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І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2017 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на 
финансите БЮ № 3 от 04.07.2017 г. за формата, съдържанието и сроковете за 
съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за 
изпълнението на програмните бюджети за 2017 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността в края на мандата на 43-то Народно събрание, 
периода до конституирането и дейността на 44-то Народно събрание през 2017 г. 

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

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2017 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, публичност и 
отговорност; 

- въвеждане в законите на изискванията на директивите и на мерките по 
прилагането на регламентите, включително на рамковите решения; наблюдение и 
контрол по въпросите на Европейския съюз; 

- подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния 
процес; 

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

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

засилване на междупарламентарното сътрудничество; 
- осигуряване провеждането на Парламентарното измерение на Българското 

председателство на Съвета на Европа през 2018 г.; 
- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите 

и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежеста на 
електронния обмен в дейността на администрацията. 

Изготвеният отчет на Народното събрание за 2017 г. е разработен с цел: 
- повишаване прозрачността, координацията, стратегическото планиране и 

отчетността в Народното събрание; 
- укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно 

да функционира в условията на членство в Европейския съюз.  
Отчетените разходи за посочения период обхващат: 
- нормативно регламентираните разходи на народните представители, 

съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; 
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- разходите на администрацията на Народното събрание; 
- разходите на второстепенните разпоредители с бюджет; 
- разходите на Фискалния съвет. 

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

 Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”: 
- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание”; 
- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, 

парламентарен надзор и конституиране”; 
- Програма  3. „Връзка с избирателите и народно представителство”. 
- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

 Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 
- Програма 5. „Административно обслужване”; 
- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово 

обслужване”; 

 Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 
- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

 Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика”: 
- Програма 8. „Фискален съвет”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2017 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за 2017 г. са 
разделени в четири 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. 

4. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на Фискалния съвет. 
 
 

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

ПРИХОДИ (в лева) Закон  Уточнен 
план  

Отчет  

Общо приходи: 1 480 000 1 480 000 1 378 210 
Данъчни приходи 0 0 0 
Неданъчни приходи 1 480 000 1 480 000 1 378 210 
Приходи и доходи от собственост 1 374 000 1 374 000 1 067 817 

Държавни такси 341 000 341 000 408 603 
Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

    60 018 

Други 1 000 1 000 30 389 
Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите 

-236 000 -236 000 -188 617 

 
 За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са отчетени приходи в общ размер на 
1 378 210 лв., което представлява изпълнение от 93,12 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2017 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми по 
бюджета на Народното събрание 
 

Разходи (в лева) Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи по бюджета на 
Народното събрание на Република 
България 

56 600 000 66 694 472 46 554 676 

Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

36 622 800 36 208 775 26 987 031 

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

25 427 000 25 436 219 19 242 472 

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

6 059 200 5 732 325 4 644 929 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 702 000 1 573 445 1 060 061 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 434 600 3 466 786 2 039 569 
        

Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

18 630 600 29 119 195 18 682 981 

Програма 5 "Административно обслужване" 11 301 400 11 663 356 8 872 438 

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

7 329 200 17 455 839 9 810 543 
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Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

1 001 900 1 001 900 574 528 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 001 900 1 001 900 574 528 

        

Функционална област "Мониторинг на 
фискалната политика" 

344 700 364 602 310 136 

Програма 8 "Фискален съвет" 344 700 364 602 310 136 

        

Общо разходи: 56 600 000 66 694 472 46 554 676 

 
 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са в общ размер на 46 554 676 лв., което представлява 
изпълнение от 69,80 % спрямо уточнения бюджет. 
 

Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2017 г. 
на Народното събрание по функционални области

58%

40%

1%

1%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"
Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"
Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"
Функционална област ІV "Мониторинг на фискалната политика"
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Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2017 г. на 
Народното събрание по програми

42%

10%2%4%

19%

21%

1%

1%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

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

Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"

Програма “Парламентарна дипломация”

Програма “Административно обслужване”

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

Програма “Икономически и социален диалог”

Програма "Фискален съвет"

 
  
 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 
И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

на Народното събрание на 
Република България 

Ведомствени разходи 

Администрирани 
разходи 

(в лева) 
Общо 

консолидира
ни разходи 

Общо По бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Общо По 
бюдж
ета на 
ПРБ 

По 
други 
бюдже

ти и 
сметки 

за 
средст
ва от 
ЕС 

Обща сума на 
разходите: 46 554 676 46 554 676 46 554 676 0 0 0 0 
Функционална област 
"Представителен и 
ефективен парламент" 

26 987 031 26 987 031 26 987 031 0 0 0 0 
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Програма 1. Нормативно 
определени разходи, съгласно 
Правилника за организацията 
и дейността на Народното 
събрание 

19 242 472 19 242 472 19 242 472 0 0 0 0 

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

4 644 929 4 644 929 4 644 929 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

1 060 061 1 060 061 1 060 061 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

2 039 569 2 039 569 2 039 569 0 0 0 0 

Функционална област 
"Осигуряващи дейности" 

18 682 981 18 682 981 18 682 981 0 0 0 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

8 872 438 8 872 438 8 872 438 0 0 0 0 

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

9 810 543 9 810 543 9 810 543 0 0 0 0 

Функционална област 
"Съпътстваща дейност" 

574 528 574 528 574 528 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

574 528 574 528 574 528 0 0 0 0 

Функционална област 
"Мониторинг на 
фискалната политика" 

310 136 310 136 310 136 0 0 0 0 

Програма 8. Фискален съвет 310 136 310 136 310 136 0 0 0 0 

 
 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
 

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

Закон Уточнен 
план 

Отчет 

Общо консолидирани разходи: 56 600 000 66 700 000 46 554 676 
Общо финансиране: 56 600 000 66 700 000 46 554 676 
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:       
Собствени приходи 1 480 000 1 480 000 1 378 210 
Субсидия от държавния бюджет 55 120 000 65 220 000 45 186 288 
Други (друго финансиране - операции с активи)     -1 318 
Депозити и средства по сметки     -2 976 
Получени трансфери     5 850 
Предоставени трансфери     -11 378 
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в 
т.ч. от: 

      

Централен бюджет, в т.ч.:       
           държавни инвестиционни заеми       
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)       
Други програми и инициативи по които РБ е страна-
партньор 

      

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       
Други бюджетни организации, включени в 
консолидираната фискална програма 

      

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

- Субсидия от държавния бюджет: 45 186 288 лв. или е налице изпълнение от 
69,28 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери: 5 850 лв. Трансферите са получени от Министерство 
на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост; 

- Предоставени трансфери: - 11 378 лв. на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията; 

- Други (друго финансиране – операции с активи): - 1 318 лв.; 
- Депозити и средства по сметки: - 2 976 лв. 

 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 
 

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

 
Отчет на разходите по програмата 
 
№ Програма 1 "Нормативно определени 

разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното 

събрание" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 25 427 000 25 436 219 19 242 472 

  
Персонал 16 399 000 16 399 000 12 910 219 

  
Издръжка 8 528 000 8 537 219 6 332 253 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 500 000 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

25 427 000 25 436 219 19 242 472 

  
Персонал 16 399 000 16 399 000 12 910 219 

  
Издръжка 8 528 000 8 537 219 6 332 253 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 500 000   

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

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

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

  
Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 25 427 000 25 436 219 19 242 472 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 25 427 000 25 436 219 19 242 472 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са отчетени 
разходи в общ размер на 19 242 472 лв. (75,65 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 12 910 219 лв. (78,73 на 
сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 6 332 253 лв. (74,17 на сто спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи по тази програма са в пряка зависимост от 
предсрочното прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание и 
конституирането на 44-то Народно събрание. 

 

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 2 
„Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и 

конституиране” 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти Брой   92 
2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок % 100 100 
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* 3. Финализирани приети закони Брой   92 
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   445 
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   386 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно 
ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   7 
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 представи отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на 
изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от 
броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на 
проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Изготвени становища и доклади от парламентарните комисии на 43-то Народно събрание за периода 01.01.2017 г. - 26.01.2017 г. 
 

Комисия по бюджет и финанси 
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-
2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерски съвет на 30.12.2016 г. 

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-
02-47, внесен от Министерски съвет на 30.12.2016 г. 
3. Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 27.07.2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове, № 554-01-184, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 03.12.2015 г., 
№ 654-01-10, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители на 03.02.2016 г. и № 654-01-57, внесен от 
народния представител Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС - 
за второ гласуване. 
4. Проект на решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията 
за деинституализация за периода 2009-2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (обн. ДВ бр.71 от 2016 
г.). 
5. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс 
на 2 млрд.лв., № 602-03-17, внесен от Министерския съвет на 15.12.2016 г. 
    

Комисия по правни въпроси 
1. Доклад вх.№ 753-03-4/ 13.01.2017 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 
654-01-81, внесен от народните представители Вили Лилков, Петър Славов, Мартин Димитров, Радан Кънев, Гроздан Караджов, Борис 
Станимиров и Атанас Атанасов на 08.06.2016 г., приет на първо гласуване на 19.10.2016 г. - за второ гласуване. 
2. Доклад вх.№ 753-03-3/ 13.01.2017 г. относно Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-177, внесен 
от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 18.11.2015 г., приет на първо гласуване на 07.12.2016 г. 
- за второ гласуване. 
3. Доклад вх. № 653-03-2/ 13.01.2017 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Законa за правната помощ, № 602-01-63, 
внесен от Министерски съвет на 31.10.2015 г., приет на първо гласуване на 14.12.2016 г. - за второ гласуване. 
4. Доклад вх.№ 653-03-6/ 13.01.2017 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-
01-62, внесен от Министерски съвет на 26.10.2016 г., приет на първо гласуване на 16.12.2016 г. - за второ гласуване. 
5. Доклад вх.№ 653-03-5/ 13.01.2017 г. относно Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602-01-68, внесен 
от Министерски съвет на 01.11.2016 г., приет на първо гласуване на 20.12.2016 г. - за второ гласуване. 
6. Доклад вх.№ 653-03-7/ 16.01.2017 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Законa за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража, № 602-01-55, внесен от Министерски съвет на 03.10.2015 г., приет на първо гласуване на 07.12.2016 г. - за 
второ гласуване. 
7. Доклад вх.№ 653-03-8/ 16.01.2017 г. относно Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. 
- за второ гласуване. 
    

Комисия по икономическа политика и туризъм 

1. Доклад № 753-01-1/ 11.01.2017 г. относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен от 
народния представител Делян Александров Добрев и група народни представители на 07.07.2016 г., приет на първо гласуване на 
15.12.2016 г. - за второ гласуване. 

2. Доклад № 753-01-2/ 18.01.2017 г. относно Законопроект за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от народния 
представител Димитър Делчев и група народни представители на 09.12.2016 г. 
    

Комисия по енергетика 
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1. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс 
на 2 млрд. лв, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет на 15.12.2016 г. 

    

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
1. Проект на решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс 
на 2 млрд. лева, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет. 

2. Законопроект за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от народния представител Димитър Делчев и група народни 
представители. 
3. Общ законопроект за изменение и допълнение на  Закона за пътищата, изготвен на основание чл.78, ал.2 от ПОДНС въз основа на 
приетите на първо гласуване на 22.12.2016 г.:  Законопроект № 654-01-131, внесен от народните представители Александър Ненков и 
Станислав Иванов и Законопроект № 654-01-59, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители - за 
второ гласуване. 
4. Проект на решение за налагане мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на 
територията на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора, № 654-02-92, внесен от народния представител Димитър Танев и група народни 
представители. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, внесен от Министерски съвет, приет 
на първо гласуване на 16.12.2016 г. - за второ гласуване. 

6. Законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие, № 602-01-61, внесен от Министерски съвет, приет на първо 
гласуване на 22.12.2016 г. - за второ гласуване. 
    

Комисия по отбрана 
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната 
на Кралство Белгия, Департамента по национална отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на 
отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 
отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, 
Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на 
отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, Министерството 
на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 19.01.2017 г. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2017 г.), № 702-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 20.01.2017 г. 
    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
1. 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 Българската народна армия, № 554-01-169, внесен от 
народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров на 04.11.2015 г., приет на първо гласуване на 02.09.2016 
г. - за второ гласуване. 
    

Комисия по земеделието и храните 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от 
народния представител проф. Иван Станков на 22.12.2016 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от 
народния представител проф. Иван Станков на 22.12.2016 г., приет на първо гласуване на 13.01.2017 г. - за второ гласуване. 
    

Комисия по околната среда и водите 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 
20.09.2016 г. 
    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 
1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 653-19-30/ 01.12.2016 г., изготвен на основание 
чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните 
превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози, № 654-01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 07.10.2016 г. 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 602-01-14, внесен от Министерски съвет на 
31.03.2016 г. 

3. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 
23.06.2016 г. 
    

Комисия по културата и медиите 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерски съвет на 
07.11.2016 г. и приет на първо гласуване на 20.12.2016 г. - за второ гласуване. 
    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-
2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерски съвет на 30.12.2016 г. 
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2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-
02-47, внесен от Министерски съвет на 30.12.2016 г. 

 

Изготвени становища и доклади от парламентарните комисии на 44-то Народно събрание за периода 10.05.2017 г. - 31.12.2017 г. 

 

Комисия по бюджет и финанси 
1. Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 
2017-2030 г., № 702-00-11, внесен от Министерски съвет на 19.05.2017 г. 

2. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от 
Министерски съвет на 09.06.2017 г. - първо и второ гласуване. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет 
на 05.06.2017 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от народните 
представители Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25.05.2017 г. 

6. Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., № 
754-02-50, внесен от народния представител Менда Стоянова на 13.06.2017 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република 
България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от 
Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 
09.06.2017 г. 

8. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, 
ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление 
"Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП 
България-Сърбия CCI 2014TC1615CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-
02-6/ 29.06.2017 г. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  № 702-01-1/ 05.06.2017 г.,  внесен от 
Министерски съвет – второ гласуване. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  № 702-01-1/ 05.06.2017 г.,  внесен от 
Министерски съвет – допълнителен доклад след второ гласуване. 
12. Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от 
народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 
13.07.2017 г. 
15. Изслушване на кандидатите за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и за 
заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерски съвет на  
14.07.2017 г.  
17. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерски съвет на 
18.07.2017 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, № 754-01-53, внесен на 08.09.2017 г. от народните представители Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова.  
19. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, 
Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на 
националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на 
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана 
на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република 
Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на 
Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) 
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на 
Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE), № 702-02-9/ 17.08.2017 г. 
20. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, 
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление 
„Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

21. Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет  на 03.07.2017 г. 

22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20/ 29.09.2017 г., внесен от Министерски 
съвет. 

23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
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фондове, № 754-01-53, внесен на 08.09.2017 г. от народните представители Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова -  
второ гласуване. 
24. Изслушване на кандидатите за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и за 
заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор. 

25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерски съвет на  
14.07.2017 г. – второ гласуване. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски 
съвет на 02.10.2017 г. 

27. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски 
съвет на 02.10.2017 г. - второ гласуване. 

28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34/ 24.10.2017, внесен от 
Министерски съвет. 

29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20/ 29.09.2017 г., внесен от Министерски 
съвет – второ гласуване. 

30. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от  Министерски съвет на 
18.07.2017 г. – второ гласуване. 

31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41/ 30.10.2017 г., внесен от 
Министерски съвет. 
32. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 702-01-39/ 30.10.2017 г. 
33. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40/ 30.10.2017 г. 
34. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38/ 30.10.2017 г. 

35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34/ 24.10.2017 г., внесен от 
Министерски съвет – второ гласуване. 

36. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41/ 30.10.2017 г., внесен от 
Министерски съвет – второ гласуване. 

37. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78/ 13.11.2017 г., внесен от народния 
представител Менда Стоянова. 
38. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 702-01-39/ 30.10.2017 г. – второ гласуване. 
39. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40/ 30.10.2017 г. – второ гласуване. 
40. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38/ 30.10.2017 г. – второ гласуване. 

41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78/ 13.11.2017 г., внесен от народния 
представител Менда Стоянова – второ гласуване. 
42. Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29/ 16.10.2017 г., внесен от Министерски съвет. 
43. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени 
поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15/ 04.12.2017 г. 
44. Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35/ 24.10.2017 г., внесен от Министерски съвет. 

45. Указ № 250 от 8 декември 2017 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 

    

Комисия по правни въпроси 

1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г. 

2. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване 
на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
от квотата на Народното събрание. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от народните 
представители Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25.05.2017 г. 
4. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 30.05.2017 г. 
5. 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. 

6. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., № 720-00-9, 
внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 01.06.2017 г. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов 
и група народни представители на 10.05.2017 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от 
народния представител Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 08.06.2017 г. - изготвен 1 доклад. 
9. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република 
България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от 
Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 
09.06.2017 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 
13.06.2017 г. 
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11. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от народния представител 
Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. 
12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на 
Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски 
съвет на 23.06.2017 г. 
13. Общ законопроект на приетите на 30.06.2017 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г. и законопроект за изменение на Наказателно-
процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 
01.06.2017 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
14. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен 
от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от народните представители Пламен Трифонов Христов, Албена 
Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от 
народния представител Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г. 
15. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от 
народните представители Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова 
и Иглика Иванова-Събева на 04.07.2017 г.  
16. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от народните 
представители Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум 
Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и 
Елхан Мехмедов Кълков на 06.07.2017 г. 
17. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.07.2017 г. 
18. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект на приетите на 30.06.2017 г. на първо гласуване законопроект за изменение и 
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г. и законопроект за 
изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група 
народни представители на 01.06.2017 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание. 
19. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от 
народните представители Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова 
и Иглика Иванова Иванова-Събева на 4 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2017 г. 

20. Изслушване на допуснатите кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на 
Народното събрание. 

21. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702–01-10, внесен от 
Министерски съвет на 01.08.2017 г. 

22. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от 
Министерски съвет на 29.08.2017 г. 

23. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, № 754-01-52, внесен от народните представители Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 
05.09.2017 г. 

24. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от 
Министерски съвет на 29.08.2017 г.  
25. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, 
внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г. 

26. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 
22.08.2017 г. 
27. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, № 754-01-61, внесен от народния представител Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 21.09.2017 г. и 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, внесен от 
народния представител Запрян Василев Янков и група народни представители на 27.09.2017 г. 

28. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от 
Министерски съвет на 29.08.2017 г., приет на първо гласуване на 21.09.2017 г. 
29. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от 
народните представители Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, 
Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.  
30. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-
01-4, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от народните представители Пламен Трифонов 
Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен отнародния представител  Данаил Димитров Кирилов и група 
народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, 
внесен от народния представител Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г., изготвен на основание чл. 81, 
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
31. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, № 702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 г. и законопроект за противодействие на корупцията сред лица, 
заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни 
представители на 06.10.2017 г.  
32. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.  
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33. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от 
народните представители Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, 
Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г., приет на първо гласуване на 
13.10.2017 г.  

34. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 30.10.2017 г. 
35. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Димитров 
Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г., приет на първо гласуване на 08.06.2017 г.  

36. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, 
внесен от Министерски съвет нa 25.10.2017 г. 

37. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за 
европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г. 
38. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, 
внесен от народните представители Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид нa 26.10.2017 г. 

39. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерски съвет 
нa 10.11.2017 г. 

40. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 
05.10.2017 г. 

41. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от 
Министерски съвет на 01.08.2017 г., приет на първо гласуване на 21.09.2017 г. 

42. Обсъждане (диалог) на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с г-н Сотир Цацаров - 
главен прокурор на Република България. 
43. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, № 702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 г., приет на първо гласуване на 25.10.2017 г. 

44. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г., приет на първо 
гласуване на 26.10.2017 г. 
45. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, 
внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г., приет на първо гласуване на 23.11.2017 г. 

    

Комисия по икономическа политика и туризъм 
1. Становище по Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 
г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г., № 
754-00-5, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 16.05.2017 г. 

2. Становище по Годишния доклад на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на 
конкуренцията на 30.05.2017 г. 
3. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, 
внесен от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. 
4. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-
01-10, внесен от народните представители Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25.05.2017 г. 

5. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 18.05.2017 г. 
6. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-
01-10, внесен от народните представители Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г. 
7. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 
754-01-32, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 25 юни 2017 г. 
8. Доклад за първо гласуване по законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 г. 

9. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 702-01-7, 
внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 г. 
10. Становище по Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово 
унищожение към министъра на икономиката за 2016 г., № 702-00-35, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г. 

11. Становище по Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен 
от Министерски съвет на 29 август 2017 г. 

12. Доклад за първо гласуване по законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22 
август 2017 г. 
13. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. 
14. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 
1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания 
или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерски съвет на 18 
септември 2017 г. 
15. Доклад за първо гласуване по законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от народния представител Корнелия Нинова и 
група народни представители на 26 юли 2017 г. 
16. Становище по Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 
Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерски съвет на 2 октомври 2017 г. 
17. Доклад за първо гласуване по законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г. 
18. Становище по Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 
2017 г., № 704-00-12, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 15 октомври 2017 г. 
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19. Доклад по Проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни), 
представен от министъра на икономиката и министъра на туризма, съобразно тяхната компетентност. 

20. Доклад за първо гласуване по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 30 октомври 2017 г. 

21. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет на 
23 октомври 2017 г. 
22. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, № 754-01-74, внесен от народния представител Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 
г. 
23. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 
1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания 
или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерски съвет на 18 
септември 2017 г. 

24. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 
702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. 
25. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. 

26. Доклад за първо гласуване по законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет 
на 16 октомври 2017 г. 
27. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 754-01-29, 
внесен от народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители на 22 юни 2017 г. 

    

Комисия по енергетика 
1. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8 от 18.05.2017 г. - изготвени 2 доклада за първо и второ гласуване. 

2. Законопроект за концесиите, № 754-01-13 от 30.05.2017 г. 
3. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., № 720-00-1 от 24.04.2017 г. 
4. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38 от 30.10.2017 г., внесен от Министерски съвет. 

5. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8 от 18.05.2017 г., внесен от народния представител Делян 
Александров Добрев и група народни представители - за 1-во и 2-ро гласуване. 

6. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50 от 28.07.2017 г., внесен от 
Министерски съвет. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43 от 02.11.2017 г., внесен 
от Министерски съвет - за 1-во и 2-ро гласуване. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41 от 30.10.2017 г., внесен от 
Министерски съвет. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10 от 01.08.2017 г., внесен от Министерски съвет. 
10. Законопроект за концесиите, № 754-01-13 от 30.05.2017 г., внесен от Министерски съвет. 

    

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
1. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител 
Данаил Кирилов и група народни представители. 

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП 
България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 
702-02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.  

4. Законопроект  за елекронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от народния представител 
Волен Сидеров и група народни представители на 14.07.2017 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс,  № 754-01-22, внесен от народния представител 
Пламен Христов и група народни представители на 14.06.2017 г.  

6. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски 
съвет. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта,  № 754-01-36, внесен от народния представител Весела Лечева и 
група народни представители на 05.07.2017 г.  

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,  № 754-01-38, внесен от народния представител 
Мустафа Карадайъ и група народни представители на 06.07.2017 г.  

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси,  № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 
г.  

10. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  № 702-01-23, внесен от Министерски 
съвет на 02.10.2017 г.  

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,  № 754-01-48, внесен от народния представител 
Искрен Веселинов и група народни представители на  26.07.2017 г.  

12. Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  № 702-01-26, внесен от 
Министерски съвет на 06.10.2017 г.  
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13. Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности,  № 754-01-71, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 06.10.2017 г.  

14. Законопроект за изменение на Закона за пътищата,  № 754-01-72, внесен от народния представител Александър Ненков и група 
народни представители на 13.10.2017 г.  

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност,  № 702-01-41, внесен от Министерски съвет 
на 30.10.2017 г.  

16. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.  
17. Законопроект за физическото възпитание и спорта,  № 702-01-25, внесен от Министерски съвет. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от 
народния представител Александър Ненков и група народни представители. 
    

Комисия по външна политика 
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените 
Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, 
№ 702-02-5, внесен от Министерски съвет на 26.06.2017 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република 
Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, № 
702-02-2, внесен от Министерски съвет на 22.06.2017 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа 
република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-3, внесен от Министерски 
съвет на 22.06.2017 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по 
националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, 
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на 
Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за 
координация на придвижването "Европа", № 702-02-7, внесен от  Министерски съвет на 29.06.2017 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП 
България – Сърбия CCI 2014ТС1615СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 
702-02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г. 
6. 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. 
7. Проект за решение на 44-то Народно събрание на Република България за приемане на Календар на Парламентарното измерене на 
Българското председателство на Съвета на ЕС, 1 януари – 30 юни 2018 г., № 754-02-66, внесен от народните представители Джема 
Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин на 24.07.2017 г. 
8. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски 
съвет на 29.08.2017 г. 
9. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно 
командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната – домакин 
на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от 
Министерски съвет на 16.10.2017 г. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението  за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.10.2017 г. 

11. Законопроект № 702-01-38 за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., в частта му за Министерство на външните 
работи. 
12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-
02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г. 
    

Комисия по отбрана 
1. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на 
класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 
28.04.2017 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от 
Министерски съвет на 12.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване. 

4. Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от народния представител Валентин Кирилов 
Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от 
народния представител Константин Веселинов Попов и група народни представители на 22.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените 
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, 
№ 702-02-5, внесен от Министерски съвет на 26.06.2017 г.  
7. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по 
националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, 
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на 
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Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за 
координация на придвижването „Европа“, № 702-02-7, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.  

8. Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от народния представител Валентин Кирилов 
Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.  
9. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на 
Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството 
на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на 
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана 
на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република 
Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на 
Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) 
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на 
Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE).  
10. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. ( № 702-00-34/ 
29.08.2017 г.) 
11. Обсъждане на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. (№ 702-00-37/ 31.08.2017 
г.) 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от 
народния представител Константин Попов и група народни представители на 22 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 06 юли 2017 г. 

13. Разглеждане и обсъждане на Указ № 198 на Президента на Република България, постъпил на 9.10.2017 г. за връщане за ново 
обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 
Народното събрание на 27 септември 2017 г.  
14. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република Българя и Върховното главно 
командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на 
дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от 
Министерски съвет на 16.10.2017 г. 
15. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г. 
Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на отбранителната политика, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България 
на съюзнически и на чужди въоръжени сили,  (ЗПППТРБСЧВС), № 02.01-122, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. – 
обсъждане за първо гласуване. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за 
забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-
50, внесен от Министерски съвет на 27.11.2017 г. 

    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
1. Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от народния представител Цветан Цветанов и 
група народни представители на 02.06.2017 г. 

2. Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от народния представител 
Цветан Цветанов и група народни представители на 27.06.2017 г. 

3. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на 
класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 
28.04.2017 г. 

4. Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на 
личните данни на 26.05.2017 г. 

5. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24/ 15.06.2017 г., внесен от 
народния представител Борис Ячев и група народни представители. 
6. Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на 
Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към 
Парижкия протокол, № 702-02-5/ 26.06.2017 г., внесен от Министерски съвет.  
7. Доклад по Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31/ 27.06.2017 г., внесен от 
народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. 

8. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10/ 01.08.2017 г., внесен от Министерски 
съвет. 
9. Доклад по Законопроект за частната охранителна дейност, № 702-01-11/ 02.08.2017 г., внесен от Министерски съвет. 

10. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13/ 22.08.2017 г., 
внесен от Министерски съвет. 
11. Доклад по Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, 
заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното 
оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и 
процедурата за избор от Народното събрание, № 753-06-11/ 14.09.2017 г., вносител Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 

12. Доклад по Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34/ 29.08.2017 
г., внесен от Министерски съвет. 
13. Доклад по Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14/ 22.08.2017 г., внесен от Министерски съвет. 
14. Становище по Проект на решение за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник председател, 
секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 754-02-75/ 03.10.2017 г., внесен от народните представители 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2017 г. 

 20 

Цветан Цветанов и Маноил Манев. 

15. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата № 754-01-68/ 04.10.2017 г., внесен от 
народния представител Станислав Иванов и група народни представители. 

16. Доклад по Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения № 754-01-45/ 19.07.2017 г., внесен от народния 
представител Георги Йорданов и група народни представители. 

17. Доклад по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г, № 702-01-38/ 30.10.2017 г., внесен от Министерски 
съвет. 

18. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 702-01-13/ 21.09.2017 г., 
внесен от Министерски съвет - за 2 гласуване. 
19. Становище поДоклад 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 2016 г. – 20 юли 
2017 г., № 720-00-15/ 20.07.2017 г., 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. 

20. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия, № 702-01-46/ 10.11.2017 г., внесен от Министерски съвет. 
21. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република 
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42/ 31.10.2017 г., внесен от Министерски съвет. 
22. Доклад по Законопроект за частната охранителна дейност, № 702-01-11/ 02.08.2017 г., внесен от Министерски съвет - за 2 гласуване. 

    

Комисия по земеделието и храните 
1. Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерски съвет на 
19.06.2017 г. - 1 доклад. 

2. Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от народния представител Йордан 
Апостолов и група народни представители на 10.05.2017 г. - 1 доклад. 

3. Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерски съвет на 
19 юни 2017 г., приет на 1-во гласуване - 1 доклад. 
4. Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 г. - 1 доклад. 

5. Законопроект за изменение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 754-01-44, внесен от народния представител 
Александър Мацурев на 12 юли 2017 г. - 1 доклад. 

6. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски 
съвет на 29 август 2017 г. - 1 доклад. 

7. Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител Волен Сидеров и 
група народни представители на 13 септември 2017 г. - 1 доклад. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от 
народните представители Йордан Апостолов, Борис Ячев и Христиан Митев на 5 септември 2017 г. - 1 становище. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61, внесен от 
народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г. - 1 становище. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, внесен от 
народния представител Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г. - 1 становище. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от 
народния представител Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г. - 1 доклад. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет 
на 29 септември 2017 г. - 2 доклада. 
13. Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г. - 1 доклад. 

14. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. - 1 
доклад. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-63, изготвен по 
реда на чл. 81, ал. 2 от ПОДНС (на основата на приетите на първо гласуване законопроекти - № 754-01-52, внесен от народния 
представител Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 г. на 5 септември 2017 г. и № 754-01-63, внесен от 
народния представител Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г.) - 1 доклад. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от 
народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г. - 2 доклада. 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерски съвет на 28 ноември 2017 г. - 
1 доклад. 
18. Изслушване на информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), проведено на основание на чл. 113, ал. 3 от 
ПОДНС относно епизоотичната обстановка в страната по отношение заболяването инфлуенца по птиците - 1 доклад. 

Забележка: По т. 8, т. 9 и т. 10 становищата са в общ доклад.   
    

Комисия по труда, социалната и демографската политика 
1. Вътрешни правила за дейността на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 

2. Доклад за първо гласуване на Законопроект за българския жестомимичен език, № 754-01-6, внесен от народния представител Георги 
Гьоков и група народни представители на 17.05.2017 г. 

3. Доклад относно 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. 
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4. Доклад за първо гласуване на  Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-1, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 20.04.2017 г.   

5. 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. 

6. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 
702-01-2, внесен от Министерски съвет на 09.06.2017 г. 
7. Доклад относно 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. 

8.  Доклад за първо гласуване на 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. 

9. 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. 
10. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен 
от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 22.06.2017 г.  

11. Доклад относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2016 г., № 710-00-9, внесен от Националния осигурителен институт на 28.06.2017 г.  
12. Доклад относно 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.  

13. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 
репресирани лица, № 754-01-41, внесен от народния представител Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 
07.07.2017 г.  
14. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от народните 
представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена 
Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 06.07.2017 г.  

15. Доклад за първо гласуване на 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.  

16. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, 
внесен от Министерски съвет на 09.08.2017 г.  

17. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 18.07.2017 г.  

18. Доклад относно Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република 
България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.  

19. Доклад за първо гласуване на Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от народния представител Корнелия Петрова 
Нинова и група народни представители на 26.07.2017 г.  

20. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-
19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г.  
21.  Работен доклад относно приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, 
внесен от народните представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора 
Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 06.07.2017 г.  

22. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от 
Министерски съвет на 29.09.2017 г.  
23. Становище относно: Проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2018 г.)  
24. Доклад относно: приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Доклад по отчета за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г., № 
702-00-42, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г.  
25. Проект на доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от 
народните представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, 
Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 06.07.2017 г.  

26. Работен доклад относно приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с 
увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г.  

27. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 
702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.  

28. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен 
от Министерски съвет на 19.10.2017 г.  

29. Проект на доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, 
№ 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28.09.2017 г.  

30. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-70, внесен от народния 
представител Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 06.10.2017 г.  

31. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-76, внесен от народния 
представител Георги Янчев Гьоков и група народни представители на 26.10.2017 г.  

32. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, 
внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г.  
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33. Доклад за първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 702-01-39, внесен от 
Министерски съвет на 30.10.2017 г.  

34. Доклад за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 30.10.2017 г.  

35. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (09.11.2017 г.) законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд,  № 702-01-30, внесен от Министерски съвет. 

36. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (02.11.2017 г.) законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет. 
37. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 
702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г., приет на първо четене на 9 ноември 2017 г.  
38. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен 
от Министерски съвет на 19 октомври 2017 г., приет на първо четене на 2 ноември 2017 г.  
39. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от народните 
представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена 
Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 06.07.2017 г.  

40. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от народните 
представители Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г.  

    

Комисия по образованието и науката  

1. Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г., № 705-00-2/ 11.05.2017 г. и годишен отчет за дейността на 
Българската академия на науките за 2016 г., № 705-00-1/ 24.04.2017 г., внесени от Председателя на Българската академия на науките - 
изготвен 1 доклад. 

2. Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 
2017-2030 г., № 702-00-11, внесен от Министерски съвет на 19.05.2017 г. 

3. 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. 
4. Законопроект за допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България, № 754-01-20, внесен от народния 
представител Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 08.06.2017 г. и Законопроект за допълнение на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България, № 754-01-271, внесен от народните представители Станислав Станилов, Милена 
Дамянова и група народни представители. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. 

6. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски 
съвет на 29.08.2017 г. 
7. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. 

8. Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система,  № ПГ-739-01-14, внесена в Народното 
събрание от Инициативен комитет на 04.09.2017 г. 
9. Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017 г. 
    

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

1. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен на 05.05.2017 г. от Омбудсмана на 
Република България. 

2. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители на 
30.05.2017 г. 
3. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-
14, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. 

4. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от народния представител 
Весела Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г. 

5. Разглеждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 754-01-28, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 22.06.2017 г. 

6. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от 
Министерски съвет на 29.08.2017 г. 

7. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от 
народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 19.09.2017 г. 

8. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от 
народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21.09.2017 г. 

9. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-64, внесен от 
народния представител Весела Лечева и група народни представители на 27.09.2017 г. 
10. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-66, внесен 
от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители на 28.09.2017 г. 

11. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закона за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 
05.10.2017 г. 

12. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 30.10.2017 г. - първо гласуване. 
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13. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система,  № ПГ-739-01-
14, внесена от Инициативен комитет на 04.09.2017 г. 

    

Комисия по здравеопазването 

1. Доклад вх. № 753-10-2/ 02.06.2017 г. Относно доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, 
внесен на 05.05.2017 г. от Омбудсмана на Република България. 
2. Доклад № 753-10-4/ 04.07.2017 г. - Относно: Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г. 
3. Доклад № 753-10-5/ 05.07.2017 г. - Относно: Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане 
на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание 
4. Доклад № 753-10-6/ 18.07.2017 г. - Относно: Проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната 
здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г. 

5. Доклад № 753-10-7/ 26.07.2017 г. - Относно: Изслушване на предложения кандидат за управител на Националната 
здравноосигурителна каса. 
6. Доклад № 753-10-8/ 07.09.2017 г. - Относно: Проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-20, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г. 
7. Доклад за първо гласуване, № 753-10-9/ 13.10.2017 г. - Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 
754-01-51, внесен от народния представител Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. 
8. Доклад  за първо гласуване, № 753-10-10/ 13.10.2017 г. - Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 
754-01-45, внесен от народния представител Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. 

9. Становище за първо гласуване, № 753-10-11/ 20.10.2017 г. - Относно: Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски 
съвет на 26 септември 2017 г. 

10. Становище № АД-753-18-40/ 20.10.2017 г. .- Относно: Проект на програма на Република България за Председателството на Съвета 
на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) 
11. Доклад  за първо гласуване, № 753-10-12/ 27.10.2017 г. - Относно: Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от 
народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. 
12. Доклад за първо гласуване, № 753-10-13/ 03.11.2017 г. - Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 
г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г. 
13. Доклад  за първо гласуване, № 753-10-14/ 03.11.2017 г. - Относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2018 г., № 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г. 
14. Проект на Доклад за второ гласуване 06.11.2017 г.  – Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения. 
15. Доклад № 753-10-15/ 16.11.2017 г. - Относно: Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна 
система, № ПГ-739-01-14, внесена от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г. 

16. Доклад  за първо гласуване, № 753-10-16/ 17.11.2017 г. - Относно: Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, 
внесен от Министерски съвет на 5 октомври 2017 г. 
17. Доклад  за първо гласуване, № 753-10-17/ 29.11.2017 г. - Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от народния представител Маргарита Николова и група народни 
представители на 25 октомври 2017 г. 
18. Доклад за второ гласуване,  № 753-10-18/ 29.11.2017 г. - Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 
754-01-51, внесен от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г., приет на първо 
гласуване на 26 октомври 2017 г. 
19. Проект на доклад за второ гласуване 11.12.2017 г. - Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от народния представител Маргарита Николова и група народни 
представители на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 1 декември 2017 г. 
20. Доклад  за второ гласуване, № 753-10-19/ 15.12.2017 г. -  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от народния представител Маргарита Николова и група народни 
представители на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 1 декември 2017 г. 
21. Доклад за първо гласуване, № 753-10-20/ 18.12.2017 г. - Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
754-01-77, внесен от народния представител Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г. 
22. Становище № 753-10-21/ 20.12.2017 г. - Относно: Проект за решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на 
лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 
754-02-108, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г. 

    

Комисия по околната среда и водите 
1. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 30.05.2017 г. - доклад за първо гласуване. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от народните представители 
Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г. - изготвени 3 доклада. 
3. Указ № 175 от 7 август 2017 г. на президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г. и мотивите към указа. 
4. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34 , внесен от Министерски 
съвет на 29.08.2017 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител 
Волен Николов Сидеров и група народни представители на 13.09.2017 г. 
6. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. 

    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 
1. Вътрешни правила за работата на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 
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2. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 30.05.2017 г. - първо гласуване. 

3. Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от народния представител Цветан Генчев 
Цветанов и група народни представители на 02.06.2017 г. - първо гласуване. 

4. Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от народния представител Цветан Генчев 
Цветанов и група народни представители на 02.06.2017 г. - второ гласуване. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от народния представител Борис 
Ячев и група народни представители на 15.06.2017 г. – доклад първо гласуване. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от народния 
представител Станислав Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г. –  доклад първо гласуване. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от народния представител 
Станислав Иванов на 30.06.2017 г. - доклад първо гласуване. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от народния представител 
Боряна Георгиева и група народни представители на 05.07.2017 г. – доклад първо гласуване. 

9. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720-00-11, внесен от Комисията за регулиране на 
съобщенията на 30.06.2017 г. - доклад. 

10. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, № 720-00-12, внесен от 
Комисията за регулиране на съобщенията на 30.06.2017 г. - доклад. 
11. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8 от 19.07.2017 г., изготвен въз 
основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, 
внесен от народния представител Борис Ячев и група народни представители на 15.06 2017 г. и законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от народния представител Станислав Иванов на 30.06.2017 г. –  доклад второ 
гласуване.  
12. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от народния представител 
Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г. –  доклад първо гласуване. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски 
съвет на 22.08.2017 г. – доклад първо гласуване. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от 
народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г. – доклад второ гласуване. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 
29.09.2017 г. – доклад първо гласуване. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 
03.10.2017 г. – доклад първо гласуване. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г. – доклад първо гласуване. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 
09.08.2017 г. – доклад второ гласуване. 

19.  Разглеждане на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет 
на 30.10.2017 г. - доклад първо гласуване. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 
29.09.2017 г. – доклад второ гласуване. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г. – доклад второ гласуване. 

    

Комисия по културата и медиите 

1. Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 702-03-4, 
внесен от Министерски съвет на 04.05.2017 г. 
2. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на Българската 
телеграфна агенция на 28.04.2017 г. 
3. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2016 г., № 730-00-2/ 01.06.2017 г. и отчет за 
дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли - 31 декември 2016 г., № 730-00-1/ 17.05.2017 г., внесени от Съвета за 
електронни медии - изготвено 1 становище. 
4. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от народните представители Вежди Рашидов, 
Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.  
5. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на 
Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в 
Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание. 

6. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски 
съвет на 29.08.2017 г.  
7. Изслушване на предложения кандидат за генерален директор на Българската телеграфна агенция Максим Христов Минчев.  

8. Проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), приета 
с Решение № 387 на Министерския съвет от 2017 г. 
9. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. 

10. Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерски съвет на 09.10.2017 г.  
11. Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26.10.2017 г. 
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12. Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерски съвет на 9.10.2017 г. и 
приет на първо гласуване на 23.11.2017 г. 

13. Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26.10.2017 г. и приет на 
първо гласуване на 23.11.2017 г. 

    

Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

1. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г. 

2. Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегрирането на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г. 

3. Доклад относно Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни 
представители на 26.07.2017 г.  

4. Доклад относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 
30.10.2017 г.  

5. Доклад относно разглеждане на Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система, № ПГ-739-
01-14, внесена от Инициативен комитет на 04.09.2017 г. 

    

Комисия по вероизповеданията и правата на човека  
1. Доклад, вх. № 753-14-1/ 01.06.2017 г. относно 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, вх. № 753-14-2/ 12.06.2017 г. относно Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, 
внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30.05.2017 г. 
3. Доклад, вх. № 753-14-3/ 04.07.2017 г. относно Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г. 
4. Проект на Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-
председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното 
събрание - изготвен 1 доклад. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 754-01-41, 
внесен от народния представител Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 07.07.2017 г. - изготвен 1 доклад. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,  № 754-01-38, внесен от народния представител 
Мустафа Карадайъ и група народни представители на 06.07.2017 г. - изготвен 1 доклад. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,  № 754-01-48, внесен от народния представител 
Искрен Веселинов и група народни представители на  26.07.2017 г. - изготвен 1 доклад. 

8. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. - 
изготвен 1 доклад. 

9. Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация - изготвен 1 
доклад. 

    

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 
1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г. 

2. Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., № 720-00-9, внесен от 
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 01.06.2017 г. 
3. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38 от 30.10.2017 г., внесен от Министерски съвет.  
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15 от 29.08.2017 г., внесен от Министерски съвет. 

5. Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  № 702-01-26 от 06.10.2017 г., 
внесен от Министерски съвет. 

6. Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности,  № 754-01-71 от 06.10.2017 г., 
внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.  
    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни 
представители на 30.05.2017 г. 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет 
на 05.06.2017 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 
13.06.2017 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република 
България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от 
Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 
09.06.2017 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на 
Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и резвитие, № 702-02-4, внесен от Министерски 
съвет на 23.06.2017 г. 
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6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от народния 
представител Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г. 

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трасгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 
България-Сърбия ССІ 2014ТС16І5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-
02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г. 

8. Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., внесен от народните представители Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов 
Вигенин на 24.07.2017 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 
09.08.2017 г. 

10. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от народния представител 
Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни 
фондове, № 754-01-53, внесен от народните представители Ивелина Веселинова Василева, Менда Кирилова Стоянова и Диана Иванова 
Йорданова на 08.09.2017 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски 
съвет на 22.08.2017 г. 
14. Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от 
народния представител Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20.09.2017 г. 

16. Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от народния представител Александър Руменов Ненков и 
група народни представители на 13.10.2017 г.  

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от народния представител 
Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г.  

18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-
02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г. 
19. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерски съвет на 20.10.2017 г. 
20. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.  
21. Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г. 
22. Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г. 

23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет на 
25.10.2017 г. 

24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43, внесен от 
Министерски съвет на 02.11.2017 г. 
25. Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за 
Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.), № 754-02-95, внесен от народните представители 
Кристиан Иванов Вигенин, Ивелина Веселинова Василева, Джема Маринова Грозданова, Петър Христов Петров, Иван Валентинов 
Иванов, Полина Цветославова Цанкова-Христова, Албена Владимирова Найденова и Миглена Дойкова Александрова на 21.11.2017 г. 
26. Законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г. 

    

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп 
до данните по ЗЕС  

1. Доклад по Вътрешните правила за организация и дейност на ККССПИСРСДДЗЕС. 

2. Доклад по Годишния доклад за дейността на ДКСИ за 2016 г. 

3. Годишен доклад за дейността на ККССПИСРСДДЗЕС за 2016 г. 
4. Законопроект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от народния 
представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г. 

6. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност в Република България през 2016 г., № 
702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от народния 
представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г., приет на първо гласуване на 27.09.2017 г. 

8. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2016 г., № 702-00-1, внесен от 
Министерски съвет на 20.04.2017 г. 

9. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на служба "Военна информация" за 2016 г., № 702-03-1, внесен от 
Министерски съвет на 24.04.2017 г. 
10. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. 
11. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. № 739-00-5, 
внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31.05.2017 г. 

    

Комисия по политиките за българите в чужбина 

1. Доклад, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,  № 754-01-48, внесен от народния 
представител Искрен Веселинов и група народни представители на  26.07.2017 г.  
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2. Доклад, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство,  № 754-01-49, внесен от народния 
представител Андон Дончев и група народни представители на  27.07.2017 г.  

3. Доклад, относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 
30.10.2017 г. 

    

Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет 
на 05.06.2017 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  № 702-01-23, внесен от Министерски съвет 
на 02.10.2017 г 
3. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.  

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41 от 30.10.2017 г., внесен от 
Министерски съвет. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерски съвет на 04.12.2017 г. 
 
 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 
 OT  01.01.2017     ДО  31.12.2017 

Общ брой: 92 
№ Дата на 

приемане 
Закон Обнародван в ДВ 

1 12.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 8/2017 г. 

2 12.01.2017 Закон за допълнение на Кодекса за застраховането ДВ, бр. 8/2017 г. 

3 12.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 8/2017 г. 

4 12.01.2017 Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за 
основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

5 13.01.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 между 
Република България и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

6 13.01.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно 
изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014 - 2021 между Република България и Исландия, Княжество 
Лихтенщайн и Кралство Норвегия 

ДВ, бр. 8/2017 г. 

7 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове ДВ, бр. 9/2017 г. 

8 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 9/2017 г. 

9 18.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 9/2017 г. 

10 20.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 11/2017 г. 

11 20.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ДВ, бр. 12/2017 г. 

12 24.01.2017 Закон за концесиите   

13 24.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ ДВ, бр. 13/2017 г. 

14 25.01.2017 Закон 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 Българската народна армия 

ДВ, бр. 13/2017 г. 

15 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост ДВ, бр. 13/2017 г. 

16 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража 

ДВ, бр. 13/2017 г. 

17 25.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ДВ, бр. 13/2017 г. 

18 26.01.2017 Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие ДВ, бр. 13/2017 г. 

19 26.01.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи 

ДВ, бр. 13/2017 г. 
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20 26.01.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между 
правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV 

ДВ, бр. 13/2017 г. 

21 26.01.2017 Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 13/2017 г. 
22 14.06.2017 Закон за допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 51/2017 г. 
23 22.06.2017 Закон за изменение на Закона за движение по пътищата ДВ, бр. 54/2017 г. 
24 28.06.2017 Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2017 г. 
ДВ, бр. 54/2017 г. 

25 29.06.2017 Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за 
развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за 
съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните 
програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за програмния период 2014 - 2020 г. 

ДВ, бр. 56/2017 г. 

26 06.07.2017 Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България 

ДВ, бр. 58/2017 г. 

27 06.07.2017 Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на 
храните 

ДВ, бр. 58/2017 г. 

28 12.07.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски 
услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България 
и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 60/2017 г. 

29 13.07.2017 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Република Куба за взаимно 
безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на 
дипломатическите представителства на двете страни 

ДВ, бр. 60/2017 г. 

30 13.07.2017 Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи ДВ, бр. 58/2017 г. 
31 13.07.2017 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република 

България и правителството на Социалистическа република Виетнам за 
недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни 

ДВ, бр. 60/2017 г. 

32 13.07.2017 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и 
Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и 
Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за 
допълнение към Парижкия протокол 

ДВ, бр. 60/2017 г. 

33 13.07.2017 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на 
отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на 
Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на 
отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на 
Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, 
Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство 
Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, 
Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната 
на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството 
на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната 
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно 
Центъра за координация на придвижването "Европа" 

ДВ, бр. 60/2017 г. 

34 19.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа 

ДВ, бр. 62/2017 г. 

35 19.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници ДВ, бр. 62/2017 г. 
36 20.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 
ДВ, бр. 63/2017 г. 

37 26.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие ДВ, бр. 63/2017 г. 
38 26.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс ДВ, бр. 63/2017 г. 
39 27.07.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 65/2017 г. 
40 07.09.2017 Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 75/2017 г. 
41 07.09.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 
2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и 
правителството на Република Сърбия 

ДВ, бр. 75/2017 г. 

42 07.09.2017 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република 
България и Кралство Мароко 

ДВ, бр. 75/2017 г. 
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43 14.09.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 77/2017 г. 
44 14.09.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ДВ, бр. 76/2017 г. 
45 21.09.2017 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на 
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република 
България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на 
отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната 
на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана 
на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република 
Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството 
на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната 
на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по 
отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно 
командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) 
относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, 
финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на 
Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) 

ДВ, бр. 79/2017 г. 

46 11.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и 
електронния подпис 

ДВ, бр. 85/2017 г. 

47 12.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията ДВ, бр. 85/2017 г. 
48 12.10.2017 Закон за държавните помощи ДВ, бр. 85/2017 г. 
49 13.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 
ДВ, бр. 85/2017 г. 

50 18.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 86/2017 г. 
51 18.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни 

средства 
ДВ, бр. 84/2017 г. 

52 19.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 88/2017 г. 
53 19.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България 
ДВ, бр. 85/2017 г. 

54 26.10.2017 Закон за изменение на Закона за пътищата ДВ, бр. 89/2017 г. 
55 27.10.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 90/2017 г. 
56 01.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация ДВ, бр. 91/2017 г. 
57 01.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси ДВ, бр. 91/2017 г. 
58 02.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с 

увреждания 
ДВ, бр. 91/2017 г. 

59 02.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 92/2017 г. 
60 02.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 
ДВ, бр. 92/2017 г. 

61 03.11.2017 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството 
на Република България и Върховното главно командване на Обединените 
въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на 
поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста 
на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF) 

ДВ, бр. 92/2017 г. 

62 09.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози ДВ, бр. 93/2017 г. 
63 09.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване ДВ, бр. 93/2017 г. 
64 15.11.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от 
друга страна 

ДВ, бр. 94/2017 г. 

65 15.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор ДВ, бр. 95/2017 г. 
66 16.11.2017 Закон за концесиите ДВ, бр. 96/2017 г. 
67 22.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 

стойност 
ДВ, бр. 97/2017 г. 

68 23.11.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на 
Организацията за европейско публично право 

ДВ, бр. 97/2017 г. 

69 23.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 97/2017 г. 
70 23.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните 

работи 
ДВ, бр. 97/2017 г. 

71 23.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд 

ДВ, бр. 97/2017 г. 
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72 29.11.2017 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. ДВ, бр. 99/2017 г. 
73 29.11.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции   
74 30.11.2017 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. ДВ, бр. 99/2017 г. 
75 07.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 101/2017 г. 
76 07.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 101/2017 г. 
77 07.12.2017 Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения ДВ, бр. 101/2017 г. 
78 07.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на 

Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли 
да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или 
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание 

ДВ, бр. 101/2017 г. 

79 08.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на 
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба 

ДВ, бр. 101/2017 г. 

80 13.12.2017 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски 
услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 103/2017 г. 

81 13.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 102/2017 г. 
82 13.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на 

ядрената енергия 
ДВ, бр. 102/2017 г. 

83 13.12.2017 Закон за изменение на Закона за народните читалища ДВ, бр. 102/2017 г. 
84 14.12.2017 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. ДВ, бр. 101/2017 г. 
85 20.12.2017 Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите 
ДВ, бр. 1/2018 г. 

86 20.12.2017 Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

ДВ, бр. 103/2017 г. 

87 21.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по 
касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, 
складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за 
тяхното унищожаване 

ДВ, бр. 2/2018 г. 

88 21.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители 

ДВ, бр. 2/2018 г. 

89 21.12.2017 Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 г. 

ДВ, бр. 103/2017 г. 

90 21.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 2/2018 г. 
91 21.12.2017 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията ДВ, бр. 2/2018 г. 
92 21.12.2017 Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки ДВ, бр. 2/2018 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. 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 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   4 
4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт 
в пленарна зала в срок % 100 100 
* 5. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие Брой   0 
6. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100 0 
* 7. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   9 
8. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5 и т. 7 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по 
парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи 
отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 

3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 

3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет) 
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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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 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 0 666 

- предложения за дневен ред Брой   106 

- справки Брой   560 

- процедури Брой   0 

*- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   0 

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   39 

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   104 

5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок % 100 100 
6. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи  % 100 100 

** 7. Изготвени стенографски протоколи Брой   473 

8. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното 
събрание % 100 100 
9. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител  % 100 100 
10. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок % 100 100 

11. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 

12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на 
система за гласуване) % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на 
пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна 
информация след изтичане на определен период.* Материалите за пленарна зала се пращат електронно. 
** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на 
проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание 
4.1. Изготвени становища по проекторешения 
4.2. Изготвени окончателни решения 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 457 
- решения на Народното събрание Брой   188 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   188 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   81 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конститутивните 
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. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги 

5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 

5.2. Машинописни услуги 

5.3. Копирни услуги и техника 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 
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1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни 
услуги % 100 100 
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари % 100 100 

Услуга 6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз 
6.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 

6.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 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 0 
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 7. Държавен вестник 

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

7.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника 
7.3. Поддържане на електронен портал за концесии 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 104 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 104 
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и 
др. на хартиен носител в срок % 100 100 
4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на 
електронна страница на вестника в срок % 100 100 

5. Обнародване на концесии % 100 100 
Услуга 8. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на 
специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на 
правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез: 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

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

2. Извършени проверки на службите за сигурност Брой 23 4 
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 20 0 
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 180 251 

5. Разгледани жалби и сигнали Брой 30 4 

6. Разгледани планове и отчети Брой 10 8 

 
Отчет на разходите по програмата 
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№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

парламентарен контрол, парламентарен 
надзор и конституиране" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 6 059 200 5 732 325 4 644 929 

  
Персонал 5 169 000 4 812 194 4 263 899 

  
Издръжка 890 200 920 131 381 030 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

6 059 200 5 732 325 4 644 929 

  
Персонал 5 169 000 4 812 194 4 263 899 

  
Издръжка 890 200 920 131 381 030 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 6 059 200 5 732 325 4 644 929 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 059 200 5 732 325 4 644 929 
          
  Численост на щатния персонал 168 190 171 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, 

парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени разходи в общ размер на 
4 644 929 лв. (81,03 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
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разходи за персонал са в размер на 4 263 899 лв. (88,61 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 381 030 лв. (41,41 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 
 

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) от Информационно-административен център на Народното събрание. 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 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. Информиране на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции 

2.3. Обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 90 221 

2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани 
с дейността на Народното събрание Брой 10 1 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, 
дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 40 20 
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, 
рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и 
"Конституция за деца") % 60 80 

5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността 
на Народното събрание Брой 450 57 

6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, 
организации и институции % 100 120 

* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 100 
* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание. 

Отчет на показателите за изпълнение и целеви стойности за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. на дирекция "Комуникации" 
1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - брой 221. 
Видове посещения:  
- Граждани по покана на народни представители  
- Посещения на международни делегации  
- Организирани посещения на ученици по покана на народни представители от различни избирателни райони  
- Посещения на неправителствени организации  
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2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание 
– 1.      
- Обзорно издание за парламентарната дейност през първата сесия на 44-тото Народно събрание.   

3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни 
семинари) – 20.     
- Отбелязване на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка; 
- Откриване на изложбата „Дай на кирилица” по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май; 
- Откриване на изложбата „Да послужа народу си... Дарителство за образование – традиция и съвременност”; 

- Отбелязване на Международния ден на детето – 1 юни. Специални гости на Народното събрание бяха малките изпълнители от 
вокална група „Бон-Бон”; 
- Откриване на благотворителна изложба на арт инвалидни колички на художничката Нина Жишева от Центъра за независим живот; 
- Провеждане на кръгла маса на тема "Край на вечния длъжник”; 
- Провеждане на церемония в пленарната зала и връчване на наградите на отличените в инициативата „Лекарите, на които вярваме”; 

- Провеждане на дискусия на тема „Политически аспекти на Парламентарното измерение на първото Българско председателство на 
Съвета на Европейския съюз“. 

- Връчване на сертификати на директори, участвали в проект „Лидерска академия – квалификация за успешни директори на 
училища”; 

- Кръгла маса „Родителите - конфликтите - агресията и закрилата на децата“; 

- Информационната кампания „Заедно срещу хепатита”; 

- Обществена дискусия по проектът на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

- Ден на отворени врати в Народното събрание на 16 септември 2017 г.; 
- Кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства в профилактиката на ваксинопредотвратимите заболявания”; 

- Дискусия на тема „Децата, държавният бюджет и дългосрочното инвестиране в човешкия капитал на нацията“; 
- Научно-практическата конференция на тема „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК); 

- Кръгла маса „Проблеми на детското здравеопазване в Република България”; 

- Дискусията „Родителите - конфликтите - агресията и закрилата на децата”; 

- Отбелязване на Денят на народните будители в Народното събрание; 
- Конференция на тема: „Биоподобните лекарствени продукти - настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване” 
 
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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

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

Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания  - 
второстепенен разпоредител с бюджет: 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: Брой     
- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението на 
заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени Брой 4 3 
- извършени експертни оценки на предпиетите нормативни промени във връзка с въвеждането 
на оценка на въздействието на законодателството Брой 120 147 
- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки Брой 4 3 

- извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на 
законодателството Брой 3 2 
2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството Брой 1 1 
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции Брой 10 11 

 

Отчет за дейността на Национален център за парламентарни изследвания за периода 01.01.– 31.12.2017 г. 

 
І. Проведени емпирични социологически изследвания: 
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1. „Българите и ЕС – обществени нагласи десет години след присъединяването“, национално представително 

изследване, проведено по метода на полустандартизираното интервю в периода 28 април – 10 май 2017 г. Реализирани са 1000 

интервюта с пълнолетни български граждани в цялата страна. 

Изследването съдържа следните компоненти: 

компонент 1: Обществени нагласи към членството на България в Европейския съюз, съдържащ: 

1. Сравнителен анализ на резултати от социологически проучвания, проведени в периода 1990-2013 г. по въпроса за 

отношението на пълнолетните български граждани към членството на страната в ЕС. 

2. Обществени нагласи към членството на България в ЕС през 2017 г. 

компонент 2: Причини за повишаване на евроскептицизма десет години след присъединяването на страната към ЕС. 

компонент 3: Информираност на пълнолетните български граждани за целите и дейностите на ЕС, както и за периода на 

председателството на България на Съвета на ЕС . 

компонент 4: Обществено отношение към български и международни институции, съдържащ: 

1. Общественото мнение за основните държавни институции. 

2. Общественото мнение за международни институции и организации като фактор за сигурността в Европа. 

компонент 5: Нагласи и очаквания към бъдещето на ЕС, съдържащ: 

1. Стартиралата процедура за напускане на ЕС от Великобритания – фактор, засилващ евроскептицизма. 

2. Бежанската криза и липсата на устойчиви механизми в ЕС за нейното разрешаване. 

3. Сценарии за бъдещото развитие на ЕС. 

Въз основа на резултатите от проведеното по посочените компоненти изследване е изготвен аналитичен доклад на тема: 

„Българите и ЕС – обществени нагласи десет години след присъединяването“ (116 страници). Докладът съдържа сравнителен анализ на 

резултатите от провежданите от Центъра изследвания на общественото мнение в периода 1990-2017 г., както и едномерни 

разпределения на данните и социално-демографски профили. 

2. „Обществени нагласи към държавната администрация и предлаганите административни услуги“ – национално 

представително изследване, проведено по метода на полустандартизираното интервю, в периода 06 – 17 юли 2017 г., сред 1000 

пълнолетни граждани в 86 населени места в цялата страна. 

Изследването съдържа следните компоненти: 

компонент 1: Взаимодействие на гражданите с администрацията. 

компонент 2: Обществени преценки за състоянието на администрацията. 

компонент 3: Обратна връзка между потребителите на административни услуги и администрацията. 

компонент 4: Отношение към електронните административни услуги. 

компонент 5: Отношение към мерки, свързани с административното обслужване. 

компонент 6: Обществени нагласи към корупцията в администрацията. 

Въз основа на резултатите от проведеното по посочените компоненти изследване е изготвен аналитичен доклад на тема: 

„Обществени нагласи към държавната администрация и предлаганите административни услуги“ (81 страници). Докладът съдържа 

сравнителен анализ на резултатите от провежданите от Центъра изследвания на общественото мнение в периода 2002-2017 г., както и 

едномерни разпределения на данните и социално-демографски профили. 

3. „Отношението на пълнолетните български граждани към измененията на Закона за движението по пътищата, 

приет от 44-то Народно събрание на 22 юни 2017 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2017 г.“ – национално представително изследване, проведено 

по метода на полустандартизираното интервю, в периода 06 – 17 юли 2017 г., сред 1000 пълнолетни граждани в 86 населени места в 

цялата страна. 

Изследването съдържа следните компоненти: 

компонент 1: Отношение на пълнолетните български граждани към промените на Закона за движението по пътищата, обект 

на изследването. 

компонент 2: Отношението на пълнолетните български граждани към измененията в чл. 171, т.2, буква „и“ от Закона за 

движението по пътищата. 

компонент 3: Отношението на пълнолетните български граждани към измененията в чл. 165, ал.2, т.7 от Закона за 

движението по пътищата. 

компонент 4: Отношението на пълнолетните български граждани към премахването на т.8 от чл. 165, ал.2 от Закона за 

движението по пътищата. 

Въз основа на резултатите от проведеното по посочените компоненти изследване е изготвен аналитичен доклад на тема: 

„Отношението на пълнолетните български граждани към измененията на Закона за движението по пътищата, приет от 44-то Народно 
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събрание на 22 юни 2017 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2017 г.“ (29 страници). Докладът съдържа едномерни разпределения на данните и 

социално-демографски профили. 

ІІ. Прилагане на механизъм за постоянен мониторинг и експертна оценка на мотивите към предлаганите 

законодателни промени. 

1. Извършени експертни оценки на мотивите на законопроектите, внесени за разглеждане в Народното събрание и 

регистрирани в регистър „Законопроекти“, по утвърдена методология и инструментариум. 

През периода януари – декември 2017 г. са извършени 156 експертни оценки на мотивите на законопроектите, внесени за 

разглеждане в Народното събрание. Експертните оценки са извършени от екипа на НЦПИ по утвърден инструментариум, съдържащ 30 

въпроса. Данните са включени към база данни, отразяваща съответствието на мотивите към законопроектите с изискванията на ЗНА. 

2. Изготвени аналитични доклади на база извършените експертни оценки на мотивите към законопроектите, внесени 

за разглеждане в Народното събрание. 

2.1. Аналитичен доклад за законодателната дейност на 44-то Народно събрание, първа сесия (19.04. – 31.07.2017 г.), 

съдържащ 52 страници. Докладът е изготвен през септември 2017 г. от екипа на НЦПИ и обобщава резултатите от направено 

изследване на законодателната дейност през първата сесия от мандата на 44-то Народно събрание. Обхватът на изследването включва 

общо 58 законопроекта, регистрирани в публичния регистър „Законопроекти“ на Народното събрание за периода 19 април – 31 юли 

2017 г. Изготвен е сравнителен анализ с първата парламентарна сесия от мандата на 43-то Народно събрание. Докладът съдържа 

следните основни компоненти: 

компонент 1: Съответствие на изготвените предварителни оценки на въздействието на законопроектите с „Методологията за 

извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите“, приложение към чл. 76, ал. 1 от ПОДНС, съдържащ: 

1. Методологически указания за същността и съдържанието на предварителната оценка на въздействието. 

1.1. Същност на оценката на въздействието. 

1.2. Допълнителна информация относно съдържанието на „Методология за предварителна оценка на въздействието на 

законопроектите“ (приложение към чл. 76, ал. 1 от ПОДНС). 

1.3. С какво мотивите към проектите за нормативни актове се отличават от предварителната оценка на въздействието? 

компонент 2: Анализ на съдържанието на мотивите към законопроектите, внесени през първата парламентарна сесия от 

дейността на 44-то Народно събрание (сравнителен анализ с резултатите за първата сесия на 43-то Народно събрание). 

компонент 3: Параметри на проведеното изследване, включващ: 

1. Обхват на изследването. 

2. Обект, предмет и цели на изследването. 

3. Използван метод за събиране на данните. 

компонент 4: Обща информация за изследваните законодателни инициативи, включващ: 

1. Вид на законопроектите. 

2. Вносители на законопроектите. 

3. Сфери, които законопроектите регулират. 

компонент 5: Обоснованост на предлаганите законодателни инициативи, включващ: 

1. Определяне на причините, налагащи законодателната интервенция. 

2. Аргументиране на законодателната интервенция чрез позоваване на научна експертиза. 

3. Заинтересовани страни от законодателните интервенции. 

компонент 6: Откритост. 

компонент 7: Субсидиарност. 

компонент 8: Стабилност. 

компонент 9: Съгласуваност. 

компонент 10: Съответствие на внасяните законопроекти с изискванията, заложени в чл. 28 ал. 2 от ЗНА. 

2. 2. Аналитичен доклад за законодателната дейност на 44-то Народно събрание, първа и втора сесия (19.04. – 21.12.2017 

г.), съдържащ 45 страници. Докладът е изготвен през януари 2018 г. от екипа на НЦПИ и обобщава резултатите от направено 

изследване на законодателната дейност през първите две сесии от мандата на 44-то Народно събрание. Обхватът на изследването 

включва общо 147 законопроекта, регистрирани в публичния регистър „Законопроекти“ на Народното събрание за периода 19 април – 

31 декември 2017 г. Изготвен е сравнителен анализ по сесии, съдържащ следните основни компоненти: 

компонент 1: Параметри на проведеното изследване, включващ: 

1. Обхват на изследването 

2. Обект, предмет и цели на изследването 
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3. Използван метод за събиране на данните 

компонент 2: Обща информация за изследваните законодателни инициативи, включващ: 

1. Вид на законопроектите 

2. Вносители на законопроектите 

3. Сфери, които законопроектите регулират 

компонент 3: Обоснованост на предлаганите законодателни инициативи, включващ: 

1. Определяне на причините, налагащи законодателната интервенция 

2. Аргументиране на законодателната интервенция чрез позоваване на научна експертиза 

компонент 4: Откритост 

компонент 5: Стабилност 

компонент 6: Съгласуваност, включващ: 

1. Заинтересовани страни от законодателните интервенции през втората парламентарна сесия от дейността на 44-то Народно 

събрание 

2. Наличие в мотивите на законодателните инициативи на анализ на съответствието спрямо правото на Европейския съюз 

компонент 7: Субсидиарност 

ІІІ. Участие с доклади в конференции. 

1. Международна конференция на тема: „Качество на европейската интеграция на България – десет години след 

присъединяването, в навечерието на първото българско Председателство на Съвета на Европейския съюз“, организирана от 

лабораторията за публични политики към Департамент политически науки на Нов български университет с подкрепата на фондация 

„Конрад Аденауер“ – България. 

Доклад на тема: „Обществени нагласи към ЕС – десет години след присъединяването“, представен от заместник-

ръководителя на НЦПИ. 

ІV. Проведени работни семинари на експертите в НЦПИ. 

1. Работен семинар по изследователските акценти на центъра за 2017 г. 

2. Методически семинар за разработване на инструментариум за оценка на съответствието на предварителните оценки на 

въздействието на законопроектите, внесени за разглеждане в Народното събрание, и методологията, заложена в ПОДНС. 

3. Методически семинар на тема: „Проблеми и въпроси, свързани с предварителната оценка за въздействието на 

законопроектите, внесени от народни представители, според изискванията на Закона за нормативните актове и ПОДНС“. 

 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 1 702 000 1 573 445 1 060 061 

  
Персонал 1 561 400 1 437 258 1 017 114 

  
Издръжка 140 600 112 187 23 742 

  
Капиталови разходи 0 24 000 19 205 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 702 000 1 573 445 1 060 061 

  
Персонал 1 561 400 1 437 258 1 017 114 

  
Издръжка 140 600 112 187 23 742 

  Капиталови разходи   24 000 19 205 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

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

0 0 0 
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средства 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 702 000 1 573 445 1 060 061 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 702 000 1 573 445 1 060 061 
          
  Численост на щатния персонал 64 65 42 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 

представителство” са отчетени разходи в общ размер на 1 060 061 лв. (67,37 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 1 017 114 лв. (70,77 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 23 742 
лв. (21,16 на сто спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 19 205 лв. 
(80,02 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). 

 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 4 „Парламентарна дипломация” 

Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация 

1.1.Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на 
международната дейност на народните представители; преводи. 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 
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Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 431 

- при посещения в чужбина; Брой 210 181 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 250 

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 37 

- при посещения в чужбина; Брой 260 31 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 6 
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите 
на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни 
конференции, семинари, форуми и др. % 100 100 
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за 
приятелство към Интерпарламентарния съюз % 100 100 

6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, 
Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства % 100 100 
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в 
Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи % 100 100 

8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и 
организации Брой 12 11 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 11 4 

- при посещения в чужбина;  Брой 9 4 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 2 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2017 – 26.01.2017 г. и на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
ЗА ПЕРИОДА 19.04.2017 - 31.12.2017 Г. 

 

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

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Мероприятия в чужбина 
 
22-27.01.2017 г., Страсбург, Франция, Първа част на сесията на ПАСЕ, участници: Джема Грозданова и 
Янаки Стоилов 
 
25-30.04.2017 г., Страсбург, Франция, Трета част на Сесията на ПАСЕ за 2017 г., участници: Красимир 
Богданов, Хамид Хамид, Милена Дамянова, Петър Витанов и Пламен Христов 
 
04-06.09.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по правни въпроси и права на човека на ПАСЕ, 
участник: Джейхан Ибрямов 
 
05-07.09.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по политическите въпроси и демокрация на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, участник: Пламен Христов 
 
18-23.09.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и 
устойчиво развитие и в заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии на ПАСЕ, участник: 
Николай Александров 
 
20-23.09.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии на 
ПАСЕ, участник: Милена Дамянова 
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08-13.10.2017 г., Страсбург, Франция, Четвърта част на Сесията на ПАСЕ за 2017 г., участници: Джема 
Грозданова, Валери Жаблянов /8-12/, Николай Александров, Хамид Хамид, Милена Дамянова, Джейхан 
Ибрямов /8-12/ и Пламен Христов  
 
7-9.12.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по миграция, бежанци и разселени лица на ПАСЕ, 
участници: Петър Витанов и Джейхан Ибрямов 
 
11-13.12.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по правни въпроси и права на човека на ПАСЕ, 
участник: Хамид Хамид 
 
13-16.12.2017 г., Париж, Франция, заседание на Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ, 
участник: Валери Жаблянов 
 
Мероприятия в България: 
 
11-12.09.2017 г., Посещение на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианска комисия/  на 
ПАСЕ 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 
Мероприятия в чужбина 
 
23-24.04.2017 г., Копенхаген, Дания, Заседание на Бюрото на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
26.06.2017 г., Улан Батор, Мисия за наблюдение на президентските избори в Монголия, участници: 
Десислава Атанасова и Борис Ячев 
 
03.07.2017 г., Виена, Австрия, работна среща на тримата съпредседатели  на Минската група с г-н Кристиан 
Вигенин в качеството му на Специален представител на Парламентарната Асамблея на ОССЕ за Южен 
Кавказ, участник: Кристиан Вигенин  
 
05-09.07.2017 г., Минск, Беларус, 26-та Годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ, участници: 
Десислава Атанасова,Борис Ячев, Кристиан Вигенин и Ахмед Ахмедов 
 
24.09.2017г., Берлин, Германия, Мисия за наблюдение на парламентарните избори в Германия, участници: 
Борис Ячев и Лъчезар Иванов 
 
24-30.09.2017 г.,  Грузия и Азербайджан, посещение и срещи с Президентите, Председателите на 
Парламентите, Министрите на външните работи и други висши политически представители в Армения, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
03-05.10.2017 г., Андора ла Вела, Андора, Есенна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ и 
Средиземноморски форум, участник: Борис Ячев 
 
15.10.2017 г., Бишкек, Киргизка република, Мисия за наблюдение на президентските избори в Киргизката 
република, участници: Борис Ячев и Искрен Веселинов 
 
18-21.10.2017 г., Рабат, Мароко, посещение и заседание на Бюрото на Парламентарната асамблея на ОССЕ, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
06-08.12.2017 г., Виена, Австрия, заседание на Бюрото на Парламентарната асамблея на ОССЕ и участие в 
24-то заседание на Съвета на министрите на ОССЕ, участник: Кристиан Вигенин 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
Мероприятия в чужбина: 
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26-29.05.2017 г., Тбилиси, Грузия, Пролетна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, Участници: 
Христо Гаджев и Милен Михов 
  
12-14-06.2017 г., Белград, Сърбия, посещение на Подкомитета по преход и развитие към Комитета по 
икономика и сигурност на парламентарната Асамблея на НАТО, Участници: Пламен Манушев, Христо 
Гаджев и Милен Михов 
 
11-15.09.2017 г., Отава, Йелоунайт, Резолют бей, Канада, посещение на подкомитета по трансатлантически 
икономически отношения към Комитета по икономика и сигурност и на Комитета по наука и технологии, 
участник: Спас Панчев 
 
27-28.09.2017 г., Букурещ, Румъния, Симпозиум на тема „Европа: изграждане на доверие“, организиран от 
Фондацията „Сили за специални операции Глобал“ и Министерството на отбраната на Румъния, участник: 
Пламен Манушев 
 
06-09.10.2017 г., Букурещ, Румъния, 63-та Годишна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници: Пламен Манушев, Николай Цонков, Симеон Симеонов, Христо Гаджев и Спас Панчев 
 
23-25.11.2017 г., Рим, Италия, Семинар на Специалната група по Средиземноморието и Близкия изток и 
подкомитета по трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по 
отбрана и сигурност, участници: Николай Цонков, Симеон Симеонов и Милен Михов 
 
11-13.12.2017 г., Вашингтон, САЩ, Парламентарен Трансатлантически форум, организиран от 
Парламентарната Асамблея на НАТО, Атлантическия съвет на САЩ и Националния университет по 
отбрана, участник: Христо Гаджев  
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в чужбина 
 
25-26.04.2017 г., Баку, Азербайджан, Заседание на Комитета по културни, образователни и социални 
въпроси към ПАЧИС, Участници: Петър Кънев, Павел Христов 
 
17-18.05.2017 г., Кишинев, Р. Молдова, Заседание на Комитета по правни и политически въпроси към 
ПАЧИС, Участници: Петър Кънев, Павел Христов 
 
19-20.10.2017 г., Тирана, заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични 
въпроси към ПАЧИС, участник: Петър Кънев 
 
25-26.10.2017 г., Ростов на Дон, заседания на Комитета по правни и политически въпроси и на Комисията по 
културни, образователни и социални въпроси към ПАЧИС, участник: Петър Кънев и Рамадан Аталай 
 
28-30.11.2017 г., Киев, 50-та Генерална асамблея на ПАЧИС, участник: Петър Кънев 
 
Мероприятия в България 
 
25-27.03.2017 г., София и Панчарево, участие на ПАЧИС с мисия от международни наблюдатели в 
предсрочните парламентарни избори, проведени в България на 26.03.2017 г., участници: Муса Гулиев и  
Намик Докле 
 
15-16.11.2017 г.,  Работно посещение на Главния секретар на ПАЧИС, г-н Асаф Хаджиев в София (Работна 
среща с г-н Димитър Главчев, председател на 44-то НС и с ръководството на Българската делегация в 
ПАЧИС) 
 
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
11-13.06.2017 г., Букурещ, Румъния, Регионална конференция за Централна и Източна Европа на тема „Да 
направим работещи закони, които да сложат край на насилието срещу жени и момичета“, организирана 
съвместно от Камарата на депутатите на Румъния и Интерпарламентарния съюз, участник: Нигяр Джафер 
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13-18.10.2017 г., Санкт Петербург, Русия 137-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи 
събития, участници: Цвета Караянчева, Георги Михайлов, Десислав Чуколов, Нигяр Джафер 
 
Асоциация на главните секретари на парламенти 

 
13-18.10.2017 г., Санкт Петербург, Русия, Заседания на Асоциацията на главните секретари на парламенти в 
рамките на 137-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз, участник: Стефана Караславова – главен 
секретар на НС 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
17-19.12.2017 г., Лисабон, Португалия, заседание на Комисията по икономически,финансови и социални 
въпроси и образование на ПА на СзС, участник: Светлана Ангелова 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
29-31.05.2017 г., Минск, Беларус, Заседание на Парламентарния комитет на парламентарното измерение на 
ПИЦЕИ, участник: Николай Александров 
 
27-29.11.2017 г., Минск, Беларус, Пленарна сесия на ПИ ЦЕИ, участник: Атнас Костадинов 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
2-5.06.2017 г., Официално посещение на Делегация на ИПАП в Бейрут, Ливан, с цел запознаване на 
ливанското държавно ръководство с дейността на Асамблеята, участник: Васил Антонов 
 
25-30.06.2017 г., Рим, Италия, 24-та Генерална асамблея на ИПАП, участници: Волен Сидеров, Васил 
Антонов и Велислава Кръстева 
 
22-25.10.2017 г., Сочи, Русия, заседание на Международния секретариат на ИПАП, участник: Васил 
Антонов 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 
Мероприятия в чужбина 
 
08-11.07.2017 г., Люксембург, 43-та Пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Франкофонията, 
участници: Крум Зарков,  Мария Илиева и Андон Дончев 
 
Асоциация на главните секретари на франкофонските парламенти 

 
07-10.07.2017 г., Люксембург, Генерална асамблея на Асоциацията на главните секретари на 
франкофонските парламенти, участник: Стефана Караславова – главен секретар на НС 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
 
Мероприятия в чужбина 
 
19-21.05.2017 г., Опатия, Хърватия, Постоянен комитет на ПА на ПСЮИЕ, участник: Диана Йорданова 
 
8-10.06.2017 г., Загреб, Хърватия, Пленарна Сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници: Снежана Дукова, Диана 
Йорданова, Филип Попов, Албена Найденова. 
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15-16.12.2017 г., Любляна, Словения, заседание на постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, участници: 
Евгения Ангелова 
 
 

II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ И УЧАСТИЯ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 

 
23-24.04.2017 г., Братислава, Словакия, участие на председателя на 44-то НС г-н Димитър Главчев в 
Конференция на председателите на парламенти на страните-членки на ЕС 
 
08-09.08.2017 г., Република Македония, работно посещение на председателя на 44-то НС г-н Димитър 
Главчев 
 
19-24.08.2017 г., Република Корея, официално посещение на председателя на 44-то НС г-н Димитър Главчев 
и парламентарна делегация 
 
23-24.09.2017 г., Таврия, участие в честванията на 155-годишнина от преселването на българите в Таврия 
 
29-31.10.2017 г., Република Сърбия, официално посещение на делегация, водена от председателя на 44-то 
НС г-н Димитър Главчев  
 
12-14.11.2017 г., Румъния, официално посещение на делегация, водена от председателя на 44-то НС г-н 
Димитър Главчев 

 
Срещи на председателя на Народното събрание 
 
12.05.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Джан Хайджоу – извънреден и пълномощен посланик на Китайската 
народна република в София 
 
12.05.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Ерик Рубин– извънреден и пълномощен посланик на САЩ в София 
 
17.05.2017 г., среща с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция 
със седалище в Стокхолм 
 
17.05.2017 г., учебно посещение на Делегация от Нац. Институт за висши изследвания в областта на 
сигурността и правосъдието 
 
18.05.2017 г., среща с Н. Пр. г-жа Тове Брувик Вестберг – извънреден и пълномощен посланик на Кралство 
Норвегия за България, Румъния и Молдова 
 
23.05.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
30.05.2017 г., среща с г-н Давор Иво Щир, заместник министър-председател и министър на външните работи 
и европейските въпроси на Република Хърватия 
 
08.06.2017 г., среща с Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, извънреден и пълномощен посланик на Израел в София 
 
12.06.2017 г., среща с г-н Младен Иванич, Президент на Босна и Херцеговина 
 
15.06.2017 г., среща с Н.Пр.г-н А.С. Бабар Хашми, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан в 
София 
 
16.06.2017 г., среща с г-н Анатолий Карпов, световен шампион по шахмат 
 
21.06.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Григориос Василоконстандакис – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Гърция в София 
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22.06.2017 г., среща с Н. Пр. г-жа Текла Харангьозо – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в 
София 
 
29.06.2017 г., среща с г-н Антон Киссе, председател на Асоциацията на българите в Украйна 
 
05.07.2017 г., среща с Н. ПР. г-жа Наргиз Гурбанова, Посланик на на Република Азербайджан 
 
06.07.2017 г., среща с г-н Жан Тодт, Президент на ФИА 
 
12.07.2017 г., среща с Н. Пр. г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Судан в София 
 
13.07.2017 г., среща с г-н Сусуму Уеда – временно изпълняващ длъжността посланик на Япония в София 
 
19.07.2017 г., среща с Н. Пр. г-жа Ксения Шкрилец – извънреден и пълномощен посланик на Република 
Словения за България със седалище в Будапеща 
 
26.07.2017 г., среща с Г-н Детлеф Лингеман - извънреден и пълномощен посланик на ФРГ 
 
27.07.2017 г., среща с Проф. Ибрахим Гандур - министър на външните работи на Република Судан 
 
28.07.2017 г., среща с Архимандрит Евлогий Иванов – игумен на манастира „Св. Панталеймон“ на Света 
Гора, Атон 
 
28.07.2017 г., среща с г-н Темиртай Избастин – временно управляващ Посолството на Република Казахстан в 
София 
 
18.08.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Мариян Якубоци – извънреден и пълномощен посланик на Словашката 
република в София 
 
18.08.2017 г., среща с Н.пр. Мариян Якубоци -извънреден и пълномощен посланик на Словашката 
република 
 
18.08.2017 г., среща с Н.пр. Хироми Йошида - председател на Групата за приятелство Япония-България в 
Горната камара 
 
18.08.2017 г., среща с г-н Хироми Йошида – председател на Групата за приятелство Япония-България в 
Камарата на съветниците /Горната камара/ на японския парламент 
 
19.09.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
19.09.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в София 
 
20.09.2017 г., среща с Г-жа Беата Шидло – министър-председател на Република Полша 
 
04.10.2017 г., среща с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе – извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
04.10.2017 г., среща с Н.Пр. Масато Ватанабе, посланик на Япония 
 
13.10.2017 г., среща с Г-н Александер Италианер, Генерален секретар на ЕК 
 
18.10.2017 г., среща с Н.Пр. г-н Анатолий Макаров – Извънреден и пълномощен посланик на Руската 
федерация в България 
 
18.10.2017 г., среща с Н.Пр. г-н Херберт Салбер – Извънреден и пълномощен посланик на Федерална 
Република Германия в България 
 
19.10.2017 г., среща Н.Пр. г-жа Марта Матарай, първи заместник-председател на Националното събрание на 
Унгария 
 
19.10.2017 г., среща Г-н Геро Сторйохан, депутат от Германския Бундестаг 
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20.10.2017 г., среща Г-н Миклош Шолтес, държавен секретар на Министерството на човешките ресурси на 
Унгария 
 
20.10.2017 г., среща Николаос Вуцис, председател на Народното събрание на Република Гърция 
 
15.11.2017 г., среща Г-н Асаф Хаджиев, Генерален секретар на ПАЧИС 
 
16.11.2017 г., среща Н. Пр. г-н Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен посланик на Френската 
република в София 
 
07.12.2017 г., среща Н.Пр. г-н Чен Юан, заместник-председател на Китайската народна политическа 
консултативна конференция 
 
13.12.2017 г., среща Н. Пр. г-н Луиш Фераш – извънреден и пълномощен посланик на Португалската 
република в София 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации: 
 
24-25.05.2017 г., посещение на делегация на Венецианската комисия /Европейска комисия за демокрация 
чрез право/ към Съвета на Европа 
 
8-11.07.2017 г., посещение на делегация на Комисията по външни работи на Общокитайското събрание на 
народните представители на Китайската народна република, водена от нейния зам.-председател г-н Уанчун 
Чи 
 
17-20.08.2017 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Япония-България в Камарата на 
съветниците на Япония, водена от нейния председател г-н Хироми Йошида 
 
04.10.2017 г., посещение на делегация на канадско-българската парламентарна асоциация, водена от 
депутата от Камарата на общините на Канада г-н Скот Симс 
 
17-20.10.2017 г.,  посещение на първия зам.-председател на Народното събрание на Унгария г-жа Марта 
Матарай 
 
19-20.10.2017 г., официално посещение на председателя на Народното събрание на Република Гърция г-н 
Николаос Вуцис 
 
25.10.2017 г., председателят на 44-то НС г-н Димитър Главчев дава официална вечеря в чест на министър-
председателя на Република Корея г-н И Нак-йон 
 
06-07.11.2017 г.,  двустранна среща на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на 
Камарата на депутатите на парламента на Румъния и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 
Народното събрание /Русе/ 
 
13-15.11.2017 г., посещение на председателя на Комитета по икономическа политика, иновационно развитие 
и предприемачество на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация г-н Сергей 
Жигарьов 
 
14-17.11.2017 г., посещение на генералния секретар на ПАЧИС г-н Асаф Хаджиев 
 
26-28.11.2017 г., посещение на делегация на Комисията по  външни работи на Парламента на Република 
Хърватия, водена от нейния председател г-н Миро Ковач 
 
06-08.12.2017 г., посещение на делегация на Китайската народна политическа консултативна конференция, 
водена от нейния зам.-председател г-н Чен Юан 
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07-10.12.2017 г., посещение на делегация на Комисията по финанси и икономика на Общокитайското 
събрание на народните представители на Китайската народна република 
 
08-11.12.2017 г., посещение на делегация на Съвета на Федерацията и Държавната дума на Федералното 
събрание на Руската федерация по повод 140-годишнина от Плевенската епопея 
 
10-15.12.2017 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Иран-България в Ислямското 
консултативно събрание на Ислямска република Иран, водена от нейния председател г-н Ахмад 
Алирезабейги 
 
13-15.12.2017 г., официално посещение на председателя на Парламента на Черна гора г-н Иван Брайович 
 
Командировки на народни представители: 
 
15-18.01.2017 г., Китай, Шанхай, участие на Янаки Боянов Стоилов в официалното откриване на българо-
китайски съвет в университета на Джао Тонг, срещи с представители на Китайския народен политически 
консултативен съвет и уточняване на по-нататъшно сътрудничество 
 
22-27.01.2017 г., Франция, Страсбург, участие на Джема Маринова Грозданова в Първа част на сесията на 
ПАСЕ 
 
23-24.04.2017 г., Дания, Копенхаген, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Заседание на Бюрото на ПА на 
ОССЕ - в качеството на специален представител на Асамблеята за Южен Кавказ 
 
24-25.04.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Александър Руменов Ненков в Редовно заседание на 
Европейската народна партия /ЕНП/ 
 
28.04.-02.05.2017 г., Кот д'Ивоар, Абиджан, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в срещи с представители на 
изпълнителната и законодателната власт 
 
17-18.05.2017 г., Полша, Варшава, участие на Цвета Вълчева Караянчева в Среща на върха на 
председателите на парламенти от Централна и Източна Европа 
 
19.05.-21.05.2017 г., Андора, Андора ла Веля, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Конгрес на Либералния 
интернационал 
 
19-21.05.2017 г., Хърватия, Опатия, участие на Диана Иванова Йорданова в Заседание на Постоянния 
комитет на ПА ПСЮИЕ 
 
25-26.05.2017 г., Белгия, Брюксел; Италия, Рим включване на Веселин Найденов Марешки в състава на 
официална делегация, водена от президента на Република България г-н Румен Радев за официално 
посещение в Кралство Белгия, Италия и Ватикана 
 
25-30.05.2017 г., Грузия, Тбилиси, участие на Милен Василев Михов и Христо Георгиев Гаджев в Пролетна 
сесия на ПА НАТО 
 
28-30.05.2017 г., Малта, Ла Валета, участие на Ивелина Веселинова Василева, Имрен Исметова Мехмедова, 
Кристиан Иванов Вигенин, Петър Христов Петров, Полина Цветославова Цанкова-Христова и Светлин 
Димитров Танчев в 57-мо пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на 
парламентите на ЕС /КОСАК/ 
 
29-31.05.2017 г., Беларус, Минск, участие на Даниела Владимирова Савеклиева и Николай Веселинов 
Александров в Заседание на Парламентарния комитет на парламентарното измерение на ПИЦЕИ 
 
02-05.06.2017 г., Ливан, Бейрут, включване на Васил Миланов Антонов в състава на делегация на 
Интерпарламентарната асамблея по православие /ИПАП/ за официално посещение в Ливан 
 
04-06.05.2017 г., Гърция, Атон, участие на Андриан Иванов Райков, Йордан Кирилов Цонев, Павел 
Димитров Шопов, Слави Дичев Нецов и Чавдар Йорданов Велинов в честване на храмовия празник на 
Славянобългарския манастир " Св. Вмч. Георги Зограф" в Атон 
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08-10.06.2017 г., Хърватия, Загреб, участие на Албена Владимирова Найденова, Диана Иванова Йорданова, 
Снежана Георгиева Дукова и Филип Стефанов Попов в Пленарна сесия на ПА ПСЮИЕ 
 
09-12.06.2017 г., Украйна, Малая Перешчепина, участие на Андон Димов Дончев, Борис Вангелов Борисов и 
Маноил Минчев Манев в ежегоден традиционен Събор "Кубрат събира потомците си" 
 
09-12.06.2017 г., Монголия, Улан Батор, участие на Борис Янков Ячев и Десислава Вълчева Атанасова в 
Мисия, сформирана от ПА ОССЕ, за наблюдение на изборите в Монголия 
 
11-13.06.2017 г., Румъния, Букурещ, участие на Нигяр Сахлим Джафер в Регионална конференция за 
Централна и Източна Европа на тема "Да направим работещи закони, които да сложат край на насилието 
срещу жените и момичетата", организирана съвместно от Камарата на депутатите на Румъния и 
Интерпарламентарния съюз /ИПС/ 
 
11-14.06.2017 г., Сърбия, Белград, участие на Милен Василев Михов, Пламен Иванов Манушев и Христо 
Георгиев Гаджев в Мероприятия на подкомитета по преход и развитие към Комитета по икономика и 
сигурност на ПА НАТО 
 
15-18.06.2017 г., Италия, Венеция, участие на Явор Божилов Нотев в 111-та пленарна сесия на Европейската 
комисия за демокрация чрез право 
 
18-20.06.2017 г., Латвия, Рига, участие на Валентин Кирилов Касабов, Димитър Николов Лазаров, Мустафа 
Сали Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в парламентарен форум по въпросите на 
разузнаването и сигурността 
 
20-21.06.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Джема Маринова Грозданова, Иван Валентинов Иванов и 
Цветан Генчев Цветанов в Междупарламентарна среща на високо равнище, посветена на управлението на 
миграцията 
 
21-22.06.2017 г., Сърбия, Белград, посещение на Волен Николов Сидеров, Павел Димитров Шопов и Явор 
Божилов Нотев по покана на председателя на сръбското движение "Двери" г-н Бошко Обрадович 
 
21-22.06.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Мустафа Сали Карадайъ в парламентарен форум по въпросите 
на разузнаването 
 
22-24.06.2017 г., Испания, Барселона, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на Бюрото на 
Либералния интернационал 
 
25-30.06.2017 г., Италия, Рим, участие на Васил Миланов Антонов и Велислава Иванова Кръстева в 24-та 
Генерална асамблея на Интерпарламентарна асамблея по православие /ИПАП/ 
 
25-30.06.2017 г., Франция, Страсбург, участие на Красимир Илиев Богданов, Милена Цветанова Дамянова, 
Петър Бойков Витанов, Пламен Трифонов Христов, Хамид Бари Хамид и Янаки Боянов Стоилов в Трета 
част на годишната сесия на ПАСЕ 
 
29.06.-03.07.2017 г., Азербайджан, Баку, участие на Даниела Владимирова Савеклиева, Диана Иванова 
Йорданова, Менда Кирилова Стоянова и Петър Георгиев Кънев в работно посещение по покана на 
председателя на Комисията по икономическа политика, индустрия и предприемачество към Националното 
събрание на Република Азербайджан 
 
03.07.2017 г., Австрия, Виена, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Работна среща на тримата 
съпредседатели на ПА ОССЕ 
 
03-06.07.2017 г., Турция, Истанбул, участие на Красимир Любомиров Велчев, Павел Алексеев Христов и 
Петър Георгиев Кънев в 49-та Генерална асамблея на ПАЧИС 
 
04-10.07.2017 г., Беларус, Минск, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Борис Янков Ячев, Десислава 
Вълчева Атанасова и Кристиан Иванов Вигенин в 26-та годишна сесия на ПА ОССЕ с основна тема 
"Разширяване на взаимното доверие и сътрудничество за мир и просперитет в региона на ООСЕ" 
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08-11.07.2017 г., Люксембург, участие на Андон Димов Дончев, Крум Костадинов Зарков и  Мария 
Йорданова Илиева в 43-та Генерална асамблея на ПАФ 
 
08-15.07.2017 г., САЩ, Ню Йорк, участие на Корнелия Петрова Нинова в Заседание на Социалистическия 
интернационал 
 
09-10.07.2017 г., Естония, Талин, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Заседание на председателите на 
Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните-членки на КОСАК 
 
17-18.07.2017 г., Австрия, Виена, участие на Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-
Христова в Опознавателна среща с представители на ENF в Европейския парламент по покана на г-н Георг 
Майер, член на Европейския парламент 
 
01-02.08.2017 г., Македония, Скопие, участие на Борис Вангелов Борисов, Джема Маринова Грозданова и 
Станислав Тодоров Станилов в Официално посещение на Министър - председателя на Република България, 
г-н Бойко Борисов в Република Македония 
 
19-24.08.2017 г., Република Корея, Сеул, участие на Десислава ВълчевА Атанасова, Джевдет Ибрям 
Чакъров, Кръстина Николова Таскова, Михаил Ивайлов Христов и Николай Веселинов Александров в 
Официално посещение в Република Корея на делегация водена от Председателя на Народното събрание г-н 
Димитър Главчев 
 
04-06.09.2017 г., Франция, Париж, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов в заседание на Комисията по 
правни въпроси и права на човека на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
05-07.09.2017 г., Франция, Париж, участие на Пламен Трифонов Христов в заседание на Комисията по 
политическите въпроси и демокрация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
06-09.09.2017 г., Португалия, Лисабон, участие на Десислава Вълчева Атанасова в Конференция за 
откриване на парламентарната мрежа за политики на диаспората организирана от Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа 
 
07-10.09.2017 г., Естония, Талин, участие на Борис Вангелов Борисов, Георги Георгиев Михайлов, Джема 
Маринова Грозданова, Имрен Исметова Мехмедова, Константин Веселинов Попов и Николай Иванов 
Цонков в Интерпленарна конференция по въпросите на Общата външна политика и политика за сигурност и 
Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС 
 
08-11.09.2017 г., Русия, Сочи, участие на Валентин Алексиев Николов в Координационен семинар по 
въпросите на развитието и сътрудничеството в областта на енергетиката 
 
09-17.09.2017 г., Китай, Чън ду, участие на Даниела Владимирова Савеклиева, Искрен Василев Веселинов и 
Снежана Георгиева Дукова в делегация, водена от министъра на туризма на Република България г-жа 
Николина Ангелкова, за участие в 22-сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм 
 
13-16.09.2017 г., Великобритания, Лондон, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно работно заседание 
на Либералния Интернационал и заседание на Бюрото на Либералния интернационал 
 
20-22.09.2017 г., Русия, Москва, участие на Вежди Летиф Рашидов в тържествените мероприятия по повод 
260-тата годишнина от основаването на Руската художествена академия 
 
20-23.09.2017 г., Франция, Париж, участие на Милена Цветанова Дамянова и Николай Веселинов 
Александров в заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа 
 
21-23.09.2017 г., Естония, Талин, участие на Халил Реджепов Летифов в Среща на председателите на 
комисии по транспортна свързаност 
 
21-25.09.2017 г., Германия, Берлин, участие на Борис Янков Ячев и Лъчезар Богомилов Иванов в мисия, 
сформирана от Парламентарната Асамблея на ОССЕ, за наблюдение на изборите в Германия 
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23-24.09.2017 г., Украйна, Запорожие и Одеса, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Георги Йорданов 
Йорданов, Милен Василев Михов и Цвета Вълчева Караянчева в Делегация водена от Председателя на 
Народното събрание г-н Димитър Главчев, която ще вземе участие в честванията на 155-та годишнина от 
преселването на българите в Таврия и Запорожка област 
 
26-28.09.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Маргарита Николаева Николова в Конференция за туризма на 
тема: "Европейската стратегия за повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия като 
важен източник на растеж и нови работни места" 
 
26-29.09.2017 г., Румъния, Букурещ, участие на Пламен Иванов Манушев в симпозиум на тема: "Европа: 
изгреждане на доверие", организиран от Фондация "Сили за специални операции Глобал" и Министерството 
на отбраната на Румъния 
 
04-08.10.2017 г., Молдова, Кишинев, участие на Боряна Любенова Георгиева в Тринадесетата световна 
среща на Българските медии под надслов "Политики на близостта" 
 
06-09.10.2017 г., Румъния, Букурещ, участие на Николай Иванов Цонков, Пламен Иванов Манушев, Симеон 
Христов Симеонов, Спас Янев Панчев и Христо Георгиев Гаджев в 63-та Годишна сесия на 
Парламентарната Асамблея на НАТО и в заседания на Постоянние комитет и всички комитети на 
Асамблеята 
 
08-12.10.2017 г., Франция, Страсбург, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Джейхан Хасанов Ибрямов, 
Джема Маринова Грозданова, Милена Цветанова Дамянова, Николай Веселинов Александров, Пламен 
Трифонов Христов и Хамид Бари Хамид в Четвъртата част на сесията на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа за 2017 година 
 
09-10.10.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Николов Лазаров, Мустафа Сали Карадайъ и Филип 
Стефанов Попов в Учредителна среща на Съвместната група за парламентарно наблюдение на Европол 
 
09-10.10.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Евгения Даниелова Ангелова и Менда Кирилова Стоянова в 
Заседание на Комисията по икономически и парични въпроси в ЕП 
 
10-11.10.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Иван Валентинов Иванов и Имрен Исметова Мехмедова в 
Интерпарламентарна среща, организирана по Комисията по конституционни въпроси, на тема: " Бъдещето 
на Европа: Размисли върху предложенията на ЕП и Бялата книга на Комисията" 
 
13-18.10.2017 г., Русия, Санкт Петербург, участие на Георги Георгиев Михайлов, Десислав Славов Чуколов, 
Нигяр Сахлим Джафер и Цвета Вълчева Караянчева в 137-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и 
съпътстващите събития 
 
18-21.10.2017 г., Мароко, Рабат, посещение на Кристиан Иванов Вигенин на Бюрото на ПА на ОССЕ, 
организирано от Камарата на съветниците на Кралство Мароко и участие в семинар на тема: 
"Разпространението на жесток екстремизъм в региона на ОССЕ и подходяща стратегия за предпазването на 
младите хора от терористични организации: подходът на Мароко" 
 
21-25.10.2017 г., Русия, Сочи, участие на Васил Миланов Антонов в Заседание на членовете на 
Международния секретариат и на председателите на комисии и докладчиците на Международната 
Интерпарламентарна асамблея по православие 
 
23-24.10.2017 г., Австрия, Виена, участие на Маноил Минчев Манев във Виенска конференция по 
миграцията, организирана от международния Център за развитие на миграционната политика 
 
24-27.10.2017 г., Русия, Ростов на Дон, участие на Валентин Кирилов Касабов, Петър Георгиев Кънев и 
Рамадан Байрам Аталай в 49-то заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси и 
50-то заседание на Комитета по правни и политически въпроси към ПАЧИС 
 
25-29.10.2017 г., ЮАР, Йоханесбург, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Конгрес на Либералния 
Интернационал и заседание на Бюрото на Либералния интернационал 
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26-27.10.2017 г., Босна и Херцеговина, Сараево, участие на Димитър Николов Лазаров в Официална 
делегация водена от Министър - председателя г-н Борисов при официалното му посещение в Босна и 
Херцеговина 
 
28.10.-02.11.2017 г., Украйна, Киев, участие на Радостин Радославов Танев в Шеста редовна сесия на 
Парламентарна Асамблея Евронест, която ще се проведе във Върховната Рада 
 
29-31.10.2017 г., Сърбия, Белград, участие на Велислава Иванова Кръстева, Гергана Желязкова Стефанова, 
Константин Веселинов Попов, Павел Димитров Шопов и Таско Михайлов Ерменков в Официална делегация 
водена от Председателя на НС г-н Димитър Главчев в Република Сърбия 
 
29-31.10.2017 г., Естония, Талин, участие на Димитър Иванов Данчев, Евгения Даниелова Ангелова, Менда 
Кирилова Стоянова, Светлана Ангелова Найденова и Хасан Ахмед Адемов в Интерпарламентарна 
конференция за стабилност, икономическа координация и управление на ЕС 
 
29.10.-01.11.2017 г., Франция, Париж участие на Вежди Летиф Рашидов в 39-та сесия на Генералната 
конференция на ЮНЕСКО 
 
30-31.10.2017 г., Гърция, Атина, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Даниела Владимирова Савеклиева, 
Джема Маринова Грозданова, Петър Бойков Витанов и Хамид Бари Хамид в Среща на членовете на 
Комисията по национална отбрана и външни работи 
 
06-07.11.2017 г., Сърбия, Белград, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Джема Маринова Грозданова, 
Петър Христов Петров и Хамид Бари Хамид в Тристранна среща на Комисиите по външни работи на Р. 
България, Румъния и Събрия и гости от Гърция 
 
06-10.11.2017 г., Словения, Любляна, участие на Милен Василев Михов и Христо Георгиев Гаджев в 96-тият 
Роуз-Рот семинар, организиран от ПА на НАТО в сътрудничество с Националното събрание на Р. Словения 
 
09-13.11.2017 г., Русия, Москва, участие на Ангел Илиев Исаев,  Андон Димов Дончев, Веселин Найденов 
Марешки, Руслан Здравков Тошев и Симеон Георгиев Найденов в Шахматен турнир в рамките на 
Международните парламентарни игри 
 
12-14.11.2017 г., Румъния, Букурещ, участие на Бюрхан Илиязов Абазов, Владимир Цветанов Тошев, Искрен 
Василев Веселинов, Кръстина Николова Таскова и Филип Стефанов Попов в Официална делегация водена 
от Председателя на НС г-н Димитър Главчев в Румъния 
 
12-16.11.2017 г., Израел, Тел Авив, участие на Александър Маиров Сиди, Галя Стоянова Василева, Джейхан 
Хасанов Ибрямов, Джема Маринова Грозданова, Петър Бойков Витанов, Христо Георгиев Гаджев и Христо 
Танчев Проданов в работно посещение на делегация от млади парламентаристи от НС 
 
15-17.11.2017 г., Франция, Париж, участие на Вежди Летиф Рашидов в Подписване на Споразумение за 
продължаване на съвместната дейност между Министерството на културата и музей "Лувър" 
 
19-21.11.2017 г., Украйна, Киев, участие на Георги Страхилов Свиленски и Румен Василев Гечев във Форум 
на националните малцинства, с участие на посолства, политически партии, обществени организации и медии 
 
20-21.11.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Христо Георгиев Гаджев в Международна среща в ЕП, 
посветена на присъединителния процес на Западните Балкани към ЕС 
 
20-22.11.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Валентина Александрова Найденова, Дора Стоянова Христова 
и Нели Рускова Петрова в Интерпарламентарна среща, организирана от Комисията за правата на жените и 
равенството между половете 
 
21-22.11.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Иванов Аврамов и Ивелина Веселинова Василева в 
Интерпарламентарна среща, организирана от Комисията по регионално развитие на тема: " Бъдещето на 
Кохезионната политика след 2020: Възможности, предизвителства и следващи стъпки" 
 
22-24.11.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Заседание на Президиума на ПЕС 
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22-26.11.2017 г., Италия, Рим, участие на Милен Василев Михов и Николай Иванов Цонков в Семинар на 
Специалната група по Средиземноморието и Близкия изток и Под-комитета по трансатлантическо 
сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на ПА на НАТО 
 
23-25.11.2017 г., Испания, Барселона, участие на Корнелия Петрова Нинова в Заседание на Съвета на 
Социалистическия интернационал 
 
25-28.11.2017 г., Казахстан, Астана, участие на Валери Мирчев Жаблянов в Международна парламентарна 
конференция 
 
26-29.11.2017 г., Естония, Талин, участие на Иван Валентинов Иванов, Ивелина Веселинова Василева, 
Имрен Исметова Мехмедова, Кристиан Иванов Вигенин, Петър Христов Петров и Полина Цветославова 
Цанкова-Христова в 58 пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на 
парламентите на ЕС /КОСАК/ 
 
27-28.11.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Десислава Ангелова Тодорова в Среща с представители на 
Европейската комисия, в т.ч. Европейския комисар по околната среда, морско дело и рибарство, за 
обсъждане на мерки за подобряване на КАВ 
 
27-30.11.2017 г., Украйна, Киев, участие на Петър Георгиев Кънев и Явор Божилов Нотев в 50-та Генерална 
асамблея на ПАЧИС 
 
30.11.-02.12.2017 г., Португалия, Лисабон, участие на Корнелия Петрова Нинова в Заседание на Съвета на 
Партията на европейските социалисти 
 
01-05-09.12.2017 г., САЩ, Вашингтон, участие на Валентин Кирилов Касабов, Димитър Николов Лазаров, 
Мустафа Сали Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в 10-ти парламентарен форум 
по въпросите на разузнаването и сигурността 
 
03-05.12.2017 г., Русия, Москва, участие на Георги Георгиев Михайлов, Ихсан Халил Хаккъ Пламен Дулчев 
Нунев и Явор Божилов Нотев в Международна конференция "Парламентаристи срещу наркотици" под 
егидата на ООН 
 
03-05.12.2017 г., Грузия, Тбилиси, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Интерпарламентарна 
конференция на тема "ЕС и партньори - да приветстваме еднообразието, за да постигнем по-силно единство" 
и заседание на Бюрото на ПА ОССЕ в Тбилиси 
 
06-09.12.2017 г., Австрия, Виена, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Заседание на Съвета на 
министрите на ОССЕ във Виена 
 
07-09.12.2017 г., Франция, Париж, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов и Петър Бойков Витанов в 
Заседание на Комисията по миграция, бежанци и разселени лица на Парламентарната асамблея на Съвет ана 
Европа 
 
08-14.12.2017 г., САЩ, Ню Йорк и Вашингтон, участие на Христо Георгиев Гаджев в Традиционен ежегоден 
парламентарен трансатлантически форум, организиран от ПА НАТО, Атлантическия съвет на САЩ и 
Националния университет по отбрана 
 
11-13.12.2017 г., Германия, Есен, представяне опита на дружеството ТЮФ НОРД Мобилитет с участието на 
Станислав Стоянов Иванов 
 
11-13.12.2017 г., Франция, Париж, участие на Хамид Бари Хамид в Заседание на Комисията по правни 
въпроси и права на човека на ПАСЕ 
 
12.12.2017 г., Сърбия, Босилеград, участие на Калин Николов Поповски и Петър Христов Петров в 
Благотворителна Коледна вечер и събиране на средства за крайно нуждащи се българчета 
 
13-14.12.2017 г., Белгия, Брюксел, участие на Мустафа Сали Карадайъ в среща с български граждани в ЕП 
 
13-16.12.2017 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов в Заседание на Комисията по 
политически въпроси и демокрация на ПАСЕ 
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15-16.12.2017 г., Словения, Любляна, участие на Евгения Даниелова Ангелова в постоянния комитет на 
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ 
 
15-18.12.2017 г., Чехия, Прага, участие на Андон Димов Дончев в Годишна среща "Движение за Европа на 
нациите" 
 
17-19.12.2017 г., Португалия, Лисабон, участие на Светлана Ангелова Найденова в Редовно заседание на 
Комисията по икономически, финансови и социални въпроси и образолание на ПА СзС 
 
21.12.2017 г., Сърбия, Звонци, запознаване на Андон Димов Дончев с обстановката и живота на гражданите 
от Звонския край 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
18.01.2017 г., среща на Даниела Савеклиева с Н. Пр. г-н Григориос Василокостандакис – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Гърция в София 
 
17.05.2017 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Темиртай Избастин – временно 
управляващ Посолството на Република Казахстан в София 
 
17.05.2017 г., среща на Цветан Цветанов с Делегация от Нац. Институт за висши изследвания в областта 
на сигурността и правосъдието 
 
19.05.2017 г., среща на Джема Грозданова с г-н Марк Грей, представител на ЕК 
 
25.05.2017 г., среща на Парламентарните групи в 44-то НС с Представители на Венецианската 
комисия 
 
25.05.2017 г., среща на Делегация на 44-то НС в ПА ОССЕ с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова - 
посланик на Република Азербайджан в София 
 
26.05.2017 г., среща на Делегация на Комисия по земеделието и храните с Н. Пр. г-н Фридрих 
Остендорф, заместник-председател на Комисията по прехрана и земеделие в Германския 
Бундестаг 
 
26.05.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Хавиер Перес-Грифо – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Испания в София 
 
30.05.2017 г., среща на Валери Жаблянов с акад. Игор Бъйчков - член на Руската академия на 
науките 
 
06.06.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Ема Кейт Хопкинс – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Великобритания в София 
 
6.06.2017 г., среща на Искрен Веселинов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
07.06.2017 г., среща на Кристиан Вигенин с г-н Том Хайнс – ръководител на политическия отдел 
на Посолството на Великобритания в София 
 
9.06.2017 г., среща на Кристиан Вигенин с Н.Пр. г-н Майкъл Форбс, извънреден и пълномощен 
посланик на Ирландия в София 
 
12.06.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Григориос Василокостандакис – извънреден 
и пълномощен посланик на Република Гърция в София 
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15.06.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Швеция 
 
15.06.2017 г., среща на Делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея по православие с Н. 
Пр. г-жа Наргиз Гурбанова - посланик на Република Азербайджан в София 
 
19.06.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Майкъл Форбс – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Ирландия в София 
 
20.06.2017 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
20.06.2017 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Владимир Воронкович – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Беларус в София 
 
26.06.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Микола Балтажи, извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
26.06.2017 г., среща на Менда Стоянова с г-н Габриеле Льота – съветник в отдел в лондондския 
офис на Европейската банка за възстановянване и развитие 
 
27.06.2017 г., среща на Петър Кънев с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова - посланик на Република 
Азербайджан в София 
 
27.06.2017 г., среща на Петър Кънев с г-жа Лариса Манастърли, директор на ЕБВР в България 
 
28.07.2017 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Роланд Хаузер - извънреден и пълномощен 
посланик на Република Австрия в София 
 
29.06.2017 г., среща на Станислав Иванов с г-н Сусуму Уеда, временно управляващ посолството 
на Япония 
 
29.06.2017 г., среща на Комисия по външна политика и Комисия по европейски въпроси и контрол 
на европейските фондове с г-н Мишел Барние, Главен преговарящ на Европейския съюз за 
излизането на Великобритания от структурите на ЕС 
 
30.06.2017 г., среща на Кристиан Вигенин с Анета Глик и Нейл Голдщейн Глик, общински 
съветници от САЩ 
 
06.07.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова и Ивелина Веселинова Василева с Н. Пр. г-н Марян 
Гьорчев, посланик на Република Македония 
 
06.07.2017 г., среща на Милен Василев Михов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
07.07.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Израел в София 
 
07.07.2017 г., среща на Веселин Найденов Марешки с г-жа Надра Саяф – временно управляваща 
Посолството на Сирийската арабска република в София 
 
10.07.2017 г., среща на Явор Божилов Нотев, Джема Маринова Грозданова и Явор Божилов Нотев с г-н 
Уанчун Чи – зам.-председател на Комисията по външни работи на Общокитайското събрание на народните 
представители 
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11 и 12.07.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова и Боряна Любенова Георгиева с Н.Пр. г-жа 
Манал ел Шинауи, посланик на Египет в България 
 
12.07.2017 г., среща на Хасан Ахмед Адемов с г-н Алваро де Мендоса 
 
13.07.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Хасан Дотаги, временно управляващ 
посолството на Ислямска република Иран 
 
13.07.2017 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан – извънреден и 
пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в София 
 
13.07.2017 г., среща на Даниела Владимирова Савеклиева с Н. Пр. г-н Григориос Василоконстандакис – 
извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в София 
 
17.07.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-жа Лиерка Алайбек – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Хърватия в София 
 
17.07.2017 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Антс Фрош, Извънреден и пълномощен 
посланик на Естония 
 
18.07.2017 г., среща на Снежана Георгиева Дукова с г-жа Алма Любич – съветник в Посолството на 
Република Хърватия в София 
 
19.07.2017 г., среща на Миглена Дойкова Александрова с Н. Пр. г-жа Ориета Капони – извънреден и 
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
19.07.2017 г., среща на Ихсан Халил Хаккъ с г-н Сусуму Уеда – временно изпълняващ длъжността 
посланик на Япония в София 
 
20.07.2017 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Темиртай Избастин – временно 
управляващ Посолството на Република Казахстан в София 
 
21.07.2017 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
и Комисия по икономическа политика и туризъм с г-н Юрки Катайнен, заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ по въпросите за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентноспособността 
 
24.07.2017 г., среща на Петър Христов Петров с Ани и Кристофър Бъкстон 
 
26.07.2017 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Анатолий Макаров – извънреден и 
пълномощен посланик на Руската федерация в София 
 
26.07.2017 г., среща на Александър Петров Александров с Н. Пр. г-н Душан Щраух - извънреден и 
пълномощен посланик на Чешката република в София 
 
27.07.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Адриан Якоб – представител на фирма 
„Локхийт“ 
 
31.07.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Джо Уилсън, Конгресмен от САЩ 
 
01.08.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н. Пр. г-н Ерик Рубин – извънреден и пълномощен 
посланик на САЩ 
 
18.08.2017 г., среща на Станислав Стоянов Иванов с г-н Хироми Йошида – председател на Групата за 
приятелство Япония-България в Камарата на съветниците /Горната камара/ на японския парламент 
 
24.08.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Жан Пиер Оливие, вицепремиер на компанията 
НЕКСТЕР, Жан Йежи Грабовски, регионален директор за Европа и Азия, Емил Динков, представител за 
България 
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01.09.2017 г., среща на Юлиан Кръстев Ангелов с г-н Мартин Дьондьоши - депутат от Унгарския 
парламент 
 
04.09.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Хорхе Домек, изпълнителен директор на 
Европейската агенция по отбрана г-н Василис Циамис 
 
07.09.2017 г., среща на Антон Константинов Кутев с г-н Михаил Шчетинин - Ръководител на Групата за 
приятелство с България в Съвета на федерацията на Руската федерация 
 
08.09.2017 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с Н.Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - посланик на държавата 
Палестина 
 
11 и 12.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова, Константин Веселинов Попов и Кристиан 
Иванов Вигенин с г-н Виктор Долидзе - държавен министър по въпросите на НАТО и ЕС на Грузия 
 
12.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Рихард Барет, член на Венецианската комисия 
към ПАСЕ 
 
12.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Армен Саргсян, посланик на Република 
Армения 
 
14.09.2017 г., среща на членове на Комисия по труда, социалната и демографската политика и Хасан 
Ахмед Адемов с г-н Паул Хайдрих - председател на Германското сдружение за подпомагане на домове за 
хора с увреждания в чужбина 
 
14.09.2017 г., среща на Пламен Иванов Манушев с Ерик Стюарт, Президент на Американско-
централноевропейската бизнес асоциация 
 
14.09.2017 г., среща на Таско Михайлов Ерменков и Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Кевин 
Хамилтън –посланик на Канада, акредитиран за България, със седалище в Букурещ 
 
14.09.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с вицеадмирал Колин Килрайн – главнокомандващ 
Щаба за специалните операции на НАТО 
 
19.09.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Паскал Бурги - управител на отдел в Пилатос 
 
20.09.2017 г., среща на Крум Костадинов Зарков с г-н Фабиен Флори - директор на Френския културен 
институт, г-жа Валери Дрейк - аташе по образование и сътрудничество 
 
20.09.2017 г., среща на членове на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения с 
Делегация на Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент 
 
20.09.2017 г., среща на Александър Димитров Паунов с Н. Пр. г-н Педро Пабло Сан Хорхе Родригес - 
извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в София 
 
21.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Република 
Македония 
 
21 и 25.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе – извънреден и 
пълномощен посланик на Япония в София 
 
25.09.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Македония 
 
27.09.2017 г., среща на Цветан Генчев Цветанов и Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Алексис 
Гусдийл, директор на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании 
 
27.09.2017 г., среща на Цветан Генчев Цветанов и Константин Веселинов Попов с г-н Амит Айсман - 
ръководител на Израелската делегация, Н.Пр. Ирит Лилиан - посланик на Държавата Израел 
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27.09.2017 г., среща на Искрен Василев Веселинов с г-н Саламат Мукамбетов - изпълнителен секретар на 
кметство Баликчи на Киргизката република 
 
27.09.2017 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова с Н. Пр. г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед – 
извънреднен и пълномощен посланик на Република Судан в София 
 
27.09.2017 г., среща на Искрен Василев Веселинов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
27.09.2017 г., среща на Спас Янев Панчев с Н. Пр. г-н Ча Гон Ил – извънреден и пълномощен посланик на 
Корейската народно-република в София 
 
28.09.2017 г., среща на Диана Димова Саватева с г-н Ашраф Боруджерди - съветник на президента и 
председател на Организацията "Народна библиотека и архиви" на Иран 
 
28.09.2017 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Валентин Гусев - съветник по външнополитическите 
въпроси в посолството на Руската федерация, г-н Вячеслав Тарасевич – аташе 
 
28.09.2017 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с г-н Виктор Шахтер - американски съдия 
 
28.09.2017 г., среща на Ихсан Халил Хаккъ и Станислав Стоянов Иванов с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе – 
извънреднен и пълномощен посланик на Япония в София 
 
28.09.2017 г., среща на Ихсан Халил Хаккъ и Станислав Стоянов Иванов с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе – 
извънреднен и пълномощен посланик на Япония в София 
 
28.09.2017 г., среща на Мария Йорданова Илиева с г-жа Сусан Музи – временно управляваща Посолството 
на Ливанската република в София 
 
28.09.2017 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с г-н Дипак Норвал - Европейски икономически сенат 
 
29.09.2017 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
02.10.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
03.10.2017 г., среща на Мария Йорданова Илиева с Г-н Сорин Михай Къмпеану - президент на 
Университетската агенция за Франкофония 
 
04.10.2017 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-жа Паулине Бесон 
 
04.10.2017 г., среща на Петър Георгиев Кънев и членове на Комисия по външна политика и Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове с Г-н Скот Симс – ръководител на делегацията на 
канадско-европейската парламентарна асоциация 
 
04.10.2017 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с Генерален секретар на Eurochild – европейска мрежа – г-
жа Жана Хансурд 
 
04.10.2017 г., среща на Милен Василев Михов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
05.10.2017 г., среща на Иван Николов Миховски с Н. Пр. г-н Рашид Бен Али ал-Хатър – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Катар в София 
 
05.10.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н.Пр- г-н Ерик Льобедел - извънреден и 
пълномощен посланик на Френската република 
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06.10.2017 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с г-н Лудовико Бенвенути, директор на европейския офис на 
Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) 
 
10.10.2017 г., среща на членове на Комисия по външна политика и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с г-н Николаос Ликярдопулос - Главен преводач към дирекция "Писмени 
преводи" на ЕП 
 
10.10.2017 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
с Н.Пр. г-н Микола Балтажи, посланик Украйна 
 
11.10.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Виктор Долидзе - държавен министър по 
въпросите на НАТО и ЕС на Грузия 
 
11.10.2017 г., среща на Николай Асенов Тишев с Н. Пр. г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Армения в София 
 
12.10.2017 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Томас Кренбауер, изпълнителен 
директор на „Девин“ ЕАД 
 
13.10.2017 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н.пр. г-н Ахмед Ал Мадбух, посланик на Държавата 
Палестина 
 
17.10.2017 г., среща на членове на Комисия по отбрана с Г-н Томас Кауфман - ръководител на "Дженерал 
Дайнамикс" 
 
17.10.2017 г., среща на членове на Комисия по отбрана с Н.Пр. г-н Микола Балтажи, посланик Украйна 
 
18.10.2017 г., среща на членове на Комисия по външна политика и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с Посланиците на Западните Балкани 
 
19 и 20.10.2017 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове с Баронеса Анли - министър по въпросите за излизане на Великобритания от ЕС и член на Камарата 
на лордовете 
 
19.10.2017 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Скендер Сила 
 
19.10.2017 г., среща на членове на Комисия по външна политика с г-н Стефано Мансервизи, Европейска 
Комисия 
 
19.10.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова и членове на Комисия по външна политика с Н.Пр. 
Марта Матрай, първи заместник-председател на Националното събрание на Унгария 
 
19.10.2017 г., среща на членове на Комисия по политиките за българите в чужбина с Н.Пр. г-жа Латифа 
Беназза, посланик Алжир 
 
20.10.2017 г., среща на Менда Кирилова Стоянова с г-н Хушан Ванг, заместник-генерален секретар на 
правителството на провинция Шенджен 
 
20.10.2017 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с Н. Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух, посланик на Държавата 
Палестина 
 
24.10.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик 
на Румъния 
 
25.10.2017 г., среща на Михаил Ивайлов Христов с г-н Куон Сък Чанг, народен представител от 
Парламента на Република Корея 
 
25.10.2017 г., среща на Александър Койчев Иванов с Н. Пр. г-жа Ванеса Калвърт - извънреден и 
пълномощен посланик на Република южна Африка в София 
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26.10.2017 г., среща на Искрен Василев Веселинов с г-жа Йохана Мелен, журналист от шведското радио 
 
26.10.2017 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Димитрис Аврамопулос, Комисар по 
миграцията, вътрешните работи и гражданството 
 
26.10.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова и членове на Комисия по външна политика с г-н 
Месфер Абдулрахман Алгхасеб, извънреден и пълномощен посланик на Саудитска Арабия 
 
27.10.2017 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с г-н Гюнтер Йотингер, Комисар по въпросите бюджета и финансите, и 
човешките ресурси 
 
27.10.2017 г., среща на членове на Комисия по земеделието и храните с г-н Ерик Андройо - член на 
Европейския парламент 
 
02.11.2017 г., среща на Джевдет Ибрям Чакъров и Ихсан Халил Хаккъ с г-жа Аои Ямагиши, първи секретар 
в посолството на Япония 
 
02.11.2017 г., среща на членове на Комисия по образованието и науката с г-жа Доминик Мартен, Главен 
координатор в Интернационала на образованието 
 
02.11.2017 г., среща на Васил Миланов Антонов с Н. Пр. г-н Владимир Воронкович – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Беларус в София 
 
02.11.2017 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Френската 
република 
 
02.11.2017 г., среща на Веселин Найденов Марешки с г-жа Надра Саяф – временно управляваща 
Посолството на Сирийската арабска република в София 
 
03.11.2017 г., среща на Милена Цветанова Дамянова с г-жа Доминик Мартен, Главен координатор в 
Интернационала на образованието 
 
07.11.2017 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм, посланик на Кралство 
Швеция 
 
08.11.2017 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова с Н. Пр. г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед – 
извънреден и пълномощен посланик на Република Судан в София и членове на Българо-суданска асоциация 
за приятелство (БСАП) 
 
08.11.2017 г., среща на Емил Маринов Христов с г-н Муайед Хюсеин Али – първи секретар в Посолството 
на Република Ирак в София 
09.11.2017 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси с г-н Ален Ламасур, член на 
Европейския парламент 
 
10.11.2017 г., среща на членове на Комисия по външна политика, Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения с г-жа Мария Габриел, Комисар по въпросите за 
цифровата икономика и цифровото общество 
 
10.11.2017 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-жа Урсула Орзел, директор на „Мерк 
България“ ООД 
 
14.11.2017 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов и Петър Георгиев Кънев с г-н Николай Жигарьов, 
председател на Комитета на Държавната дума на Руската федерация по икономическа политика, 
иновационно развитие и предприемачество 
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14.11.2017 г., среща на Милена Цветанова Дамянова с Н.Пр. Ерик Лобедел - извънереден и пълномощен 
посланик на Френската република 
 
15.11.2017 г., среща на Хайри Реджебов Садъков с 10-членна група дипломати от Ислямска република 
Афганистан, участващи в обучение на Дипломатическия институт на МВнР на Република България 
 
15.11.2017 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
и Комисия по икономическа политика и туризъм с г-н Жан Люк Демарти – генерален директор по 
търговията на Европейската комисия 
 
16.11.2017 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Емануеле Полио - заместник-
ръководител на посолството на Република Италия в София 
 
16.11.2017 г., среща на Драгомир Велков Стойнев и Димитър Борисов Главчев с Н. Пр. г-н Ерик Льобедел – 
извънреден и пълномощен посланик на Френската република в София 
 
16.11.2017 г., среща на Явор Божилов Нотев и Нигяр Сахлим Джафер с представители на различни 
институции, неправителствени организации, политици и участници, по списък 
 
17.11.2017 г., среща на Александър Димитров Паунов с г-н Елио Гомес – зам.-председател на Кубинския 
институт за приятелство с народите 
 
20.11.2017 г., среща на Явор Божилов Нотев с г-н Мирослав Кала, председател на Върховната сметна 
палата на Чешката република и първи вицепрезидент на Европейската организация на върховните одитни 
институции 
 
21.11.2017 г., среща на председателя на НС г-жа Цвета Караянчева и членове на Комисия по външна 
политика и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Антонио Таяни, 
Президент на Европейския парламент 
 
21.11.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. Киряко Курета, посланик Албания 
 
22.11.2017 г., среща на Галя Стоянова Василева и Маноил Минчев Манев с Н. Пр. г-жа Латифа Беназа – 
извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в София 
 
22.11.2017 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Стефано Балди – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Италия в София 
 
22.11.2017 г., среща на Нигяр Сахлим Джафер с Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, посланик на Палестина 
 
22.11.2017 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Юрген Хайке, председател на Комисията за контрол 
на специалните служби на Ладтага на Бавария 
 
23.11.2017 г., среща на Имрен Исметова Мехмедова с Н.Пр. г-н Даниел Костело, ръководител на Мисията 
на Канада, Н.Пр. г-н Кевин Хамилтън, посланик на Канада за България 
 
24.11.2017 г., среща на Борис Янков Ячев с Н. Пр. г-н Луиш Фераш – извънреден и пълномощен посланик 
на Португалската република в София 
 
24.11.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Даниел Костело, ръководител на Мисията 
на Канада към ЕС в Брюксел, Н.Пр. г-н Кевин Хамилтън, посланик на Канада за България 
 
24.11.2017 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Евген Чолий – председател на Световния 
конгрес на украинците 
 
27.11.2017 г., среща на Явор Божилов Нотев и челнове на Комисия по външна политика с г-н Миро Ковач – 
председател на Комисията по външни работи на парламента на Република Хърватия 
 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2017 г. 

 61 

28.11.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Шпинделегер, депутат от австрийския 
парламент, Ралф Генецке, Надя Димитрова 
 
28.11.2017 г., среща на Данаил Димитров Кирилов с Н.Пр. г-н Ерик Льобедел, извънреден и пълномощен 
посланик на Френската република 
 
29.11.2017 г., среща на Искрен Василев Веселинов с г-н Ву Мин Дък – председател на виетнамския 
профсъюз на учителите 
 
30.11.2017 г., среща на Хамид Бари Хамид с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Азербайджан в София 
 
30.11.2017 г., среща на Красимир Илиев Богданов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
05.12.2017 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-жа Джингуен Гуо, мениджър по международно 
сътрудничество и обмен в сферата на изкуството, Пекин 
 
05.12.2017 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с г-жа Джингуен Гуо, мениджър по международно 
сътрудничество и обмен, г-н Гюнтер Пител, вицепрезидент на Асоциация „Новият път на коприната“, Виена 
 
06.12.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Гела Васадзе, г-жа Хатуна Сагинадзе, г-н Горани 
Рогава, г-жа Нино Чихуа, г-жа Марика Ломтадзе, г-жа Лиана Йорхолани 
 
06.12.2017 г., среща на Лъчезар Богомилов Иванов с Проф. Гаетано де Донато, ген. Джовани Албано, д-р 
Антонио Майело 
 
08.12.2017 г., среща на Менда Кирилова Стоянова и Петър Георгиев Кънев с г-н Иао Шен, член на 
Комисията по финанси и икономиката на Общо китайското събрание на народните представители на Китай 
 
12.12.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-жа Кристине Уайткрос, г-н Марио Рампони, 
генерал-майор Груди Атанасов 
 
12.12.2017 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Радомир Богданович – извънреден и 
пълномощен посланик на Босна и Херцеговина в София 
 
12.12.2017 г., среща на Емил Маринов Христов, Красимир Митков Събев, Кристиан Иванов Вигенин и 
Хайри Реджебов Садъков с г-н Ахмад Алиреза Бейги – председател на Групата за приятелство Иран - 
България в Ислямското консултативно събрание 
 
13.12.2017 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Франк Фрийман и г-н Томас Прайиер 
 
14.12.2017 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Джулиан Кинг, еврокомисар по въпросите 
на ЕС по сигурността 
 
14.12.2017 г., среща на Хасан Ахмед Адемов с г-н Ахмад Алиреза Бейги – председател на Групата за 
приятелство Иран - България в Ислямското консултативно събрание 
 
15.12.2017 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Мохамед Бахдати и г-н Якуб 
Шивяри, парламентарна делегация от Иран 
 
19.12.2017 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
с г-н Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС за излизането на Великобритания от структурите на ЕС 
 
 

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
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Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народно събрание /РСПСЮИЕ/ е 
международен информационен център за логистична подкрепа на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, за обмен на 
информация и опит и за координиране на съвместните дейности на парламентите на държавите-участнички в Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. 

РСПСЮИЕ подпомага Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ и на нейните органи, както и участието на българския парламент в 
дейността на Асамблеята. РСПСЮИЕ работи активно в подкрепа на кандидатурата на София за седалище на Постоянния секретариат 
на ПА. 
Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността си за периода 2018-2020 г. са в 
съответствие с целевите показатели на Народното събрание, както следва: 

Организирани и проведени многостранни и двустранни международни прояви, съгласно Програма 4 „Парламентарна дипломация” на 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
През 2017 г., РСПСЮИЕ взе участие в съорганизирани и проведени мероприятия съгласно програмата на хърватското 
председателство на ПА на ПСЮИЕ по основни за парламентарното сътрудничество в ЮИЕ приоритети, в по-нататъшното 
институционализиране на Асамблеята и в провеждането на годишната Пленарна сесия на ПА. 

Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация 
на нейния Постоянен секретариат 
1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, 20 май 2017 г., Опатия, Хърватска: 

 - Обсъждане на проекти на Заключителни документи на годишната пленарна сесия. Участие в дебата за продължаване на процеса на 
институционализация на ПА и представяне на конкретни стъпки и инициативи на РСПСЮИЕ за подпомагане на дейността на 
Асамблеята.  
2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в извънредно заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, 8 юни 2017 г., Загреб: 
 - Обсъждане и приемане на проект на Финална декларация на 4-та Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ. 
3. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в 4-та Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, 10 юни 2017 г., Загреб: 

 - Представяне на Пленарната сесия на приоритетни области за разширяване и укрепване на дейността на Асамблеята чрез използване 
на ресурсната подкрепа на РСПСЮИЕ и негови регионални и международни партньори. 
Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи 
4. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в среща на представители на Отдел "Предприсъединителни действия" на Европейския 
парламент с националните координатори на парламентите от Западните Балкани и Турция. 
 - Преглед и оценка на Програмата за подкрепа на страните от процеса на разширяване;  
 - Обсъждане на качеството на дискусиите и на резултатите от проведените от Европейския парламент конференции;  

 - Предложение от страна на РСПСЮИЕ за дейности в подкрепа на приоритетите на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз.  

 
 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 4 "Парламентарна 
дипломация" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 3 434 600 3 466 786 2 039 569 

  
Персонал 745 900 819 569 771 285 

  
Издръжка 2 688 700 2 647 217 1 268 284 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

3 434 600 3 466 786 2 039 569 

  
Персонал 745 900 819 569 771 285 

  
Издръжка 2 688 700 2 647 217 1 268 284 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       
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Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 434 600 3 466 786 2 039 569 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 434 600 3 466 786 2 039 569 
          
  Численост на щатния персонал 29 37 34 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са отчетени разходи в 

общ размер на 2 039 569 лв. (58,83 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). 
Отчетените разходи за персонал са в размер на 771 285 лв. (94,11 на сто спрямо 
уточнения план), за издръжка – 1 268 284 лв. (47,91 на сто спрямо уточнения 
бюджет). 

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

Програма 5 „Административно обслужване” 

Услуга 1. Защита на класифицирана информация 

Услуга 2. Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 

2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 80 85 

3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка % 80 80 

Услуга 3. Режим на достъп 
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3.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 

Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив 

4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 

4.2. Куриерско и пощенско осигуряване 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 

2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване % 100 100 
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания %   100 
Услуга 5. Управление на човешките ресурси 
5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси 
5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията 

5.3. Охрана на труда 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 25 47 

2. Изготвени поименни разписания Брой 40 159 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 300 350 

4. Проведени атестации Брой 600 600 

5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за 
прекратяване на трудови правоотношения Брой 400 688 
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 140 227 

7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 31 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 400 64 

9. Обработени болнични листове Брой 550 753 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3 200 3 578 
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 50 327 

12. Обучени служители в ИПА Брой 150 85 
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани 
от дирекция "Управление на човешките ресурси" Брой 150 119 

14. Обучени служители в международни институти Брой 5 0 
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни 
и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове % 100 100 
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители % 100 100 

17. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 70 181 

18. Издадени служебни бележки Брой 50 41 

Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол 

6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 

6.2. Финансово и счетоводно обслужване 

6.3. Осигуряване на предварителен контрол 

6.4. Вътрешен одит 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 
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Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 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. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 4 

9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за 
предходна година, съгласно ПОДНС Брой 1 1 

10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение 
на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 4 4 
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на 
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание 
в срок Брой 2 2 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 43 
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата 
за работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 5 

14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи Брой 5 5 
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: Брой 1 1 

Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за 
съответната година Брой 1 1 
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 13 12 

17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 100 69 
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок Брой 4 4 

19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по 
СЕБРА в срок % 100 100 

20. Ежемесечно предоставена информация за плащанията и гаранциите, подлежащи на 
публикуване Брой 24 0 

21. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по 
вътрешен одит Брой 2 2 

22. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 9 7 

23. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, 
участия в работни групи и др.) Брой 9 20 
24. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността 
по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 1 

* 25. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   27 

* - приети препоръки Брой   23 

26. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок Брой 1 1 

* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено 
отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 
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Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 25 

2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 100 50 

3. Изграждане и развитие на Портал % 100 50 

4. Цифрова телефония % 100 100 

5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 80 50 

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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 30 

2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     

2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       

- предпечатна подготовка % 100 100 

- отпечатване на черно-бели материали % 95 95 

2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:       

- предпечатна подготовка % 100 100 

* - отпечатване на цветни материали       

* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само 
предпечатната подготовка на цветните материали. 

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 
- книги 
- периодични издания 
9.2. Справочно-информационно обслужване 
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой 0 3 725 

- книги Брой   2360 

- периодични издания Брой   36 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)  Брой   1309 

- други материали Брой   20 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:   0 27 856 

- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   6 453 

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   4 381 

- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи 
и др.) Брой   8 745 

- предоставени копия на документи Брой   8 277 

* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:   0 48 377 

- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   1 309 

- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   47 068 
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4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 

** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи, в т.ч.: Брой 0 4 

- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     

- законодателни проучвания Брой   4 

6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в 
срок % 100 100 

7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 15 20 

* 8. Програмирани и обработени RFID етикети Брой   2 660 

* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложени целеви 
стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.  
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от 
постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. 

Услуга 10. Автомобилно обслужване 

10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 

10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 

10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства) 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно 
превозно средство % 100 100 

2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача Брой 0 1 

3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 1 516 060 

4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 

6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните 
представители % 61 61 

7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 

8. Отказ на получена заявка % 0 0 
Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното 
събрание 
11.1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от 
дейността на администрацията на Народното събрание 

11.2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или 
предложени от физически или юридически лица 

11.3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на 
Народното събрание и др. 
11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. 
11.5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки 

11.6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване 
на договори 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни 
въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на 
Народното събрание %   100 

2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на 
договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или 
юридически лица %   100 
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и 
други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др. %   100 

4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. %   100 
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5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените 
поръчки %   100 

6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени 
поръчки на Народното събрание и сключване на договори %   100 

 
 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 11 301 400 11 659 981 8 869 063 

  
Персонал 6 080 200 6 631 657 6 362 664 

  
Издръжка 4 183 200 3 878 224 2 205 787 

  
Капиталови разходи 1 038 000 1 150 100 300 612 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

11 301 400 11 659 981 8 869 063 

  
Персонал 6 080 200 6 631 657 6 362 664 

  
Издръжка 4 183 200 3 878 224 2 205 787 

  Капиталови разходи 1 038 000 1 150 100 300 612 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 3 375 3 375 

  
1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  3 375 3 375 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 3 375 3 375 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 11 301 400 11 663 356 8 872 438 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 11 301 400 11 663 356 8 872 438 
          
  Численост на щатния персонал 256 227 226 
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  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 5 „Административно обслужване” са отчетени 

разходи в общ размер на 8 872 438 лв. (76,07 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 6 362 664 лв. (95,84 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 2 205 787 лв. (56,88 на сто спрямо 
уточнения бюджет), за капиталови разходи – 300 612 лв. (26,14 на сто изпълнение). 
По програмата са отчетени 3 375 лв. администрирани разходи по бюджета за 
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата. 

 
2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 6 

„Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

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

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 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 "Света София" Брой 0 0 

5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 90 
6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на 
Народното събрание % 100 100 

7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 

* Забележка: По т. 4 не е възможно да бъде планиран броя на мероприятията в зала "Света София". За проведени 
мероприятия ще се предоставя отчетна информация след изтичане на определен период. 
Услуга 2. Хранително обслужване: 
2.1. Столово обслужване 
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на 
Народното събрание и други лица % 80 78 

2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 350 000 278 441 
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2.2. продажба на хранителни стоки лв. 360 000 271 822 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните представители и на 
служителите на Народното събрание % 65 75 

 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 7 329 200 17 455 839 9 810 543 

  
Персонал 2 505 600 2 590 811 2 507 627 

  
Издръжка 3 586 600 3 628 028 1 835 797 

  
Капиталови разходи 1 237 000 11 237 000 5 467 119 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

7 329 200 17 455 839 9 810 543 

  
Персонал 2 505 600 2 590 811 2 507 627 

  
Издръжка 3 586 600 3 628 028 1 835 797 

  Капиталови разходи 1 237 000 11 237 000 5 467 119 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
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  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 7 329 200 17 455 839 9 810 543 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 7 329 200 17 455 839 9 810 543 
          
  Численост на щатния персонал 172 170 167 
  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 
За 2017 г. по програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално - 

битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер на 9 810 543 лв. (56,20 на 
сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 2 507 627 лв. (96,79 на сто спрямо уточнения бюджет), за издръжка са 
отчетени 1 835 797 лв. (50,60 на сто от уточнения бюджет) и за капиталови разходи 
– 5 467 119 лв. (48,65 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 
 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 
 
 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 7 
„Икономически и социален диалог” 

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 
 

Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност” 

Програма 7 „Икономически и социален диалог” 

Услуга 1. Икономически и социален диалог 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2017 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на 
републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет % 100 0 

2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на 
икономическата и социална политика Брой 7 7 
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на 
законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено значими 
въпроси на икономическото и социално развитие Брой 9 13 

4. Пленарни сесии Брой 10 8 
5. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия и посрещане на 
чуждестранни гости по линия на сътрудничество с Европейския икономически и социален 
комитет, други европейски институции и съветите в страните-членки на Европейския съюз Брой 9 15 
6. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия по линия на МАИСССИ, 
ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални или международни 
институции  Брой 3 2 
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии Брой 230 246 
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на 
актове и изпълнение на основните функции на ИСС   % 100 100 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към Отчет на показателите за изпълнение и целеви стойности по бюджета на Икономически и социален съвет за периода 
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2017 г. 

 72 

През 2017 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) изпълняваше дейността си съгласно изискванията на Закона за 
Икономическия и социален съвет и в съответствие с приетия План за дейността на Съвета за 2017 г., утвърдения бюджет и 
възприетата от ръководството политика на икономии и целесъобразност при разходване на средствата в рамките на заложените в 
плана параметри. 
По т. 1  

През отчетния период в ИСС не са постъпили искания от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерски съвет за 
изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие на 
страната.  
По т. 2  
През периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо 7 акта.  
Резолюция „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” (ГОР). В документа ИСС се присъединява към общите изводи в ГОР и 
запазването на водещите приоритети от 2015 г. като същевременно отбелязва сходството между заключенията на Комисията за 
2016 г. и 2017 г. ИСС отново изразява подкрепата си за „Плана за инвестиции в Европа“ и предлага страната ни спешно да 
разработи свой инвестиционен план по този модел, който да мобилизира публични и частни финансови ресурси за ускоряване на 
икономическия растеж и за създаване на нови работни места. 
Резолюция „Европейски енергиен съюз: влияние и последици за гражданското общество“. В документа се анализира както 
европейският енергиен проект, така и предизвикателствата пред България, които са свързани с неговото осъществяване.  ИСС 
заявява подкрепата си за участие в Европейски енергиен съюз (ЕЕС) чрез започналата либерализация на енергийния пазар у нас, 
усъвършенстването на регулаторната рамка, решаването на проблемите със задлъжнялостта на държавните енергийни дружества, 
изграждането на междусистемни връзки със съседни държави. ИСС препоръча да се преразгледат моделите за ценообразуване и 
изкупуване на електроенергия и да се разработи и реализира устойчив модел за социални политики за целево подпомагане на 
енергийно уязвими потребители. 
Резолюция “Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България”. В документа ИСС 
препоръчва актуализация на действащата Стратегия за развитие на професионално образование и обучение и набляга на 
необходимостта от оптимизиране на мрежата от професионални учебни заведения  и прилагане на регионалния подход в 
развитието на инфраструктурата на системата. ИСС предлага разработване и приемане на нов Закон за професионално образование 
и обучение и усъвършенстване на нормативната рамка за насърчаване на работодателите, които приемат ученици на практики, 
стажове или за дуално обучение.   
Резолюция  по “Бяла книга за бъдещето на Европа: размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 год.” В документа ИСС разглежда 
положителните и отрицателни страни на предложените от ЕК пет сценария за посоката на развитие до 2025 г. ИСС констатира, че 
очертаните сценарии обективно отразяват различните настроения в обществото и според съвета нито един от тях не отговаря 
напълно на очакванията на българските граждани и не би могъл да бъде оценен като базисен. За ИСС бъдещият сценарий 
безспорно трябва да включва общоевропейски институции в областта на сигурността, запазване на политиката на конвергенция за 
ускоряване присъединяването ни към Еврозоната, укрепване на социалното измерение на интеграционния процес, както и 
присъединяване към Европейския стълб на социалните права. ИСС препоръчва стриктно разделение на отговорностите на ниво 
ЕС-27, национално, регионално и местно ниво и  заявява подкрепа за сценарий, комбиниращ най-доброто от предложените пет 
сценария. 
Резолюция “Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения”. В този акт ИСС поставя 
отново на дневен ред тази тема, защото обратно на общата тенденция в ЕС, делът на преждевременно напускащите училище в 
България се увеличава и това ни отдалечава от постигане на националната цел, заложена в стратегията „Европа 2020“. 
Предложенията и препоръките  в документа са разширени и допълнени в резултат от проведена консултация, преди разработването 
на акта с широк кръг представители на местната власт, директори на училища, учители и експерти. ИСС предлага разработване и 
приемане на нови индикатори и механизми за идентифициране на децата в риск от преждевременно напускане на училище, като се 
обърне специално внимание  на посещаемостта на задължителната предучилищна подготовка, както и нейното разширяване за 
четиригодишните деца. ИСС препоръчва разработване и приемане на  законодателни промени, които да регламентират и още по-
тясно  да обвържат  получаваните от системата на социалното подпомагане  помощи и добавки с посещаемостта на децата и 
учениците в детските градини и училищата.  
Становище “Потенциални очаквани социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо 
и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна 
(ВИТС)”. В акта си ИСС обръща внимание, че ВИТС е споразумение, което излиза далеч извън обхвата на обичайните договори за 
търговия или за защита на инвестициите, тъй като включва и въпроси като правосъдие, социална сигурност, услуги от обществен 
интерес, здравни, екологични и трудови стандарти, защита на интелектуална собственост. В контекста на предстоящите 
ратификации на споразумението ИСС подчертава важната роля на гражданските организации и големия им потенциал за 
въздействие във всяка от договарящите страни. В становището ИСС заявява, че ВИТС създава възможности за икономическо 
развитие на отделните национални икономики в ЕС, но същевременно е необходимо да се анализират всички аспекти на 
практическото му проявление в бъдеще, като се отчетат също възможните рискове от неговото прилагане. ИСС подчертава, че на 
европейско ниво усилията трябва да бъдат насочени към правилното прилагане на договореното споразумение, а националните 
институции да създадат вътрешен механизъм, с който да се гарантира постигането на най-ефективни резултати  за българската 
икономика. 
Становище “Ускоряване на подготовката  за присъединяване на България към Еврозоната”. След проведена широка консултация с 
представители на научните среди и експерти документът подчертава, че присъединяването на България към Еврозоната е вече 
договорен и решен въпрос, тъй като това е неразделна част от Договора ни за присъединяване към ЕС, ратифициран от 
парламентите на всички държави членки. В тази връзка ИСС заявява единната си позиция, че присъединяването към ERM II и 
Еврозоната трябва да се изведе като непосредствена национална цел и водещ стратегически приоритет на икономическата 
политика. ИСС обръща внимание също върху важността на членството на България в Банковия съюз, като неразделна част от 
евроинтеграционния процес на страната в Еврозоната. В становището се оценяват положените усилия от държавата за 
изпълнението на Маастрихтските критерии, отчетено в периодичните оценки в конвергентните доклади на ЕЦБ от 2012 г., 2014 г. и 
2016 г. Същевременно ИСС напомня, че социалните партньори приеха общата позицията през 2014 г. за ускорена подготовка и 
внасяне на официално  
 заявление за влизане на Р България в Европейския банков съюз до 2016 г., в ERM II до 2016 г. и съответно в Еврозоната до 2018 г., 
при запазване на обменния курс, съгласно ангажиментите от Договора за присъединяване на България към ЕС. В заключение ИСС 
посочва, че в контекста на дебата за бъдещето на Европа,  след Брекзит, и в процеса на присъединяване към Еврозоната България 
трябва да избегне обвързването с нови „неофициално“ поставени допълнителни предварителни условия за присъединяване. 
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По т. 3 

За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 год. ИСС организира и проведе 13 консултации, дискусии и регионални срещи:  
В процеса на подготовката на проект на становище „Потенциалните социални, икономически, екологични и потребителски ефекти 
от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави 
членки от друга страна (ВИТС)“ ИСС проведе консултация с представители на Министерството на икономиката, Министерството 
на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерството на 
околната среда и водите и Министерството на външните работи. Целта на дискусията бе да се обсъди ефектът от ВИТС върху 
икономиката и пазара на труда в България и свързаните с това предизвикателства. 
ИСС организира консултация по проблемите на преждевременното напускане на образователната система, като част от 
подготовката по изготвяне на резолюция по темата. В дискусията взеха участие членове на ИСС, представители на 
Министерството на образованието и науката и на неговите регионални управления, Министерството на труда и социалната 
политика и Държавната агенция по закрила на детето, кметове на общини, директори, учители, синдикални и работодателски 
организации в системата на образованието и НПО. Целта на форума  бе на базата на широка дискусия да се обсъдят основните 
причини и тенденции, водещи до повишаване дела  на преждевременно напусналите образователната система в България и да се 
потърсят предложения за нови решения за преодоляване на феномена „преждевременно напускане на образователната система“. 
ИСС проведе  работна среща-разговор с директори на училища, учители, местна власт и ръководители на екипи по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст в град Самоков. Те 
споделиха резултатите и трудностите, съпътствали работата им по откриването и записването на подлежащите на обучение деца и 
ученици. Направените предложения и препоръки по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на 
децата и учениците в училище ИСС включи в резолюцията  “Преждевременното напускане на образователната система – проблеми 
и възможни решения”. 
Във връзка с разработване на резолюция “Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в 
България” ИСС организира консултация с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на 
труда и социалната политика, директори на училища, учители, синдикати, представители на центрове за професионално 
образование. По време на дискусията бяха направени редица предложения, свързани с актуализиране на нормативната база, 
увеличаване на възможностите за избор и учене в сферата на професионалното образование, разкриване на предимствата за 
обучението чрез работа (дуално обучение) и други, като предложенията бяха отразени в приетата резолюция. 
ИСС проведе консултация по проекта на становище „Ускоряване на подготовката за присъединяване на Република България към 
Еврозоната“. В консултацията участваха членове на ИСС и повече от 20 представители на различни институции, министерства, на 
научните среди и НПО. След проведените дебати участниците в дискусията се обединиха около два основни извода. Първо - 
необходимо е да се проведе разяснителна и информационна кампания за ефекта от присъединяването на България към Еврозоната. 
Второ - България изпълнява Маастрихтските критерии и това дава основание на страната ни да заяви намерението си за 
присъединяване към ЕRM II.  
ИСС съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) организира дебат с гражданското общество в България 
за Бялата книга и бъдещето на Европа.  Във форума взеха участие министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова,  министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председатели и членове на комисии в 44-тото 
Народно събрание, членове на ЕИСК и ИСС,  представители на работодателски и синдикални организации, на академичните среди 
и на неправителствени организации. Фокусът на дискусията бе насочен към обсъждането на петте сценария за бъдещето на Европа, 
които са предложени в Бялата книга. 
ИСС бе партньор в шестия Европейски форум за социално предприемачество, организиран от ЕК, ЕИСК, МТСП, Европейската 
конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия, Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации и неправителствени организации. ИСС традиционно партнира на това събитие, чиято цел е  да популяризира 
социалното предприемачество в България и да насърчава заетостта на хората с увреждания.  В организираната по време на форума  
Европейска конференция ИСС представи основните си позиции от приетите свои актове в областта на социалната икономика и 
социалното предприемачество в България. 
ИСС бе партньор на национална конференция „Надграждане на политиките за социализиране на децата от ромски произход в 
училището и обществената среда“, организирана от Синдиката на българските учители.  Целта на форума беше да се набележат 
мерки за разработване на политики за по-пълен обхват на децата от уязвимите групи и за тяхното задържане в училище. Участието 
на ИСС в този дебат беше изключително ползотворно с оглед на факта, че ИСС има приети актове, свързани с темата. 
ИСС участва като партньор на Община Дупница в регионална среща-дискусия с над 100 завършващите средно образование 
ученици от училищата в Дупница и Сапарева баня. Тя премина под наслов „Възможности за реализация на младите хора в община 
Дупница”. Участие в дискусията взеха министърът на образованието и науката  Красимир Вълчев и народни представители от 
региона. Целта на форума беше местната власт в диалог със завършващи ученици от средните училища в Дупница, да  представи 
визията за развитието на общината и на тази база да се дискутират нагласите на младите хора за професионалната им реализация. 
ИСС бе съорганизатор на регионална среща-дискусия в Община Самоков с ученици, завършващи средното си образование, за 
възможностите за реализация на младите хора в региона. Целта на дискусията беше да се състои откровен разговор между 
местната власт и младите хора за бъдещето развитие на общината и за тяхната професионална и трудова реализация в района. Над 
60 абитуриенти взеха активно участие в дискусията. Те представиха своите виждания за подобряване на средното образование, за 
развитието на Самоков и какво желаят да се промени,  за да останат да работят и живеят в региона. Част от техните предложения 
бяха свързани с привличане на външни инвеститори и разкриване на качествени работни места с добро заплащане. Това се 
потвърждава и в двете направени от ИСС досега проучвания за миграционните нагласи на завършващите средно образование в 
цялата страна.  
За втори път ИСС проведе среща-разговор със завършващи средното си професионално образование ученици от столичната 
Национална финансово стопанска професионална гимназия. Вниманието на младите хора  бе насочено към значението на 
професионалното и кариерно ориентиране за реализацията на младия човек и ролята на училището като начало в този процес. 
Учениците споделиха своите позиции свързани с тяхната бъдеща професионална реализация и източниците, оказали влияние за 
професионалното им ориентиране. Тази среща за ИСС бе изключително ползотворна и показа добър резултат заради откровения 
разговор с младите хора за бъдещите им стъпки в живота и професионалното поприще. 
ИСС проведе среща-разговор с над 80 завършващи средното си професионално образование ученици от столичнoто 7-о СУ "Св. 
Седмочисленици" в София.  В активен дебат учениците споделиха своите намерения за продължаване на обучението си и 
специалностите, по които професионално  ще се реализират, как са се подготвили за това и очертаха основните фактори, оказали 
влияние върху избора им за професия. Те предложиха в процеса на обучение училището да им предоставя повече информация, за 
да се ориентират навреме в избора на бъдещата си професия. Учениците изразиха готовност за нови дебати с членовете на ИСС. 
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ИСС се срещна с ученици от гимназиалните 10-ти, 11-ти и 12-ти класове на столичното 66-о СУ „Филип Станиславов“. Това е едно 
от столичните училища, в което се обучават деца от различни етноси, както и деца  на имигранти от други държави. В откровен 
разговор учениците споделиха, че в училището не се говори достатъчно за професионалното им ориентиране и избор на професия. 
Те предложиха това да започва още от 8 клас и в практическа среда да се запознават с различни професии. Пожелаха в 12 клас да 
им бъдат организирани срещи и с работодатели. 
По т. 4 
През периода 01.01.2017 – 31.12.2017 год. бяха проведени 8 пленарни сесии на ИСС.  
По т.5 
За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.  ИСС взе участие в следните международни срещи, конференции, мероприятия и срещи с 
международни гости:  

В началото на годината ИСС участва в дебат на високо равнище относно “Бъдещето на еврото – Заплахи и възможности за етап 2 
от задълбочаването на ИПС”, проведен от секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване” на 
ЕИСК. Темата за ИСС е от изключителен интерес, тъй като съветът разработи становище за присъединяване на България към 
Еврозоната.  
ИСС взе участие в организирана от ЕИСК конференция на тема “Борбата с дългосрочната безработица в Европейския съюз”, на 
която беше дискутирано сегашното състояние, предприетите инициативи и добрите практики в тази област. Сред панелистите бяха 
представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Комитета по заетостта (EMCO), Eurofound, Cedefop, и др. ИСС 
представи своите позиции по въпроса за включването на дългосрочно безработните на пазара на труда, тъй като ИСС има няколко 
разработени и приети акта по темата. 
Представители на ИСС взеха участие в организираната от Група III на ЕИСК среща на тема “Малта – членството в ЕС: постижения 
и нови предизвикателства” с участието на гражданското общество на Малта по повод Малтийското председателство на Съвета на 
ЕС. Резултатите от срещата имат специално значение за ИСС, тъй като съветът разработи становище за Бялата книга и бъдещето 
на Европа. 
ИСС участва в организирана от ЕИСК  конференция на тема “Програма за устойчиво развитие до 2030 г.: нов хоризонт за правата 
и напредъка в ЕС”, която имаше за цел да проучи ефективната роля на гражданското общество в изпълнението на целите за 
устойчиво развитие на национално и европейско ниво. На конференцията участваха представители на ООН, ЕК, Малтийското 
председателство на ЕС, Европейски младежки форум, Евростат и др.  
ИСС бе партньор в семинар на ЛАЗЕР на тема “Прогнозиране и управление на участието при промяна в компании по време на 
криза и технологична промяна“. Целта на проекта е да представи иновативни действия за работническо участие при извършването 
на промени в компаниите. Участие в дискусиите взеха експерти на фондации, представители на мениджмънта, на работническите 
съвети, синдикалисти, участници в извършваните промени.  
ИСС организира съвместно с ЕИСК дебат, посветен на публикуваната от Европейската комисия Бяла книга за бъдещето на Европа, 
чиято цел бе да се анализират и оценят предложените пет сценария, като също така се представят и други възможни сценарии за 
бъдещето на Европа. Изключително важно бе активното участие на организираното гражданско общество в дебата, тъй като ИСС 
подготвя и становище по темата.  
ИСС взе участие в Годишната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на държавите 
членки на ЕС и ЕИСК, на която се обсъждаше справедливия и приобщаващ пазар на труда в контекста на вътрешноевропейска 
мобилност. На двудневния форум националните Икономически и социални съвети представиха пред участниците позициите си 
свързани с инвестиции в справедлива заетост и човешки капитал, възможностите за увеличаване конкурентоспособността на 
бизнеса, както и значимостта на социалния и гражданския диалог за поддържане на справедлив и устойчив пазар на труда. На 
форума ИСС предложи в представения документ за обсъждане да бъде включена дългосрочната безработица, като един от най-
сериозните  проблеми на пазара на труда.  
ИСС участва в заключителна конференция по проекта на ЛАЗЕР, който е в рамките на 12-то биенале от цикъла “Европа, работа, 
заетост” и се организира с подкрепата на ЕК, ЕИСК и др.  По време на конференцията бяха засегнати въпроси, свързани с 
преструктурирането на мултинационалните компании, преструктуриращите се фирми (сливания, отделяния), трансформациите в 
труда, създаването на работни места, дигитализацията, екологичния и енергиен преход. 
ИСС  участва в конференция, организирана от Група III на ЕИСК, в рамките на  естонското председателство на Съвета на ЕС на 
тема Интелигентни решения за устойчиви и приобщаващи общества. Вниманието на форума бе насочено към насърчаване на 
електронните услуги, електронното правителство, градското развитие, електронните решения и ролята им за насърчаване на 
иновациите и на един устойчив и приобщаващ ЕС. 
Представители на българския ИСС взеха участие в конференция съвместно организирана от Обсерваторията на пазара на труда 
към ЕИСК и Европейската комисия. Темата на форума бе “Междупоколенческа справедливост и солидарност в Европа“, като 
дискусиите се съсредоточиха върху пазара на труда и по-конкретно върху проблемите, пред които са изправени младите 
поколения, нуждата от адекватни и устойчиви пенсии и ролята на гражданското общество за осигуряване на един по-справедлив 
пазар на труда за всички. 
Представители на ИСС участваха в конференция, организирана от ЕИСК и Европейската комисия, на тема От управление на кризи 
до ежедневна практика: Поуки от интеграцията на бежанците за бъдещия пазар на труда и социалните политики. Целта на 
конференция бе да се обобщят обществените реакции и основните политики, свързани с бежанците, на европейско, национално, 
регионално и местно равнище относно пазара на труда и социалната интеграция. 
Президентът на Европейския икономически и социален комитет направи посещение в ИСС и се срещна с неговите членове по 
време на пленарната сесия. Срещата  бе посветена на приоритетите на Европа и на предстоящото българско председателство на 
Европейския съвет. Президентът на ЕИСК заяви, че  за председателството на България най-важният акцент е и трябва да бъде 
икономическата и социална кохезия и подчерта, че България ще има пълна подкрепа от страна на ЕИСК за настояването да 
продължи икономическата и социална кохезия. 
ИСС участва в дебат, организиран съвместно от ЕИСК и българското председателство. Освен трите основни приоритета - 
консенсус, конкурентоспособност, кохезия, бяха обсъдени и въпроси в областта на заетостта, социалната политика, бъдещето на 
труда, политиките за ранно детско развитие, образованието и ученето през целия живот и други. 

ИСС участва в конференция, организирана от Група III на ЕИСК и европейски и национални организации на свободните професии, 
на тема Свободните професии – лост за развитието на Европа. 
ИСС взе участие в единадесетия годишен медиен семинар на тема: „Ролята на европейското гражданско общество в 
глобализирания свят на комуникациите“. Фокусът на вниманието бе поставен върху проблемите, пред които се изправя 
Европейският съюз 60 години след Договора от Рим - общност на 28 държави в един напълно променен свят в сравнение с 
неговото начало през 1957 г. Трите основни теми бяха – как гражданското общество трябва да посрещне предизвикателствата на 
популизма, фалшивите новини и агресията, породена от анонимността на интернет.  
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По т.6 
ИСС взе участие в международна трипартитна конференция, организирана от Международната организация на труда, 
Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции и ИСС на Гърция. Целта на 
конференцията бе да се проучат основните движещи сили на промените, засягащи света на труда днес, и да се определят 
действията, които икономическите и социални съвети и сродни институции могат да предприемат. За ИСС форумът бе от 
съществено значение, тъй като съветът подготвя становище по бъдещето на труда.  
Представители на българския ИСС взеха участие  в годишната Евромед среща на високо равнище на икономическите и социални 
съвети и сродни институции, която се организира съвместно от ЕИСК и Икономическия и социален съвет на Испания. На нея 
присъстваха представители на икономическите и социални съвети и сродни институции от над 20 държави, представители на 
правителството на Кралство Испания, работодателски и синдикални структури, ЕИСК, международни платформи и организации, 
университети, неправителствени организации и др. Целта бе да се дебатират икономическите, социални и културни права в 
Средиземноморския регион, правата на жените и минималните стандарти за социална защита. Българският ИСС представи 
конкретни предложения по въпросите на социалната защита, правата на жените и за подобряване на работата на Евромед срещата.  
По т.7 

Констатациите, предложенията и дискусиите на ИСС от приетите актове, публични консултации и дискусии срещнаха голям 
медиен и обществен интерес, като до 31 декември 2017 г. са налице 246 броя отразявания. 
По т.8 

Изработването на проектите на приетите през 2017 г. актове на ИСС (становища, резолюции и анализи) бе обезпечено с 
консултантска помощ, осигурена от външни експерти.  

 
 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 1 001 900 1 001 900 574 528 

  
Персонал 655 200 665 550 464 950 

  
Издръжка 321 700 311 350 107 622 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 1 956 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 001 900 1 001 900 574 528 

  
Персонал 655 200 665 550 464 950 

  
Издръжка 321 700 311 350 107 622 

  Капиталови разходи 25 000 25 000 1 956 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
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ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 001 900 1 001 900 574 528 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 001 900 1 001 900 574 528 
          
  Численост на щатния персонал 32 32 18 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” са отчетени 

разходи в общ размер на  574 528 лв. (57,34 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 464 950 лв. (69,86 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 107 622 лв. (34,57 на сто спрямо уточнения 
бюджет) и за капиталови разходи – 1 956 лв. (7,82 на сто спрямо уточнения 
бюджет). 

 

VІ. Функционална област ІV „Мониторинг на фискалната политика” 
 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 8 
„Фискален съвет” 

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика”   
Програма 8 „Фискален съвет”   
Услуга 1. Мониторинг на фискалната политика   

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2017 Отчет към 
31.12.2017 г. 

1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет Брой 16 14 

*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС Брой   0 

3. Проведени заседания Брой 36 37 

*4. Анализиране на рисковете за устойчивостта на ПФ Брой   2 

*5. Становища за прилагането на автоматични корективни механизми Брой   0 

*6. Препоръки за предприемане на мерки за коригиране на отклонението прогноза-отчет Брой   0 

7. Участие в годишни срещи на Фискалните съвети Брой 1 4 

8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети Брой 7 6 

*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации Брой   3 

10. Консултации с международни финансови институции Брой 4 6 

11. Участие в годишни срещи на НСОБ Брой 1 1 

12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната Брой 5 12 

13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.: Брой 67 68 

- пресконференции   6 0 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2017 г. 

 77 

- телевизии и радиа   30 53 

- в печатни медии   30 15 

- годишник на ФС   1 0 

14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ Брой   0 
*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти     2 

16. Организиране на международни конференции Брой   0 

*Забележка: За показателите в т. 2, 4, 5, 6, 9 и 15  не е възможно да бъде планиран броя. За тези показатели ще се предоставя 
отчетна информация след изтичането на определен период. 

 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 8 "Фискален съвет" (в лева) Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 344 700 364 602 310 136 

  
Персонал 271 700 291 602 284 740 

  
Издръжка 73 000 73 000 25 396 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

344 700 364 602 310 136 

  
Персонал 271 700 291 602 284 740 

  
Издръжка 73 000 73 000 25 396 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 344 700 364 602 310 136 
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  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 344 700 364 602 310 136 
          
  Численост на щатния персонал 8 8 8 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2017 г. по програма 8 „Фискален съвет” са отчетени разходи в общ размер 

на 310 136 лв. (85,06 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 284 740 лв. (97,65 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 25 396 лв. (34,79 на сто спрямо уточнения план). 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на 
своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на 
страната. Първостепенни фактори, които съществено усилват тази необходимост са 
членството на Република България в Европейския съюз, както и Българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които поставят 
значителни по обем управленски и административни изисквания и отговорности 
пред всички държавни органи. 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2017 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. 

Отчетените разходи за 2017 г. са в пряка зависимост от предсрочното 
прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание и конституирането на 44-то 
Народно събрание 

През 2017 г. Народното събрание осъществяваше своята дейност в 
съответствие с утвърдения бюджет. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 
Съгласували: 

Ст. Караславова - гл. секретар на НС 

Б. Цонкова - директор на дирекция ПБФ и гл. счетоводител 

Изготвил: М. Дамянова - началник на отдел „Бюджет”, дирекция ПБФ 


