
 

 

СПРАВКА 

за дейността на Комисията по труда, социалната и демографската 

политика за периода от 17 май до 26 юли 2017 г. 

I. Разгледани на първо гласуване 7 законопроекта, както следва: 

1. Законопроект за българския жестомимичен език, № 754-01-6, 

внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 

17.05.2017 г. – отхвърлен.  

2. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, 

№ 754-01-1, внесен от Корнелия Нинова и група народни 

представители на 20.04.2017 г.  – отхвърлен. 

3. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от 

Министерски съвет на 9.06.2017 г. – приет  

4. Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски 

съвет на 12.06.2017 г. – приет. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни 

помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група 

народни представители на 22.06.2017 г. – отхвърлен. 

6. Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова, 

Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнов, Крум 

Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, 

Александър Сабанов и Елхан Кълков на 06.07.2017 г. – приет. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 

754-01-41, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни 

представители на 07.07.2017 г. – отхвърлен. 

8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална 

сигурност между Република България и Кралство Мароко, № 702-

02-8, внесен от Министерски съвет на 20.07.2017 г. – приет. 

(Общо 4 законопроекта са приети и 4 са отхвърлени.) 

 

 

 



II. Разгледани и приети на гласуване доклади и отчети, както 

следва: 

1. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 

2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република 

България на 05.05.2017 г.  

2. Доклад  относно Отчет за дейността на Икономическия и 

социален съвет за 2016 г., № 756-32-1, внесен от Икономическия и 

социален съвет на 25.05.2017 г.  

3. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор 

(КФН) за 2016 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за 

финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за 

изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 

2016 г., № 720-00-6, внесен от на Комисията за финансов надзор 

на 29.05.2017 г.  

4. Доклад относно Административен мониторингов доклад за 2016 г. 

за изпълнение на Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите (2012-2020), внесен от Министерски 

съвет на 15.06.2017 г. 

 

III.     Изготвен и приет Проект на решение за приемане на 

процедурни правила за условията и реда за предлагане на 

кандидати за управител на Националния осигурителен 

институт, представяне и публично оповестяване на 

документите и изслушването на кандидатите в Комисията по 

труда, социалната и демографската политика, както и 

процедурата за избор от Народното събрание. 

 

IV.   Взаимодействие с Министерството на труда и социалната 

политика: 

 

1. Проведени два блиц-контрола на основание чл. 29 от Правилника 

за организацията и дейността на Народното събрание. 

 

2. Представяне на проект на програма на българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през първото 

шестмесечие на 2018 г. – доклад на министърa на труда и 

социалната политика. 

 


