Татарски и Димчо Димитров Михалевски във форум 
"Координация и подкрепа на действията на българо-гръцкото трансгранично сътрудничество" 
 
25-27.09.2011 г., Германия – Участие на Иван Николаев Иванов и Атанас Станкев Камбитов в състава на 
делегация, водена от председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева за участие в срещи на високо равнище по 
покана на президента на Баварския парламент г-жа Барбара Щам 
 
25-27.09.2011 г., Полша - Участие на Юнал Тасим Тасим и Христина Иванова Янчева в срещи на 
председателите на Комисиите по земеделие на парламентите на страните-членки на ЕС 
 
02-05.10.2011 г., Франция – Участие на Юнал Саид Лютфи в ІV-та сесия на ПАСЕ 
 
02-04.10.2011 г., Полша - Участие на Светлин Димитров Танчев, Пламен Василев Орешарски,  Моника Ханс 
Панайотова, Калина Венелинова Крумова,  Джевдет Ибрям Чакъров и Асен Йорданов Агов в заседание на 
Конференцията на комисиите по европейски въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС 
(COSAC) 
 
02-04.10.2011 г., Франция - Участие на Станислав Стоянов Иванов,  Петър Методиев Петров,  Красимир 
Неделчев Минчев,  Кирчо Димитров Димитров,  Живко Веселинов Тодоров,  Джема Маринова Грозданова, 
Александър Руменов Ненков, Лъчезар Благовестов Тошев и Янаки Боянов Стоилов в ІV-та сесия на ПАСЕ 
 
04-06.10.2011 г., Белгия – Участие на Красимир Георгиев Ципов и Николай Петков Петков в 
междупарламентарна среща с националните парламенти на тема "Демократичната отчетност на стратегията 
за вътрешната сигурност и ролята на Европол, Евроджъст и Фронтекс" 
 
04-09.10.2011 г., Германия - Участие на Геновева Иванова Алексиева в 14-ти Европейски здравен форум-
Гащайн 
 
06-11.10.2011 г., Казахстан – Участие на Янко Иванов Здравков в официални срещи и разговори с 
вицепремиера на Р Казахстан 
 
06-11.10.2011 г., Хърватия - Участие на Светлин Димитров Танчев,  Лъчезар Богомилов Иванов и Румен 
Стоянов Овчаров в есенната сесия на ПА ОССЕ 
 
07-09.10.2011 г., Румъния - Участие на Доброслав Дилянов Димитров,  Марио Иванов Тагарински,  
Костадин Василев Язов и Асен Йорданов Агов в ежегодна сесия на ПА НАТО 
 
07-09.10.2011 г., Хърватска - Участие на Георги Георгиев Пирински в международна парламентарна 
конференция, организирана от фондация "Фридрих Еберт" 
 
08-13.10.2011 г., Холандия - Участие на Даниела Маринова Петрова като специален гост в спектаклите на 
Театрално-музикален продуцентски център, Варна 
 
09-11.10.2011 г., Франция - Участие на Георги Георгиев Пирински в парламентарен семинар на високо 
равнище, организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ на тема 
"Социалните последици от кризата" 
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10-11.10.2011 г., Белгия - Участие на Светлана Ангелова Найденова и Аспарух Бочев Стаменов в 
менждупарламентарно заседание на тема "Състояние на условност на правата на човека в политиката за 
развитие" 
 
11-14.10.2011 г., Грузия – Участие на Свилен Николов Крайчев в 37-мо заседание на Комитета по въпросите 
на икономиката, търговията, тенхологиите и околната среда на ПАЧИС 
 
12-14.10.2011 г., Белгия – Участие на Георги Георгиев Пирински и Меглена Иванова Плугчиева-
Александрова в кръгла маса на високо равнище, посветена на актуалното състояние на ЕС и неговото 
бъдеще 
 
16-18.10.2011 г., Испания - Участие на Георги Георгиев Пирински в конференция на тема "Отношенията ЕС-
Русия" 
 
17.10.2011 г., Белгия – Участие на Моника Ханс Панайотова в среща на Мрежата по европейски въпроси по 
линия на Европейската народна партия 
 
17-19.10.2011 г., Сърбия - Участие на Александър Руменов Ненков и Валентин Алексиев Николов в 
енергийна конференция на тема "Енергия-развитие-демокрация: формиране на ново енергийно бъдеще в 
ЮИЕ" 
 
18-20.10.2011 г., Великобритания - Участие на Йордан Иванов Бакалов в прием по повод отбелязване Деня 
на антиробството 
 
19-21.10.2011 г., Белгия - Участие на Димитър Борисов Главчев и Моника Ханс Панайотова в конференция с 
нац. парламенти, организирана съвместно от полското председателство на Съвета на ЕС, Европейския 
парламент и Европейската комисия 
 
25-27.10.2011 г., Чехия - Участие на Моника Ханс Панайотова в Стратегически форум САЩ-Централна 
Европа на Центъра за изследване на европейската политика /ЦИЕП/ 
 
26-28.10.2011 г., Германия - Участие на Михаил Райков Миков и Явор Божилов Нотев в седмата 
конференция на парламентарните комисии за надзор на разузнаването и службите за сигурност на 
държаните-членки на ЕС 
 
31.10.-03.11.2011 г., Русия – Посещение на Асен Йорданов Агов в разширеното бюро на ПА НАТО 
 
03-04.11.2011 г., Сърбия - Участие на Георги Георгиев Пирински в Третата среща на Работната група на 
парламентарното измерение на ПСЮИЕ /ПЕ ПСЮИЕ/ 
 
04-07.11.2011 г., Малта - Участие на Даниела Димитрова Миткова в международна конференция на тема 
"Новата визия на сътрудничество между Европа и Африка - култура на мира" 
 
06-09.11.2011 г., Германия – Участие на Светлана Ангелова Найденова в работно посещение за запознаване 
с опита на страната при прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
 
08-09.11.2011 г., Белгия - Участие на Сергей Дмитриевич Станишев в заседание на Мрежата по външна 
политика на Партията на европейските социалисти 
 
08-11.11.2011 г., Белгия - Участие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Десислава Вълчева 
Атанасова, Пламен Георгиев Цеков и Цвета Алипиева Георгиева в консултации с Европейската комисия 
 
09-11.11.2011 г., Сърбия – Участие на Любомила Станиславова Станиславова и Силвия Анастасова 
Хубенова в сесия на ПА ПИЦЕИ. "Перспективи за развитие на ЦЕИ" 
 
12-13.11.2011 г., Франция - Участие на Лъчезар Благовестов Тошев във форума "Да живеем заедно 
съчетавайки многообразие и свобода в 21-ви век" 
 
14-15.11.2011 г., Франция - Участие на Лъчезар Благовестов Тошев в заседание на Комисията по 
политически въпроси на ПАСЕ 
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14-18.11.2011 г., Литва - Участие на Четин Хюсеин Казак в ХХІІ заседание на ПАФ 
 
15-17.11.2011 г., Франция – Участие на Юнал Саид Лютфи, Красимир Неделчев Минчев и Янаки Боянов 
Стоилов в Заседание на Комисията по правни въпроси на ПАСЕ 
 
17.11.2011 г., Финландия – Работна визита на Моника Ханс Панайотова 
 
17-18.11.2011 г., Германия - Участие на Красимир Неделчев Минчев в конференция на тема "Стабилността 
като граница за ролята на Европа в глобалната икономика" 
 
20-23.11.2011 г., Великобритания - Участие на Георги Георгиев Пирински и Костадин Василев Язов в 
семинар, организиран от ПА НАТО с подкрепата на британския парламент и швейцарското Министерство 
на отбраната в Роуз Рот семинар на тема "2011-2014 - Афганистан по пътя към прехода" 
 
20-24.11.2011 г., Албания - Участие на Стоян Янков Гюзелев, Свилен Николов Крайчев,  Рамадан Байрам 
Аталай,  Димитър Йорданов Атанасов и Румен Иванов Такоров в есенната сесия на Генералната асамблея на 
ПАЧИС 
 
21-24.11.2011 г., Великобритания – Участие на Доброслав Дилянов Димитров в посещение, организирано от 
делегацията на ПА НАТО от състава на Комитета "Отбрана и сигурност" 
 
24-26.11.2011 г., Белгия - Участие на Михаил Райков Миков в заседание на Съвета и Конвента на партията 
на европейските социалисти 
 
24-26.11.2011 г., Великобритания - Участие на Красимир Неделчев Минчев в заседание на постоянната 
комисия на ПАСЕ 
 
24-27.11.2011 г., Белгия - Участие на в заседание на Сергей Дмитриевич Станишев и Георги Георгиев 
Пирински в Партията на европесйките социалисти /ПЕС/ и организирания от ПЕС Конвент 
 
25-27.11.2011 г., Черна гора - Участие на Антон Константинов Кутев в международен семинар на тема 
"Съвременни политически кампании н ЮИЕ" 
 
25.11.-01.12.2011 г., Индия – Участие на Христо Дамянов Бисеров, Дарин Величков Матов, Ваньо Евгениев 
Шарков, Цвета Вълчева Караянчева, Огнян Стоичков Янакиев и Емилия Радкова Масларова в делегация, 
водена от председателя на 41-то НС г-жа Цецка Цачева за официално посещение в Индия 
 
26-30.11.2011 г., Израел - Участие на Десислава Жекова Танева в Първа европейска конференция на 
Световната здравна организация за стратегията за здраве 2020 на тема "Международното сътрудничество за 
подобряване здравето и благосъстоянието" 
 
30.11.-06.12.2011 г., Русия - Участие на Лъчезар Богомилов Иванов и Румен Стоянов Овчаров в сформирана 
Мисия за наблюдение на парламентарните избори в Русия, брифинг и инструктаж 
 
03-05.12.2011 г., Германия - Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова и Сергей Дмитриевич 
Станишев в конференция на Германската социалдемократическа партия 
 
04-06.12.2011 г., Белгия - Участие на Борис Крумов Грозданов в междунарламентарна среща на тема 
"Социалното сближаване и демоглафското развитие в устойчива Европа" 
 
04-07.12.2011 г., Австрия - Участие на Емил Димитров Караниколов в 8-ма среща на Комисията по 
енергетика, околна среда и води на ПА на СзС 
 
04-06.12.2011 г., Белгия - Участие на Димитър Борисов Главчев в 15-та среща на високо равнище на 
председателите на парламентарните групи на Европейската народна партия в националните парламенти от 
ЕС 
 
06.12.2011 г., Германия – Участие на Димитър Борисов Главчев в 15-та среща на високо равнище на 
председателите на парланетарни групи на Европейската народна партия 
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04-06.12.2011 г., Белгия - Участие на Любен Петров Татарски,  Калина Венелинова Крумова и  Димитър 
Бойчев Петров в междунарламентарна среща на тема "Социалното сближаване и демографското развитие в 
устойчива Европа" 
 
06-09.12.2011 г., Франция – Участие на Моника Ханс Панайотова в конгрес на Европейската народна партия 
 
06-08.12.2011 г., Белгия - Участие на Сергей Дмитриевич Станишев в координационна среща по повод 
избирането му за председател на Партията на европейските социалисти /ПЕС/ 
 
12-14.12.2011 г., Франция – Участие на Юнал Саид Лютфи в заседание на Комисията по правни въпроси на 
ПАСЕ 
 
13-15.12.2011 г., Франция – Участие на Лъчезар Благовестов Тошев в заседание на Комисията по 
политически въпроси на ПАСЕ 
 
14-15.12.2011 г., Германия – Участие на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова в Кръгла маса по 
Дунавската стратегия на ЕС и позицията на България по нея 
 
20-22.12.2011 г., Азербайджан – Участие на Ремзи Дурмуш Осман в Международна конференция "Политика 
на модернизация: нови икономически и социални предизвикателства" 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
12.01.2011 г., среща на г-н Стефан Иванов Дедев с Н. Пр. г-н Макото Ито – извънреден и пълномощен 
посланик на Япония в София 
 
13.01.2011 г., Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа г-жа Ариана Жерка-Ходжа - 
посланик на Косово в София 
 
14.01.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с г-н Киочи Като - комания "Тошиба" 
 
14.01.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с Н. Пр. г-н Александър Пригорски - извънреден и 
пълномощен посланик на Република Молдова в София 
 
14.01.2011 г., среща на членове на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна 
етика, на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по 
бюджет и финанси с г-н Алгирдас Шемета – член на Европейската комисия, комисар по въпросите на 
данъчното облагане и митническия съюз, одит и борба с измамите 
 
19.01.2011 г., среща на членове на Комисията по външна политика и отбрана и на  
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с Н. Пр. г-жа Юдит Ланг - 
посланик на Р Унгария, Н. пр. г-н Марк Михилсен - посланик на Кралство Белгия и Н. Пр. г-н Рафаел 
Мендивил, посланик на Кралство Испания 
 
19.01.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Макото Ито – извънреден и 
пълномощен посланик на Япония в София 
 
20.01.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Саад Мохамед Рида Али - извънреден 
и пълномощен посланик на Република Ирак в София 
 
20.01.2011 г., среща на г-н Живко Веселинов Тодоров с г-н Виктор Калник, извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна 
 
21.01.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-жа Елба Дауи - вр. управляваща посолството на 
Судан 
 
21.01.2011 г., среща на г-жа Даниела Петрова с г-жа Даниела Порси 
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21.01.2011 г., среща на г-жа Десислава Жекова Танева с г-н Брад Киндер - началник на международния 
отдел, отговарящ за Русия, Блзикия изток и Европа в Американската агенция по горите 
 
26.01.2011 г., среща на членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
с Н. Пр. г-жа Юдит Ланг - посланик на Р Унгария, Н. пр. г-н Марк Михилсен - посланик на Кралство Белгия 
и Н. Пр. г-н Рафаел Мендивил, посланик на Кралство Испания 
 
26.01.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с г-н Сугиура - зам.-ръководител на мисията, 
посолство на Япония 
 
27.01.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Зо Сунг Джу - извънреден и 
пълномощен посланик на КНДР 
 
27.01.2011 г., среща на членове на Комисията по здравеопазването с д-р Филип Дейвис - генерален директор 
на европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка 
 
28.01.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с г-н Петер Пел - представител на „Ибердрола” за 
България 
 
28.01.2011 г., среща на г-жа Христина Иванова Янчева с Г-н Ян Херит Дейлен, служител в холандското 
министерство на земеделието, съветник по ОСП 
 
02.02.2011 г., среща на г-н Лъчезар Благовестов Тошев с г-н Беноа Кнопер, първи секретар в посолството на 
Франция в София 
 
02.02.2011 г., среща на членове на Комисията по културата, гражданското общество и медиите с г-н Сержи 
Ширатори - икономически съветник в посолоството на САЩ в София 
 
02.02.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с Н. Пр. г-н Михеил Уклеба - извънреден и 
пълномощен посланик на Грузия в София 
 
02.02.2011 г., среща на г-жа Искра Фидосова Искренова с Н. Пр. г-н Исмаил Арамаз - извънреден и 
пълномощен посланик на Република Турция в София 
 
03.02.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с г-н Сугиура - зам.-ръководител на мисията, 
посолство на Япония 
 
03.02.2011 г., среща на г-н Николай Янков Пехливанов и г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н 
Иммануел Робърт Инкириванг - извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в София 
 
04.02.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-н Антон Пакурецу, извънреден и пълномощен 
посланик на Румъния в София 
 
04.02.2011 г., среща на членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове  
с г-жа Кристалина Георгиева - еврокомисар по межд. сътрудничество, хуманитарната помощ и при кризи 
 
09.02.2011 г., среща на г-жа Даниела Петрова с г-н Сейджи Иратори - съветник в Посолството на САЩ в 
София 
 
10.02.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-н Салах Суккар, временно управляващ 
посолството на Сирийската арабска република в София 
 
11.02.2011 г., среща на членове на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с Eврокомисар Януш Левандовски, отговарящ по въпросите за бюджета и 
финансовото планиране 
 
11.02.2011 г., среща на членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с Еврокомисар Сесилия 
Малмстрьом, отговаряща по въпросите за вътрешните работи 
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11.02.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н.Пр.г-н Михеил Уклеба, извънреден и 
пълномощен посланик на Грузия в София 
 
14.02.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Дитрих Бекер, зам.-посланик на Посолството на 
ФРГ в София, политически отдел 
 
16.02.2011 г., среща на членове на Комисията по бюджет и финанси с г-н Питър Харолд - регионален 
директор за Европа на Световна банка 
 
17.02.2011 г., среща на г-н Емил Кирилов Иванов, г-н Атанас Тодоров Мерджанов, г-жа Меглена Иванова 
Плугчиева-Александрова, г-н Петър Атанасов Курумбашев, г-н Красимир Любомиров Велчев, г-н Стоян 
Янков Гюзелев, г-жа Искра Димитрова Михайлова-Копарова, г-н Любен Петров Татарски и г-н Иван 
Стефанов Вълков с Н. Пр. г-н Ноах Гал Гендлер - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел 
в София 
 
17.02.2011 г., срща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Валентин Плентьов 
 
17.02.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с Н. Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух - извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
18.02.2011 г., разглеждане на изложба от г-н Марко Монтеки, председател на Италианската търговска 
камара 
 
21.02.2011 г., среща на г-жа Меглена Иванова Плугчиева-Александрова с г-н Шмит - председател на 
Австрийската неправителствена организация за европейска политика 
 
21.02.2011 г., среща на г-жа Менда Кирилова Стоянова с г-н Ален Ламасур - евродепутат от Франция, 
председател на бюджетната комисия на Еврпоейския парламент 
 
22.02.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Гуо Йеджоу - извънреден и пълномещ 
посланик на Китайската народна република 
 
22.02.2011 г., среща на народни представители от ПГ на Синята коалиция с г-н Ален Ламасур, г-н Ласло 
Сърджан и г-н Салвадор Гарига, депутати в Европейския парламент 
 
23.02.2011 г., среща на г-н Юнал Саид Лютфи с Н. Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух - извънреден и пълномощен 
посланик на Палестина в София 
 
23.02.2011 г., среща на членове на Комисията по външна политика и отбрана и  
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Карлос Куельо - докладчик за 
Шенген 
 
23.02.2011 г., среща на г-н Светослав Тончев Тончев с Н. Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух - извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
23.02.2011 г., Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа г-н Торбьорн Ягланд - генерален 
секретар на Съвета на Европа 
 
23.02.2011 г., среща на г-н Павел Димитров Шопов с г-н Киюмрас Каземи - първи секретар в полоството на 
Иран 
 
01.03.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с Г-н Уин Грант - щатски прокурор 
 
08.03.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с г-н Юрген Зайдел, зам. министър-председател и 
министър на икономиката, труда и туризма на провинция Мекленбург-Форпомерн 
 
09.03.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер - извънреден и 
пълномощен посланик на ФРГ в София 
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09.03.2011 г., среща на г-н Андрей Лазаров Пантев с г-н Фьодор Калайдов, съветник в посолството на 
Руската федерация 
 
10.03.2011 г. среща на г-н Георги Пирински с г-н Йежи Вендерлих - председател на Групата за приятелство 
Полша-България и зам.-председател на Сейма на Р. Полша 
 
11.03.2011 г., среща на г-н Георги Иванов Икономов с г-н Йежи Вендерлих - председател на Групата за 
приятелство Полша-България и зам.-председател на Сейма на Р Полша 
 
11.03.2011 г., среща на г-н Георги Иванов Икономов с г-н Йежи Вендерлих - председател на Групата за 
приятелство Полша-България и зам.-председател на Сейма на Р Полша 
 
11.03.2011 г., разглеждане сградата на НС от г-н Ричард Хардинг и г-н Сам Фойер, продуценти от Холивуд 
 
16.03.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с Н. Пр. г-н Марк Михилсен - извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Белгия в София 
 
16.03.2011 г., среща на г-н Ремзи Дурмуш Осман с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и пълномощен 
посланик на Азербайджанската република в София 
 
22.03.2011 г., среща на г-н Петър Атанасов Курумбашев и г-н Мартин Димитров Димитров с г-н Бари 
Джейкъбс и Хари Уол 
 
23.03.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер - извънреден и 
пълномощен посланик на ФРГ в София 
 
24.03.2011 г., среща на г-н Христо Дамянов Бисеров с Н. Пр. г-н Дивябх Манчанда - извънреден и 
пълномощен посланик на Индия в София 
 
25.03.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с Н. Пр. г-н Ахмед Ал-Мадбух - извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
29.03.2011 г., среща на г-н Четин Хюсеин Казак с г-жа Мариан Каре и г-н Беноа Кнопер - служители от 
Посолството на Френската република в София 
 
29.03.2011 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-жа Юдит Ланг, посланик на Унгария, Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланик на Полша, Н. Пр. г-н Марк 
Михилсен, посланик на Кралство Белгия и Н. Пр. г-н Рафаел Мендивил, посланик на Кралство Испания 
 
30.03.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с г-н Томаш Хробек, съветник в посолството на 
Чешката република 
 
30.03.2011 г., среща на г-н Светлин Димитров Танчев с Мариан Каре, първи секретар в посолството на 
Франция 
 
30.03.2011 г., среща на г-жа Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Вячеслав Качанов - извънреден и 
пълномощен посланиик на Беларус в София 
 
31.03.2011 г., среща на г-н Йордан Иванов Бакалов с г-жа Милагрос Лейнес, представител на Върховния 
комисариат на ООН в България 
 
01.04.2011 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
г-жа Данута Хюбнер - председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент 
 
04.04.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с Н. Пр. г-жа Даря Баудаж-Курет - извънреден и 
пълномощен посланик на Р Словения в София 
 
04.04.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Небойша Радманович – председателстващ 
председателството на Босна и Херцеговина 
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04.04.2011 г., среща на г-жа Меглена Иванова Плугчиева-Александрова с Н. Пр. г-жа Даря Баудаж-Курет - 
извънреден и пълномощен посланик на Р Словения в София 
 
04.04.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с г-н Гагик Царукян, президент на националния 
Олимпийски комитет на Армения 
 
06.04.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с Н.Пр.г-н Филип Отие, извънреден и пълномощен 
посланик на Франция 
 
06.04.2011 г., среща на г-н Юнал Саид Лютфи с Н. Пр. г-н Михеил Уклеба - извънреден и пълномощен 
посланик на Грузия в София 
 
06.04.2011 г., среща на членове на Комисията по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с г-н Маркус Репник, Постоянен представител на Световна банка за 
България 
 
07.04.2011 г., среща на членове на Комисията по външна политика и отбрана с г-н Богдан Клих, министър на 
отбраната на Полша 
 
07.04.2011 г., откриване на изложба, Извънредни и пълномощни посланици на Белгия, Унгария, Франция, 
Великобритания, САЩ, Германия, Полша, Холандия 
 
07.04.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Андрей Авдеев, секретар по 
външнополитическите въпроси в посолството на Руската федерация 
 
08.04.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Исмаил Арамаз - извънреден и 
пълномощен посланик на Р Турция в София 
 
13.04.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с Проф. д-р Енвер Хасани – председател на 
Конституционния съд на Косово 
 
19.04.2011 г., среща на г-н Огнян Андонов Пейчев с Н. Пр. г-н Макото Ито - извънреден и пълномощен 
посланик на Япония в София 
 
19.04.2011 г., среща на г-н Любен Петров Татарски с Н. Пр. г-н Макото Ито - извънреден и пълномощен 
посланик на Япония в София 
 
19.04.2011 г., среща на г-н Делян Добрев с Н. Пр. г-н Макото Ито - извънреден и пълномощен посланик на 
Япония в София 
 
20.04.2011 г., среща на народни представители от ПГ на ДПС с д-р Хелмут Хьоролд - председател на 
специализираната партийна комисия по външна политика и сигурност на Свободната демократическа 
партия от провинция Саксония-Анхалт, ФРГ 
 
20.04.2011 г., среща на г-н Димитър Анастасов Карбов, г-н Белгин Фикри Шукри, г-н Митхат Сабри Метин, 
г-н Неджми Ниязи Али, г-н Румен Иванов Такоров, г-жа Даниела Маринова Петрова, г-н Емил Димитров 
Гущеров, г-н Светлин Димитров Танчев, г-н Стоян Янков Гюзелев и г-жа Цвета Вълчева Караянчева с Н. 
Пр. Г-н Гийермо Асрак – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в София 
 
20.04.2011 г., среща на г-н Николай Янков Пехливанов с г-н Ади Харитомо - вр. управляващ Посолството на 
Индонезия в София 
 
21.04.2011 г., среща на г-н Янко Иванов Здравков с г-н Дмитро Исаченко – временно управляващ 
посолството на Украйна в София 
 
29.04.2011 г., среща на г-н Юнал Саид Лютфи с г-н Басам Салхи, генерален секретар на Палестинската 
народна партия 
 
03.05.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Генадий Шорохов и г-жа Алла Шорохова – 
Международен съюз на ветераните „Бойна дружба” 
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04.05.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Ейсуке Цуджи – аташе по политическите 
въпроси в посолството на Япония в София 
 
04.05.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с Н. Пр. г-н Церендорж Ганхуяг - извънреден и 
пълномощен посланик на Монголия в София 
 
04.05.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов и членове на Комисията по правни въпроси с 
експерти от Европейската комисия 
 
05.05.2011 г., среща на г-н Десислав Славов Чуколов, г-н Павел Димитров Шопов, г-н Лютви Ахмед Местан, 
г-н Христо Дамянов Бисеров, г-н Георги Георгиев Пирински, г-н Сергей Дмитриевич Станишев, г-н Анастас 
Василев Анастасов, г-н Иван Николаев Иванов и г-н Мартин Димитров Димитров с Н. Пр. г-н Бан Ки-мун - 
генерален секретар на ООН 
 
09.05.2011 г., среща на членове на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Гунтер Крихбаум – председател на Комисията по 
европейски въпроси на Бундестага на ФРГ 
 
09.05.2011 г., среща на членове на Комисията по здравеопазването с Н. Пр. г-жа Регина Ешер – извънреден и 
пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в София 
 
09.05.2011 г., Комисия по здравеопазването - Кръгла маса за обсъждане на диогностично свързаните групи 
като метод за заплащане на медицинска помощ 
 
10.05.2011 г., среща на г-н Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Чън Би-хо – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Корея в София 
 
11.05.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-н Захари Кушев – почетен консул на Р. 
България в Еквадор 
 
12.05.2011 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с Европейската комисия за демокрация чрез 
право /Венецианската комисия/ 
 
12.05.2011 г., среща на г-н Янко Иванов Здравков с Н. Пр. г-н Рафаел Анхел Барето – извънреден и 
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
12.05.2011 г., среща на народни представители от ПГ на АТАКА, ПГ на ДПС, ПГ на КБ, ПГ на ПП ГЕРБ и 
ПГ на Синята коалиция с Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/ 
 
13.05.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров, Живко Веселинов Тодоров с г-н Ху Чунхуа – 
губернатор на провинция Вътрешна Монголия, Китайска народна република 
 
13.05.2011 г., Пресконференция Европейска комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/ 
 
13.05.2011 г., среща на членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
и Комисията по околната среда и водите с г-жа Кони Хедегор, член на Европейската комисия, отговаряща 
по въпросите за действията по климата 
 
13.05.2011 г., среща на г-н Лъчезар Благовестов Тошев с Миклош Пек - щарже д'афер в посолството на 
Унгария 
 
16.05.2011 г., среща на г-н Лютви Ахмед Местан с г-н Ри Ин-джи – депутат от Националното събрание на 
Република Корея, член на Групата за приятелство с България 
 
16.05.2011 г., среща на г-н Румен Йорданов Петков с Н. Пр. г-н Ноах Гал Гендлер – извънреден и 
пълномощен посланика на Държавата Израел в София 
 
17.05.2011 г., среща на г-н Спас Янев Панчев и г-н Анастас Василев Анастасов с Н. Пр. г-н Зо Сунг Джу - 
извънреден и пълномощен посланик на КНДР в София 
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17.05.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов и г-н Делян Александров Добрев с г-н Хидеаки Оиши 
– представител за България на Тошиба Корпорейшън 
 
17.05.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с г-н Хауърд Розен и г-н Веси Критчън - гости от 
Великобритания 
 
17.05.2011 г., среща на г-н Петър Атанасов Курумбашев с г-н Алън Хътчинсън - консултант от швейцарска 
банка 
 
18.05.2011 г., среща на г-н Владислав Евгениев Димитров с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Австрия в София 
 
18.05.2011 г., среща на г-н Иван Стефанов Вълков с Н. Пр. г-н Павел Вацек - извънреден и пълномощен 
посланик на Чешката република в София 
 
19.05.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-жа Азиза Лимам – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Мароко в София 
 
19.05.2011 г., среща на г-жа Десислава Жекова Танева с Н. Пр. г-н Павел Вацек, извънреден и пълномощен 
посланик на Чешката република в София 
 
20.05.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-жа Шийла Камерър - извънреден и 
пълномощен посланик на РЮА 
 
20.05.2011 г., среща на независими народни представители с представители на международни ветерански 
организации от държавите-членки на ОНД, Балканските държави и други държави от Азия и Европа 
 
25.05.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с г-н Стюард Питърс - втори секретар в Посолството 
на Великобритания в София 
 
26.05.2011 г., среща на г-н Петър Атанасов Курумбашев с г-н Роар Хауснер и г-н Ян Ерин Сулиен 
 
27.05.2011 г., Н. Пр. г-н Джеймс Уорлик - извънреден и пълномощен посланик на САЩ в София - 
изслушване на парламентарния контрол 
 
27.05.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с Н. Пр. г-н Александру Пригорски - извънреден и 
пълномощен посланик на Молдова в София 
 
02.06.2011 г., Комисията по здравеопазването - Кръгла маса на тема „Българсаката патоанатомия и 
европейските стандарти 
 
02.06.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с г-н Торстен Гайслер - директор на програма 
"Върховенството на закона - ЮИЕ" на фондация "Конрад Адунауер" 
 
08.06.2011 г., среща на членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите и Комисия по правни въпроси с Делегация на Комисията по петициите на 
гражданите към Постоянния комитет на Народното събрание на СР Виетнам 
 
08.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Гийермо Асрак – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Аржентина в София 
 
08.06.2011 г., откриване на изложбата „Дунав – истинската река”, Посланици на страните от Дунавския 
регион 
 
09.06.2011 г., среща на г-н Светослав Тончев Тончев с Н. Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
09.06.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с Делегация на Комисията по петициите на 
гражданите към Постоянния комитет на Народното събрание на СР Виетнам 
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09.06.2011 г., среща на г-н Красимир Минчев с г-н Дмитро Исаченко – първи секретар в посолството на 
Украйна в София 
 
10.06.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с д-р Марио Арнд - фондация Конрад Аденауер" 
 
10.06.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Сейджи Ширатори - секретар по 
икономическите въпроси на посолството на САЩ в София 
 
14.06.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н. пр. г-н Исмаил Арамаз - извънреден и 
пълномощен посланика на Р Турция в София 
 
14.06.2011 г., среща на членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с Посланиците на 
Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Китай, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Унгарлия, Ирландия, Италия, Корея, Македония, Холандия, Полша 
 
15.06.2011 г., среща на г-н Йордан Иванов Бакалов с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и пълномощен 
посланик на Азербайджан в София 
 
15.06.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
15.06.2011 г., среща на народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ с Депутати от кипърската управляваща 
партия 
 
15.06.2011 г., среща на г-жа Мая Божидарова Манолова с г-н Ейсуке Цуджи – аташе по политическите 
въпроси в посолството на Япония в София 
 
16.06.2011 г., среща на членове на Комисията по правни въпроси с г-н Жан-Пол Коста – председател на 
Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ 
 
20.06.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
22.06.2011 г., среща на г-жа Десислава Вълчева Атанасова с Н. Пр. г-н Емил Каримов - извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
22.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н.Пр.г-н Ставрос Амвросиу, извънреден и 
пълномощен посланик на Кипър в София 
 
22.06.2011 г., среща на г-жа Менда Кирилова Стоянова с г-н Сержи Хиратори - икономически съветник в 
посолството на САЩ в София 
 
22.06.2011 г., среща на г-н Десислава Вълчева Атанасова с Н. Пр. г-н Емил Каримов – извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
22.06.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с г-н Сугиура - зам.-ръководител на мисията на 
Япония в София 
 
22.06.2011 г., разглеждане сградата на НС от инж. Милан Хорт – зам.-председател на Националния съвет на 
Словашката република и член на Комисията по публична администрация и регионално развитие 
 
23.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-жа Ребека Дънам, посолство на САЩ в 
България 
 
23.06.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с експерти от три неправителствени организации от 
Черна гора 
 
23.06.2011 г., среща на членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление с инж. 
Милан Хорт – зам.-председател на Националния съвет на Словашката република и член на Комисията по 
публична администрация и регионално развитие 
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23.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
24.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-н Аббас Заки, член на Централния комитет на 
движението Фатах, Палестина 
 
24.06.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с Н. Пр. г-н Емил Каримов – извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
28.06.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с г-н Енвер Ходжай - министър на външните 
работи на Косово 
 
28.06.2011 г., среща на членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с г-н 
Ян Хайда - председател на Комисията по икономика, земеделие и транспорт към Сената на Чешката 
република 
 
28.06.2011 г., среща на г-жа Десислава Вълчева Атанасова с д-р Хайдар Ал Юсуф – Директор на Здравния 
фонд към Държавната агенция по здравеопазването на Дубай, ОАЕ 
 
28.06.2011 г., среща на г-жа Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Питър Сароси и г-н Ищван 
Габор Такас - фондация "Инициатива за здраве" 
 
29.06.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Михаил Иванов - зам.-директор на културно-
информационния център на Русия 
 
29.06.2011 г., среща на г-н Камен Маринов Петков с Н. Пр. г-н Александру Пригорски – извънреден и 
пълномощен посланик на Молдова в София 
 
29.06.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н.Пр. г-н Микола Балтаджи, извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
29.06.2011 г., среща на членове на Комисията по външна политика и отбрана с Генерал Стефан Абриал, 
Върховен главнокомандващ Съюзното командване по трансформация на НАТО 
 
30.06.2011 г., среща на членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите с членове на Комисията по петиции в Европейския парламент 
 
30.06.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с г-н Валерий Парфьонов - член на Групата за 
приятелство с България в Съвета на Федерацията на Руската федерация 
 
30.06.2011 г., среща на г-н Станислав Станилов с Н. Пр. г-н Арсен Сахоян - посланик на Република Армения 
в София 
 
30.06.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с Н. Пр.г-н Ставрос Амвросиу, извънреден и 
пълномощен посланик на Кипър в София 
 
 
05.07.2011 г., среща на г-н Юнал Саид Лютфи с Н. пр. г-н Ахмед Буташ - извънреден и пълномощев 
посланик на Алжир в София 
 

07.07.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с г-н Тамаш Шош - председател на Групата за 
приятелство Унгария-България в Националното събрание на Република Унгария 
 
07.07.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Мазхар Джавет, временно управляващ 
посолството на Пакистан в София 
 
07.07.2011 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с представители на пациентска организация 
от Азербайджан 
 
07.07.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Михаил Иванов - зам.-директор на културно-
информационния център на Русия 
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11.07.2011 г., среща на г-н Рамадан Байрам Аталай с народни представители от Великото национално 
събрание на Република Турция, включени в състава на официалната делегация на президента на Р Турция г-
н Абдула Гюл 
 
13.07.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Юрий Дашевски - представител на 
американска неправителствена организация /Дневни центрове за хора със здравословни проблеми/ 
 
14.07.2011 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана 
и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с Н. Пр. г-жа Юдит Ланг – 
посланик на Република Унгария, Н. Пр. г-н Коре Ерхард Янсон – посланик на Кралство Дания, Н. Пр. г-н 
Лешек Хенсел – посланик на Република Полша, Н. Пр. г-н Ставрос Амвросиу – посланик на Република 
Кипър 
 
19.07.2011 г., среща на членове на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите 
на гражданите с г-н Никифорос Диамандурос - европейски омбудсман 
 
19.07.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с г-н Тошио Сугиура – съветник в посолството 
на Япония 
 
19.07.2011 г., участие на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в Кръгла маса по 
въпросите на гражданската конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, организирана от 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
 
20.07.2011 г., среща на г-н Тодор Атанасов Димитров с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – посланик на 
Република Австрия 
 
22.07.2011 г., среща на г-н Лютви Ахмед Местан с г-жа Ребека Дънам – съветник по политическите въпроси 
в посолството на САЩ в София 
 
26.07.2011 г., участие на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в Публична дискусия 
на тема "Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000-2010 г." 
 
28.07.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
28.07.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с г-н Тошио Сугиура – съветник в посолството 
на Япония 
 
29.07.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с Н. Пр. г-н Рейн Ойдекиви – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Естония в София 
 
29.07.2011 г., среща на г-жа Искра Димитрова Михайлова-Копарова с г-н Джовани Алемано – бивш 
министър на земеделските и горски политики на Република Италия 
 
02.08.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н.Пр. г-н Матиас Хьопфнер, извънреден и 
пълномощен посланик на Германия в София 
 
31.08.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Церендорж Ганхуяг - извънреден и 
пълномощен посланик на Монголия в София 
 
02.09.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова, г-н Лютви Ахмед Местан, г-н Красимир 
Любомиров Велчев, г-н Свилен Николов Крайчев, г-н Станислав Стоянов Иванов и г-н Стефан Иванов 
Дедев с г-н Кунихико Кавацу – директор в отдел „Централна и Източна Европа”, бюро „Европейски страни” 
в Министерството на външните работи на Япония 
 
02.09.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Антонио Патриота - министър на външните 
работи на Федеративна република Бразилия 
 
14.09.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински и членове на ПГ на КБ с Млади лидери от 
Югоизточна Европа и Черноморския район 
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14.09.2011 г., креща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Петер Пажоли - унгарски журналист 
 
14.09.2011 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. Лешек Хенсел - полсаник на Р Полша, Т. Пр. г-н Коре Янсон - посланик на Кралство Дания и Н. Пр. 
г-н Ставрос Амвросиу - посланик на Р Кипър 
 
14.09.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
15.09.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Мартин Шварц - председател на медийна 
система СМАРТ Гайд 
 
16.09.2011 г., среща на членове на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна 
етика с г-жа Ли Цюфан – председател на Китайския изследователски център за борба с корупцията /с ранг на 
зам.-министър/ 
 
16.09.2011 г., среща на г-н Мартин Димитров Димитров с Н.Пр.г-жа Хелена Алин, посланик на Швеция за 
България 
 
16.09.2011 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана и Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Гернот Ерлер - зам.-председател на парламентарната 
фракция на СдПГ в Бундеснага на ФРГ 
 
19.09.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с г-жа Фабиен Крю, член на Комисията по 
икономически въпроси 
 
20.09.2011 г., среща на членове на ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ "Синята коалиция" с г-н Жан Клод Миньон, 
ръководител на Френската делегация в ПАСЕ 
 
20.09.2011 г., среща на г-н Владислав Евгениев Димитров с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Австрия 
 
27.09.2011 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана с Адмирал Самюел Локлиър – 
командващ Съвместното командване на силите на НАТО 
 
27.09.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски, г-н Лютви Ахмед Местан, г-н Христо Дамянов 
Бисеров, г-н Петър Владимиров Димитров и г-н Владимир Цветанов Тошев с Н. Пр. г-н Ким Хванг Сик – 
министър-председател на Република Корея 
 
28.09.2011 г., среща на г-н Спас Янев Панчев и членове на Комисия по външна политика и отбрана с Н. Пр. 
г-н Саад Али – извънреден и пълномещ посланик на Република Ирак в София 
 
28.09.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Александр Николаечив Гончаров – заместник 
министър-председател и министър на строителството на Република Чувашия 
 
29.09.2011 г., среща на г-н Любен Петров Татарски с Н. Пр. г-н Павел Вацек – извънреден и пълномощен 
посланик на Чешката република в София 
 
29.09.2011 г., среща на г-н Христо Дамянов Бисеров с Н. Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и 
пълномощен посланик на Палестина в София 
 
29.09.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-жа Елизабет Чу 
 
05.10.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с Д-р Манфред Вайс – председател на 
парламентарния контролен гремиум на Бавария 
 
06.10.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Салах Сукар – пълномощен министър, шарше 
д’афер на Сирийската арабска република 
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06.10.2011 г., среща на г-жа Десислава Жекова Танева с г-н Даниел Берг – директор за България на 
Европейската банка за реконструкция и развитие 
 
07.10.2011 г., среща на г-н Юнал Саид Лютфи с г-н Салах Сукар, пълномощен министър, шарже д’афер на 
Сирийската арабска република 
 
14.10.2011 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с г-н Януш Левандовски – член на Европейската комисия, отговарящ по 
въпросите за бюджета и финансовото планиране 
 
20.10.2011 г., среща на Делегация на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 
 
20.10.2011 г., среща на г-жа Екатерина Иванова Михайлова с Н. Пр. г-жа Дария Будаж-Курет, извънреден и 
пълномощен посланик на Република Словения в София 
 
21.10.2011 г., среща на г-жа Меглена Иванова Плугчиева-Александрова с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, 
извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
24.10.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Павел Вацек, извънреден и 
пълномощен посланик на Чешката република в София 
 
26.10.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов и членове на Комисия по външна политика и отбрана 
с Делегация на Комисията по външна политика на Нац. събрание на Р Унгария, водена от нейния 
председател г-н Михай Бала 
 
02.11.2011 г., среща на г-н Красимир Любомиров Велчев с Н.Пр.г-н Емил Каримов, извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
02.11.2011 г., среща на г-н Димитър Борисов Главчев, г-н Павел Илиев Димитров и г-н Анастас Василев 
Анастасов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
03.11.2011 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и 
Комисия по външна политика и отбрана с г-н Едуард Освалд - вицепрезидент на Бундестага 
 
03.11.2011 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси с г-н Жан-Филип Кристиен – реферандер 
в Съда на Европейския съюз в Люксембург 
 
04.11.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов и г-жа Моника Ханс Панайотова с г-жа Виктория 
Дийн – директор на дирекция „Европа” в Министерството на външните работи на Великобритания 
 
04.11.2011 г., среща на г-жа Менда Кирилова Стоянова с г-жа Елизабет Андрю - главен анализатор в 
изследователски отдел за възникващи пазари към банка "Нордеа" 
 
09.11.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
09.11.2011 г., среща на г-н Свилен Николов Крайчев с г-н Дамир Ковачевич, съветник в посолството на 
Сърбия 
 
10.11.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-жа Данийла Баришич – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Хърватия в София 
 
15.11.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с г-н Салах Сукар - пълномощен министър на 
Сирийската арабска република в София 
 
15.11.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова с Дейм Стефани Шърли и Роберта Деустакио - 
уличище за политика 
 
16.11.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-жа Данийла Баришич – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Хърватия в София 
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23.11.2011 г., среща на г-жа Моника Ханс Панайотова и г-н Камен Костов Костадинов с Н. Пр. г-н Емил 
Каримов – извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
30.11.2011 г., среща на Касим Исмаил Дал, Корман Якубов Исмаилов, Екатерина Иванова Михайлова, 
Белгин Фикри Шукри, Гюнай Хасан Сефер, Емил Кирилов Иванов, Митхат Сабри Метин, Неджми Ниязи 
Али, Рамадан Байрам Аталай, Хамид Бари Хамид, Хасан Илияз Хаджихасан, Четин Хюсеин Казак, Юнал 
Саид Лютфи, Янко Александров Янков, Андрей Лазаров Пантев, Атанас Тодоров Мерджанов, Румен 
Йорданов Петков, Менда Кирилова Стоянова, Светослав Тончев Тончев, Юлиана Генчева Колева с Н. Пр. г-
н Исмаил Арамаз – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в София 
 
30.11.2011 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-жа Ан Холмс – изпълнителен директор 
на Световното бюро по епилепсия 
 
30.11.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов и членове на Комисия по регионална политика и 
местно самоуправление с Г-н Станислав Полчак – председател на Комисията по публична администрация и 
регионална политика на Камарата на депутатите на Чешката република 
 
01.12.2011 г., среща на членове на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм с г-н Жиан 
Ченг Ванг, директор в Централното управление 
 
02.12.2011 г., среща на г-н Димитър Йорданов Чукарски с г-н Андрей Авдеев – първи секретар в 
Посолството на Руската федерация в София 
 
07.12.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Емил Каримов, извънреден и 
пълномощен посланик на Азербайджан в София 
 
07.12.2011 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана с Делегация на Комисията за 
международно сътрудничество към Камарата на регионалните представители /Сенат/ на Република 
Индонезия 
 
07.12.2011 г., среща на г-жа Даниела Маринова Петрова с г-н Оле Оберман - старши вицепрездент на Сони 
Мюзик ентъртейнмънт 
 
08.12.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Михеил Уклеба, извънреден и 
пълномощен посланик на Грузия в София 
 
08.12.2011 г., среща на членове на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна 
етика с Г-жа Хемас - зам.-председател на Камарата на регионалните представители /Сенат/ на Република 
Индонезия 
 
09.12.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с Н.Пр.г-жа Хелена Пилсас Алин, посланик на 
Швеция 
 
09.12.2011 г., среща на г-н Доброслав Дилянов Димитров с Н. Пр. г-н Исмаил Арамаз – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Турция в София 
 
09.12.2011 г., среща на г-н Анастас Василев Анастасов с г-н Жу Йенуен, член на Постоянния комитет и зам.-
председател на правната комисия на Народния Конгрес на Шанхай, Китай 
 
12.12.2011 г., среща на г-н Георги Георгиев Пирински с г-жа Ерато Козаку-Маркули - министър на 
външните работи на Република Кипър 
 
13.12.2011 г., среща на г-жа Джема Маринова Грозданова с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна 
 
14.12.2011 г., среща на членове на Комисия по външна политика и отбрана и Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
15.12.2011 г., среща на г-н Димитър Иванов Аврамов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
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21.12.2011 г., среща на г-н Михаил Райков Миков с г-н Лю Вейдон, полковник от Китайско посолство 
 
21.12.2011 г., среща на членове на ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ "Синята коалиция", ПГ на АТАКА, ПГ на ДПС, ПГ 
на КБ, Комисия по културата, гражданското общество и медиите, Комисия по правата на човека, 
вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисия по правни въпроси с г-н Лука Волонте, 
докладчик за България в ПАСЕ 
 

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народно събрание                                                                                                   

(за периода 3 януари 2011 г. - 31 декември 2011 г.) 
През отчетния период организираните и проведени международни мероприятия са свързани с 
основните цели, заложени в Годишната парламентарна програма на Югоизточна Европа 2010-2011 г.: 
1. Засилване на сътрудничеството с регионални парламентарни организации и международни 
организации; 
РСПСЮИЕ организира и проведе в сътрудничество с Фондация "Фридрих Еберт" обучаващо 
посещение на делегация на Работната група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ в Балтийската 
асамблея: 

- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в периода 9-12 февруари 2011 г., в Талин, Естония в 
посещение за обмяна на опит с Балтийската асамблея. 
2. Установяване на връзка за сътрудничество с донорски организации; 
Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ на 30-31 март 2011 г., в Брюксел, Белгия, в Донорска 
кординационна конференция на Западните Балкани, организирана от Съвета за регионално 
сътрудничество, Сараево. 
- На конференцията бяха обсъдени въпроси, свързани със стратегическото развитие на региона и 
възможностите за реализиране на проекти по оперативни програми и други транснационални 
програми на ЕС. 

3. Подпомагане на евроинтеграционните процеси на страните от региона, кандидати и потенциални 
кандидати за членство в ЕС. 

- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ на 12-14 април 2011 г. в ЕП, Брюксел, Белгия в съвместна 
парламентарна среща между членовете на ЕП и на националните парламенти, организирана от 
Европейския парламент и Националното събрание на Унгария. 

4. Създаване на Работна група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ (съгласно чл. 16 на 
Финалната декларация на Осмата конференция на председателите на парламенти на ПСЮИЕ). 

РСПСЮИЕ съвместно с Парламента на Черна Гора организира и проведе две заседания на Работната 
група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ в рамките на две срещи: 

 - Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Първа среща на Работната група на ПСЮИЕ - 5-6 май 
2011 г., гр. Подгорица, Черна Гора. 
Утвърждаване на състава на - Работната група, включваща по двама депутати официално излъчени от 
парламентите на държавите-участващи в ПСЮИЕ, и очертаване на процедурните правила, програмата 
и сфера на дейност. 
Разглеждане и обсъждане на двата Обобщаващи доклада на РСПСЮИЕ и Великото национално 
събрание на Турция. 

 - Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ във Втора среща на Работната група на ПСЮИЕ - 13 юни 
2011 г., гр. Подгорица, Черна Гора. 

Разглеждане и обсъждане на Доклад на Работната група за Деветата Конференция на председателите 
на парламентите на ПСЮИЕ 
5. Девета конференция на председателите на националните парламенти на държавите участващи в 
ПСЮИЕ 

 - Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Девета годишна конференция на председателите на 
парламентите на държавите, участващи в ПСЮИЕ, на 14 и 15 юни 2011 г., в гр. Бечици, Черна Гора. 

    
6. Засилване на сътрудничеството с регионални парламентарни организации и международни 
организации; (съгласно т.2.5, т.3.4 и т.4.4 от Меморандума за интерпарламентарно сътрудничество в 
ЮИЕ) 

РСПСЮИЕ организира и проведе в сътрудничество с Фондация "Фридрих Еберт" обучаващо 
посещение на делегация на Работната група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ в Балтийската 
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асамблея: 

 - Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в периода 23-26 ноември 2011 г.,гр. Талин, Естония за 
участие в 20-тата Сесия на Балтийската асамблея и в 17-тия Балтийски Съвет. 

7. Секторно-специфични срещи и тематични конференции (съгласно т.3.3 от Меморандума за 
интерпарламентарно сътрудничество в ЮИЕ) 
- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Енергийна конференция на тема: "Енергия-Развитие-
Демокрация: Формиране на ново енергийно бъдеще за ЮИЕ", на 17-19 октомври 2011 г., гр. Белград, 
Сърбия. 
8. Подпомагане на евроинтеграционните процеси на страните от региона, кандидати и потенциални 
кандидати за членство в ЕС. (съгласно т.2.4 от Меморандума за интерпарламентарно сътрудничество в 
ЮИЕ) 

- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ на 8-9 декември 2011 г. в ЕП, гр. Брюксел, Белгия в среща на 
Дирекция "Връзки с националните парламенти" на ЕП с националните координатори на ПИ ПСЮИЕ. 

9. Дейности на Работна група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ; (съгласно чл.16 на 
Финалната декларация на Осмата конференция на председателите на парламенти на ПСЮИЕ) 

- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Трета среща на Работната група на ПСЮИЕ - 3-4 ноември 
2011 г., гр. Белград, Сърбия. 

Дискусия относно институционализиране на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и обсъждане на 
потенциалните области на сътрудничество. 

Уточняване на целите и задачите на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и представяне на План на 
действие на парламентарното измерение на ПСЮИЕ, изготвен от РСПСЮИЕ. 

- Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Четвъртото заседание на Работната група на ПИ на 
ПСЮИЕ - 20-21 декември 2011 г., гр. Белград, Сърбия. 

Дискусия върху предложените от страна на Българския парламент и от страна на Турския парламент 
проекти за институционализиране на парламентарното измерение на ПСЮИЕ. 
10. Координационни срещи и заседания на РСПСЮИЕ с националните координатори на парламентите 
на държавите, участващи в ПСЮИЕ. (съгласно т.4.2 от Меморандума за интерпарламентарно 
сътрудничество в ЮИЕ) 
Координационна среща на ръководителя на РСПСЮИЕ, проведена на 25-26 юли 2011 г., в гр. Белград, 
Сърбия с председателя на Работната група г-жа Гордана Чомич и с националния координатор на 
Сръбския парламент и с представител на ФФЕ във връзка със стартирането на сръбското 
председателство на ПСЮИЕ и координиране на съвместни действия. 

Работен семинар на РСПСЮИЕ с националните координатори на парламентите на държавите, 
участващи в ПСЮИЕ, проведен на 26-28 септември 2011 г., в гр. Велинград. 
    

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна дипломация" Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 3 574 3 565 3 192 

  
Персонал 522 553 544 

  
Издръжка 3 052 3 011 2 647 

  
Капиталови разходи 0 1 1 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 3 574 3 565 3 192 

  
Персонал 522 553 544 

  
Издръжка 3 052 3 011 2 647 

  Капиталови разходи   1 1 
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Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове 
и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 574 3 565 3 192 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 3 574 3 565 3 192 

          

  Численост на щатния персонал 25 26 26 

  Численост на извънщатния персонал       

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 
 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 
Програма 5 „Административно обслужване” 

Услуга 1. Защита на класифицирана информация 
1.1.Защита на класифицирана информация 
1.2.Отбранително-мобилизационна подготовка 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 

2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни 
системи и мрежи % 90 75 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна 
подготовка % 70 45 

Услуга 2. Режим на достъп 
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 

Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив 
3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 
3.2. Куриерско и пощенско осигуряване 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 

2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно 
обслужване % 100 100 

Услуга 4. Управление на човешките ресурси 
4.1. Подобряване управлението на човешките ресурси 
4.2. Осигуряване повишаването на квалификацията 
4.3. Охрана на труда 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 12 8 
2. Изготвени поименни разписания Брой 8 8 
3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 50 30 
4. Проведени атестации Брой 700 605 

5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и 
заповеди за прекратяване на трудови правоотношения Брой 1 000 550 

6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, 
повишаване в ранг и изменение на основните заплати на 
държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на 
служебни правоотношения Брой 350 120 
7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 17 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 830 442 
9. Обработени болнични листове Брой 400 747 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове 
отпуски Брой 2 000 2 801 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

11. Обучени служители в ИПА Брой 80 78 

12. Обучени народни представители и служители в курсове и 
семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси" Брой 201 182 
13. Обучени служители в международни институти Брой 5 5 

14. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 
съответните подзаконови нормативни актове % 100 100 

15. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и 
назначаване на служители % 100 0 
16. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 80 82 
17. Издадени служебни бележки Брой 300 189 

Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол 
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 
5.2. Финансово и счетоводно обслужване 
5.3. Осигуряване на предварителен контрол 
5.4. Вътрешен одит 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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

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

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

4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за 
осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в 
съответствие със Закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година Брой 12 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 34 

9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното 
време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в 
срок Брой 4 5 

10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване 
на дълготрайни материални активи Брой 4 5 
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, 
указания), в т.ч.: 
 

Брой 
 

1 
 

1 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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 9 14 
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 80 150 

14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

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

16. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул 
"План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на 
Народното събрание Брой 1 *  

17. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към 
проекта на бюджет на Народното събрание Брой 1 *  
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на 
ПП "Инвеститор" в срок Брой 4 4 

19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план 
за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 

20. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 10 3 

21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, 
мнения, обучения, участия в работни групи и др.) Брой 20 11 

22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на 
годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад 
за дейността по вътрешен одит Брой 5 3 

** 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   13 
**  - приети препоръки Брой   13 

24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок Брой 1 1 

* Забележка: Съгласно указания на министъра на финансите БЮ № 2 от 04.02.2011 г. за подготовката на 
бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2012-2014 г. и указания на министъра на финансите БЮ № 4 от 
29.04.2011 г. за подготовката на проектите на бюджети на ПРБК за 2012 г. не се изисква изготвянето и 
представянето на капиталови разходи на ПП "Инвеститор". 
** Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се 
предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, 
машинописни и копирни услуги 
6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 
6.2. Машинописни услуги 
6.3. Копирни услуги и техника 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със 
стенографски, машинописни и копирни услуги % 100 100 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на 
заседания, срещи и семинари % 100 100 

Услуга 7. Информационно обслужване: 
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната 
инфраструктура 
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал 

7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала 
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи 
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 30 30 
2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 30 10 
3. Изграждане и развитие на Портал % 100 80 
4. Цифрова телефония % 100 100 
5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 70 70 
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 100 100 

7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни 
системи % 100 100 

Услуга 8. Издателска дейност: 
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания 

8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите 
сесии и други издания 
8.3. Книговезка дейност 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 49 
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
- отпечатване на черно-бели материали % 95 95 
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:       
- предпечатна подготовка % 100 100 
* - отпечатване на цветни материали       

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

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 
- книги 
- периодични издания 
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9.2. Справочно-информационно обслужване 
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 
9.4. Изготвяне на законодателни проучвания  
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: % 100 100 
- книги Брой   754 
- периодични издания Брой   48 

- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   1 072 
- други материали Брой   129 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:       

- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна 
поща) Брой   6 736 

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   3 945 

- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, 
електронни документи и др.) Брой   10 264 
- предоставени копия на документи Брой   11 457 

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

- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   5 577 
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   19 563 
** 4. Изготвени законодателни проучвания Брой   10 
5. Изготвени законодателни проучвания в срок % 100 100 

6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 10 50 

* 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: По т. 4 - броят на изготвените законодателни проучвания зависи от  постъпилите заявки от 
народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. 

Услуга 10. Автомобилно обслужване 
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 

10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични 
моторни превозни средства) 

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

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

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

2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача Брой 0 3 
3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 1 932 915 
4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 

6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни 
средства на народните представители % 80 80 
7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 
8. Отказ на получена заявка % 0 0 

 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно обслужване" Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 14 048 11 975 10 120 

  
Персонал 5 409 5 335 5 037 

  
Издръжка 5 113 4 116 2 715 

  
Капиталови разходи 3 526 2 524 2 368 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 14 048 11 975 10 120 

  
Персонал 5 409 5 335 5 037 

  
Издръжка 5 113 4 116 2 715 

  Капиталови разходи 3 526 2 524 2 368 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета на ПРБК 

0 0 0 

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

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

0 0 0 

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 14 048 11 975 10 120 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 14 048 11 975 10 120 

          

  Численост на щатния персонал 247 246 235 

  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  
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание  

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

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 

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 20 4 

5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 100 

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

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

Услуга 2. Хранително обслужване: 
2.1. Столово обслужване 
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 

г. 
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, 
служителите на Народното събрание и други лица % 66 66 
2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 290 000 268 048 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 420 000 430 001 

Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите 
на Народното събрание 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 

г. 
1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните 
представители и на служителите на Народното събрание % 65 18 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово обслужване" 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 8 395 14 632 12 900 

  
Персонал 2 114 2 261 2 114 

  
Издръжка 3 336 3 590 2 972 

  
Капиталови разходи 2 945 8 781 7 814 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 8 395 14 632 12 900 

  
Персонал 2 114 2 261 2 114 

  
Издръжка 3 336 3 590 2 972 

  Капиталови разходи 2 945 8 781 7 814 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове 
и сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 8 395 14 632 12 900 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 8 395 14 632 12 900 

          

  Численост на щатния персонал 171 171 169 
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  Численост на извънщатния персонал 7 7 6 

 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 
 

 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност” 
Програма 7 „Икономически и социален диалог” 

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

Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

1. Изготвени в срок становища по проекти на закони, 
национални програми и планове относно икономическото и 
социално развитие по искане на Народното събрание, президента 
на Република България и  Министерския съвет % 100   

2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание 
относно икономическото и социално развитие % 100   

3. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически 
проблеми на икономическата и социална политика Брой 7 8 

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 9 9 
- публични дискусии и консултации Брой 5 9 
- регионални срещи и дискусии Брой 4   
5. Проведени пленарни сесии Брой 11 8 

6. Организирани двустранни и многостранни международни  
мероприятия  по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки 
на ЕС:   9 8 
 - посещение в чужбина; Брой 5 6 

 - посрещане  на чуждестранни гости и делегации в България; Брой  4 2 

7. Организирани международни мероприятия по линия на 
Международната асоциация на икономическите и социални 
съвети и сродни институции, регионални форуми /ЕВРОМЕД,  
"Западни Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и др./ и други 
сродни  национални или международни институции   5 8 
- посещения в чужбина ; Брой  3 5 
 - посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;  Брой  2 3 
8. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :    152 381 
-  в телевизии, радиа и други електронни медии; Брой 100 220 
- в печатни медии;   50 157 
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- изготвяне на брошури и други печатни материали; Брой  2 4 

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

единица 
ЗДБ 
2011 

Отчет към 
31.12.2011 г. 

9. Оказана консултативна помощ от външни експерти при 
изработване на проектите на актове и изпълнение на основните 
функции на ИСС   % 100 100 
 
Дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. се 
осъществяваше в съответствие с регламентираните в Закона за Икономическия и социален съвет функции, 
приетия План за дейността на Съвета за 2011 г. и в рамките на утвърдения бюджет и възприетата от 
ръководството политика за постигане на икономии по бюджетните разходи.  

Отчетът за изпълнение на целевите стойности по показателите на бюджета на Икономическия и социален 
съвет за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. отразява резултатите от реализацията на заложените параметри 
в плана на ИСС и стратегическите насоки на неговата дейност през 2011 година.  
       По т. 1 и т. 2 
През периода 01.01.2011  - 31.12.2011 г. в Икономическия и социален съвет не са постъпили предложения 
за разработване на актове по искане на председателя на Народното събрание, Президента на републиката и 
Министерски съвет.  
       По т. 3 
През периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. Икономическият и социален съвет  разработи и прие общо 8 /осем/ 
акта, от които 3 становища, 4 резолюции и 1 анализ. Становищата, резолюциите и анализа са разработени 
по собствена инициатива на Съвета. 
       Становища 

На пленарна сесия, проведена на 21.02.2011 г. ИСС прие становище „Политиката на икономическо, 
социално и териториално сближаване в ЕС (Пети кохезионен доклад)” 

На своята пленарна сесия от 28.06.2011 г. Икономическият и социален съвет  прие становище „Състояние 
и перспективи на културно-историческия туризъм в България”. 

На пленарна сесия, проведена на 16.12.2011 г. ИСС прие становище на тема „Ролята на българските 
кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на стратегия „Европа 2020”. 
       Резолюции 
На пленарна сесия, проведена на 21.02.2011 г. ИСС прие резолюция по „Съобщение на Европейската 
комисия СОМ (2010) 608 окончателен, До Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и 
социален комитет и до Комитета на регионите за Акт за единния пазар за изграждане на високо 
конкурентна социална пазарна икономика, 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, 
предприемачеството и търговия за всички нас” . 

На  пленарната сесия от 10.03.2011 г. Съветът  прие резолюция по „Проект на Национална програма за 
реформи на Република България”. 

На проведената на 29.04.2011 г. пленарна сесия бе приета  резолюция  по „Демографски предизвикателства 
пред България в контекста на Стратегия „Европа 2020”. 

На 28.06.2011 г. Икономическият и социален съвет прие резолюция по „Бъдещето на Общата 
селскостопанска политика след 2013 г. – позицията на организираното гражданско общество в България”. 
       Анализи 

На проведената на 10.10.2011 г. пленарна сесия Съветът прие анализ на тема: „Предизвикателства пред 
трудовите пазари в контекста на Стратегия “Европа 2020”. 
Приетите от Съвета актове са изпратени своевременно до заинтересованите национални и европейски 
институции. Много от основните предложения на Съвета намериха отражение в стратегии, политики и 
мерки на българското правителство, някои от които бяха включени и в приетата "Национална програма за 
реформи на Република България 2011 - 2015 г." 

На редица форуми у нас и в чужбина дейността на Икономическия и социален съвет получи висока оценка, 
като за предложенията от актовете на Съвета са получени писма, в т.ч. и от името на председателя  на 
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. 
       По т. 4 
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През периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. Икономическият и социален  съвет организира или бе партньор на 
общо 9 /девет/ консултации и дискусии по следните теми:  
На 25.03.2011 г. ИСС организира консултация с представители на Министерството на финансите и 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  по проекта на Национална програма за реформи 
/НПР/ на Република България. 

На 28.06.2011 г. ИСС организира консултация с представители на Министерство на земеделието и храните 
във връзка с предложенията на Съвета от неговата резолюция по „Бъдещето на Общата селскостопанска 
политика след 2013 г. – позицията на организираното гражданско общество в България”.  

ИСС бе партньор в организираната от правителството на 28.03.2011 г. обществена дискусия по финалния 
проект на Националната програма за реформи  /НПР/ на Република България (2011 - 2015 г.).  
В качеството си на основна консултативна институция по разработването на Национална програма за 
развитие "България 2020" ИСС участва на 23.06.2011 г. в консултацията по визията, целите и приоритетите 
на програмата.  

На 24.02.2011 г. ИСС бе партньор на Представителството на Европейската комисия в България при 
представянето на Акта за единния пазар на ЕС и проведената в тази връзка публична дискусия. На форума 
ИСС представи своята резолюция по този значим за ЕС документ. 
ИСС участва и беше партньор на Представителството на ЕК в България в организираната на 15.07.2011 г. 
публична дискусия на тема "Европейският семестър в контекста на новото икономическо управление". 
Дискусията разшири обществения дебат върху основните акценти в препоръките на ЕК към Националната 
програма за реформи (2011 - 2015 г.) и актуализираната Конвергентна програма на Република България за 
периода 2011 – 2014 г.  
На 27.07.2011 г. ИСС организира съвместно с Министерството на земеделието и храните и Комисията по 
земеделието и горите на Народното събрание публична дискусия на тема „Общата селскостопанска 
политика (ОСП) на Европейския съюз след 2013 г.”. На нея съветът представи своята резолюция по 
„Бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. – позицията на организираното гражданско 
общество в България”. 
На 17.10.2011 г. ИСС в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Представителството на ЕК в България организира в София международна конференция на тема 
„Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020”. В рамките 
на широката дискусия по време на форума бяха идентифицирани предизвикателствата и проблемите пред 
пазарите на труда и бяха предложени необходими мерки и политики за постигане на целите на Стратегия 
„Европа 2020”.  
Икономическият и социален съвет (ИСС) на България отбеляза на 10.12.2011 г. осем години от своето 
създаване с тържествена сесия под надслов “Осем години европейски модел на граждански диалог в 
България”. След официалната церемония беше проведена публична дискусия на тема „Организираното 
гражданско общество в отговор на предизвикателствата пред Европа”, с участието на представителите на 
ЕИСК, зам.-председателя на Народното събрание Георги Пирински, депутати, министри на труда и 
социалната политика от 1998 г. до сега, учени и други. 
       По т. 5 
През периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. Икономическият и социален съвет проведе 8 /осем/  пленарни 
сесии.  
       По т. 6 
През периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. представители на ИСС участваха в следните многостранни 
международни мероприятия, организирани от ЕИСК и мрежата на Националните икономически и 
социални съвети от страните - членки на ЕС:  

- Семинар за ръководителите на прес-офисите  на Икономическите и социални съвети, организиран от 
Европейския икономически  и социален комитет на 27 и 28.01.2011 г. в Брюксел, Белгия.  

- Годишна среща на главните секретари на Икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС 
и Европейския икономически и социален комитет. Срещата се проведе на 12 и 13.05.2011 г. в Хага, 
Холандия. На срещата е представена дейността на ИСС  по стратегически приоритети на ЕС, както и  
българският опит на координация и консенсус между основните групи в Съвета.   
- Среща на Координационната група по Стратегия „Европа 2020”, която се проведе на 8.06.2011 г. в 
Брюксел, Белгия. На срещата  са представени българският опит и постижения в дейността на ИСС по 
Стратегия "Европа 2020". 
- Годишна среща на CESlink мрежата за сътрудничество, организирана от ЕИСК на 20 и 21.06.2011 г.  в 
Брюксел, Белгия. 

- Семинар организиран от Икономическия и социален съвет на Испания на тема „Европа 2020: иновации, 
нови технологии обучение“, състоял се на 13 и 14.10.2011 г. в Мадрид. 
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- Годишна среща на президентите и главните секретари на Икономическите и социални съвети на страните 
– членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет, която се проведе на 9 и 10.11.2011 г. в 
Хага, Холандия. 
През отчетния период ИСС прие чуждестранни гости и делегации за участие в организираните от съвета 
форуми, както следва: 

- На 17.10.2011 г. – делегация от ЕИСК и представители на национални ИСС на страните – членки на ЕС за 
участие в конференция на тема „Демографските предизвикателства и пазарът на труда в контекста на 
стратегия Европа 2020“, организирана съвместно с ЕИСК и представителството на ЕК в България. 

- На 10.12.2011 г. президентите на ЕИСК от 2002 г. до сега и президентите на групи в комитета за 
отбелязването на осем години от създаването на българския ИСС и провеждането на публична дискусия на 
тема „Организираното гражданско общество в отговор на предизвикателствата пред Европа“. 
       По т. 7 
В периода 01.01.2011г. – 31.12.2011 г. представители на ИСС взеха участие в следните международни 
мероприятия, организирани по линия на МАИСССИ, регионални форуми и други сродни национални или 
международни институции: 

- Среща на работната група на МАИСССИ по основната тема за периода 2009 – 2011 г. „Ролята на 
икономическите и социални съвети в новото икономическо, социално и свързано с околната среда 
управление”, която се проведе на 10 и 11.03.2011 г. в Брюксел, Белгия; 

- Генерална асамблея на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни 
институции, която се проведе в периода 21-23.07.2011 г. в Рим, Италия; 
- Европейски форум по труда относно ролята на администрацията по труда при преодоляването на кризата, 
организиран от Международния център за обучение на МОТ, който се проведе в периода 23 - 25.02.2011 г. 
в Торино, Италия; 

- Встъпителна конференция по проекта ТРЕСМЕД 4 на тема „Участието на младите в Евро-
средиземноморския регион: заетост и социален диалог”, 3 – 4.10.2011 г., Париж, Франция; 

- Среща на върха на икономическите и социални съвети и сродни институции ЕВРОМЕД, която се състоя 
от 16 до 18.11.2011 г. в Истанбул, Турция. 

През отчетния период ИСС прие три чуждестранни делегации:  

- На 26.01.2011 г. албанска делегация от представители на неправителствени организации, на която бе 
представен опитът и резултатите от дейността на българския съвет; 
- На 11 и 12.07.2011 г. Икономическият и социален съвет на Република България бе посетен от палестинска 
делегация, водена от Министъра на труда на Държавата Палестина, в състава, на която бяха включени 
представители на палестинските работнически профсъюзи, Търговската палата и бизнеса, както и на 
Палестинската национална власт. 

- Делегация от Азербайджанската Република, включваща представители на правителството, 
професионалните съюзи и индустриалните сдружения посети съвета, за да се запознае с историята, 
състава, функциите и ролята на ИСС за икономическото и социалното развитие на Република България.  
       По т. 8  
През 2011 г. ИСС прие актове и представи своите позиции по ключови приоритети на Европейския съюз и 
на България, основната част от които са свързани със Стратегия "Европа 2020". В тази връзка съветът 
организира  4 пресконференции, на които представи пред обществеността тези свои позиции и 
предложения.  
Констатациите и предложенията на ИСС срещнаха висок медиен и обществен интерес, като до 31.12.2011 
г. са налице 381 броя отразявания, от които 220 бр. в телевизии, радиа и други електронни медии и 157 бр. 
в печатните медии.  

През 2011 г. ИСС издаде две брошури на български и английски език, по повод проведената през месец 
октомври 2011 г. в София международна конференция на тема „Демографски предизвикателства и пазарът 
на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020”: 

1.     „Стратегия „Европа 2020” и кризата: предизвикателства пред пазара на труда”, актуални актове на 
ИСС за периода февруари 2010 – октомври 2011 г.; 
2.     „Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020” – 
обобщени изводи и стенограма на дискусията, отпечатана с финасовата подкрепа на Представителството 
на ЕК в България. 
       По т. 9 

Изработването на проектите на приетите през 2011 г. актове на ИСС  (становища и резолюции)  е напълно 
обезпечено с необходимата консултантска помощ от външни експерти.  
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Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 7 "Икономически и социален диалог" Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 1 002 1 002 688 

  
Персонал 650 659 475 

  
Издръжка 327 318 197 

  
Капиталови разходи 25 25 16 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 1 002 1 002 688 

  
Персонал 650 659 475 

  
Издръжка 327 318 197 

  Капиталови разходи 25 25 16 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и 
сметки 

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за:       

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

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

  Администрирани разходни параграфи       

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи по бюджета 
на ПРБК 

0 0 0 

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

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

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 002 1 002 688 

  Общо разходи (I.+II.+ ІІІ.) 1 002 1 002 688 

          

  Численост на щатния персонал 32 32 26 

  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 2011 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 2011 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 


