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І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2020 г. е изготвен в съответствие с Указания на 
министъра на финансите БЮ № 3/ 10.07.2020 г. за формата, съдържанието и 
сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и за 
годината за изпълнението на програмните бюджети за 2020 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността на 44-то Народно събрание през полугодието на 
2020 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 полугодието на 2020 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; 
- 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 полугодието на 2020 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; 

- разходите на администрацията на Народното събрание; 
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- 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 полугодието на 
2020 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2020 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 
  
 1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 
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ПРИХОДИ (в лева) Закон  Уточнен 

план  
Отчет 

Общо приходи: 1 500 000 1 500 000 560 745 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 1 500 000 1 523 450 560 745 

Приходи и доходи от собственост 1 349 000 1 349 000 369 668 

Държавни такси 341 000 341 000 206 244 

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

    11 587 

Приходи от концесии       

Други 1 000 1 000 7 130 

Внесени ДДС и други данъци 
върху продажбите 

-191 000 -191 000 -33 884 

Помощи, дарения и други 
безвъзмездно получени суми 

      

 

 За периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са отчетени приходи в общ размер на 
560 745 лв., което представлява изпълнение от 37,38 % спрямо уточнения бюджет 
за 2020 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 

80 752 200 80 737 200 27 012 867 

Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

48 809 900 46 977 090 18 061 122 

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

35 237 000 33 759 000 13 389 279 

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

8 020 100 8 027 690 3 161 016 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 932 000 1 937 000 659 560 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 620 800 3 253 400 851 267 

        

Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

30 316 900 32 154 710 8 453 812 

Програма 5 "Административно обслужване" 13 749 700 15 729 390 5 229 389 

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

16 567 200 16 425 320 3 224 423 
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Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

1 110 000 1 110 000 323 745 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 110 000 1 110 000 323 745 

        

Функционална област "Мониторинг на 
фискалната политика" 

515 400 495 400 174 188 

Програма 8 "Фискален съвет" 515 400 495 400 174 188 

        

Общо разходи: 80 752 200 80 737 200 27 012 867 

 

 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са в общ размер на 27 012 867 лв., което представлява 
изпълнение от 33,46 % спрямо уточнения бюджет. 

  
 3. Отчет на общите разходи на Народното събрание 

 
№ Общо разходи на Народното събрание за 

2020 г. (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. Общо ведомствени разходи 81 944 238 81 925 838 27 127 714 

  Персонал 47 662 756 46 712 366 18 928 297 

  Издръжка 22 224 054 21 305 278 7 737 118 

  Капиталови разходи 11 557 428 13 648 194 462 299 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 260 000 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

80 752 200 80 733 800 27 009 467 

  Персонал 46 902 300 45 951 910 18 810 050 

  Издръжка 22 037 800 21 119 024 7 737 118 

  Капиталови разходи 11 312 100 13 402 866 462 299 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 260 000 0 

2 

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

1 192 038 1 192 038 118 247 

  Персонал 760 456 760 456 118 247 

  Издръжка 186 254 186 254 0 

  Капиталови разходи 245 328 245 328 0 

  От тях за: *       

  1. ........................................................................ 0 0 0 

  2. ........................................................................ 0 0 0 

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 3 400 3 400 

  

1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

0 3 400 3 400 

  2. .............................. 0 0 0 
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ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. .............................. 0 0 0 

  2. .............................. 0 0 0 

  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 3 400 3 400 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 80 752 200 80 737 200 27 012 867 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 81 944 238 81 929 238 27 131 114 

          

  Численост на щатния персонал 964 964 908 

  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 

 4. Таблица с промените по бюджета на Народното събрание 
 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
акта 

Нормативно 
основание 

Мотиви 
Наименование на 

бюджетните 
програми 

Ефект върху 
бюджета 

(увеличение 
/ намаление 

за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателите 
за 

изпълнение 

1 

Закон за 
публичните 
финанси 

чл. 110, ал. 4 
от Закона за 
публичните 
финанси 

Предоставен 
трансфер на ДАЕУ 
във връзка със 
Споразумение № ОП-
855-02-8/ 27.02.2018 г. 
/ рег. № 2/ 27.02.2018 
г. между Народното 
събрание и Държавна 
агенция "Електронно 
управление" и писмо 
изх. № ДАЕУ-4281/ 
25.03.2020 г. (наш вх. 
№ АД-004-00-22/ 
25.03.2020 г.) от 
председателя на 
ДАЕУ 

Програма 5 
„Административно 
обслужване” 

-15 000 

Извършване 
на СМР по 
договор 

  ОБЩО:       -15 000   
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 5. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И 
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

Народното събрание на Република 
България 

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 

Администрирани разходи 

(в лева) Общо 
разходи 

По 
бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджет
и и 

сметки 
за 

средства 
от ЕС 

Общо 
ведомстве

ни 

По 
бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджет
и и 

сметки 
за 

средства 
от ЕС 

Общо 
адми
нистр
иран

и 

По 
бюдже
та на 
ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Обща сума на разходите: 
27 131 114 27 012 867 118 247 27 127 714 27 009 467 118 247 3 400 3 400 0 

Функционална област 
"Представителен и ефективен 
парламент" 

18 155 340 18 061 122 94 218 18 155 340 18 061 122 94 218 0 0 0 
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Програма 1. Нормативно определени 
разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на 
Народното събрание 

13 389 279 13 389 279 0 13 389 279 13 389 279 0 0 0 0 

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

3 255 234 3 161 016 94 218 3 255 234 3 161 016 94 218 0 0 0 

Програма 3. Връзка с избирателите и 
народно представителство 

659 560 659 560 0 659 560 659 560 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

851 267 851 267 0 851 267 851 267 0 0 0 0 

Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

8 477 841 8 453 812 24 029 8 474 441 8 450 412 24 029 3 400 3 400 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

5 253 418 5 229 389 24 029 5 250 018 5 225 989 24 029 3 400 3 400 0 

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

3 224 423 3 224 423 0 3 224 423 3 224 423 0 0 0 0 

Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

323 745 323 745 0 323 745 323 745 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

323 745 323 745 0 323 745 323 745 0 0 0 0 

Функционална област "Мониторинг 
на фискалната политика" 

174 188 174 188 0 174 188 174 188 0 0 0 0 

Програма 8. Фискален съвет 0     174 188 174 188 0 0 0 0 

 

 6. Финансиране на консолидираните разходи 
 

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 
програмния бюджет                (в лева) 

Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо консолидирани разходи: 81 944 238 81 929 238 27 131 114 

Общо финансиране: 81 944 238 81 929 238 27 131 114 

От бюджета на ПРБ 80 752 200 80 737 200 27 012 867 

От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 1 192 038 1 192 038 118 247 

Централен бюджет, в т.ч.:       

           Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) - 
Оперативна програма "Добро управление" 

1 192 038 1 192 038 118 247 

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, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети 
за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ 

      

    

Забележка: Посочените в уточнения план по други бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 
1 192 038 лв. са частта от средствата за 2020 г. във връзка със сключен административен договор АД-
955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 
„Добро управление” с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на 
правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на обща 
стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като 
подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства. 

 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2020 г. 

 11 

 Финансирането на отчетените консолидирани разходи на Народното 
събрание е, както следва: 

- От бюджета на Народното събрание: 27 012 867 лв. или е налице 
изпълнение от 33,45 % спрямо уточнения бюджет; 

- От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от Сметки за средства 
от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) - Оперативна програма "Добро управление": 
118 247 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 35 237 000 33 759 000 13 389 279 

  
Персонал 23 471 000 22 233 000 8 796 664 

  
Издръжка 11 266 000 11 266 000 4 592 615 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 260 000 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

35 237 000 33 759 000 13 389 279 

  
Персонал 23 471 000 22 233 000 8 796 664 

  
Издръжка 11 266 000 11 266 000 4 592 615 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 260 000   

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: *       

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

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

  
Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2020 г. 

 12 

  
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.) 35 237 000 33 759 000 13 389 279 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 35 237 000 33 759 000 13 389 279 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2020 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са 
отчетени разходи в общ размер на 13 389 279 лв. (39,66 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 8 796 664 лв. 
(39,57 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 4 592 615 лв. (40,77 на сто 
спрямо уточнения бюджет). 

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г., от 
01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обявено с Решения на Народното 
събрание от 13.03.2020 г. и от 03.04.2020 г., на народните представители не са изплащани 
нетни възнаграждения за периода от 01.04.2020 г. до 13 май 2020 г. Народното събрание 
е превело като трансфер средства на Министерство на здравеопазването в размер 
на 1 749 787 лв. за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID-19. 

 

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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти Брой   50 

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

* 3. Финализирани приети закони Брой   50 
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и 
националното знаме % 100 100 
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** 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   229 
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   201 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато 
съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   19 
11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в техните заседания в срок % 100 100 
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок % 100 100 
* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е 
възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. 
За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на 
изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от 
броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на 
проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

  

Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-
33/ 17.12.2019 г., внесен от Министерския съвет. 
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и 
правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019г. в Баку, № 902-02-34/ 20.12.2019г., внесен от Министерския 
съвет. 
3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното 
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35/30.12.2019г., внесен от 
Министерския съвет. 
4. Проект на Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за 
съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2019 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4/16.01.2020г., внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит,  № 902-01-68/ 10.12.2019 г., внесен от 
Министерския съвет.  
7. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 902-01-64/02.12.2019г., внесен от Министерския съвет – второ 
гласуване. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61/ 08.11.2019г., внесен от 
Министерския съвет – второ гласуване. 
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от 
бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, 
подписано в София на 6 декември 2019г., № 002-02-1/ 24.01.2020г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4/ 16.01.2020г., внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. - второ 
гласуване. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит,  № 902-01-68/ 10.12.2019 г. – второ гласуване. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове,№ 054-01-10/ 12.02.2020г., внесен от Ивелина Василева и Евгения Ангелова. 
13. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020г., № 002-00-
3/ 27.01.2020г., внесена от Министерския съвет. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. – второ гласуване. 
16. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност: 
- № 054-01-39/ 04.05.2020г., внесен от Искрен Веселинов и гр.н.п. 

 - № 054-01-40/ 13.05.2020г., внесен от Мустафа Карадайъ и гр.н.п. 

 - № 054-01-42/ 15.05.2020г., внесен от Боряна Георгиева и гр.н.п. 

 - № 054-01-43/ 15.05.2020г.,  внесен от Красимир Ципов и гр.н.п. 

- № 054-01-44/ 15.05.2020г.,  внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. 

-   № 054-01-45/ 18.05.2020г.,  внесен от Корнелия Нинова и гр.н.п. 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 
фондове, № 054-01-10/12.02.20г. – второ гласуване. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12 / 05.03.2020г., внесен от 
Министерския съвет. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 002-01-17/ 15.05.2020 г., внесен от Министерския съвет.  
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18/ 21.05.2020 г., 
внесен от Министерския съвет. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43/ 15.05.2020г., внесен от 
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Красимир Ципов и гр.н.п. – второ гласуване. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за   публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19/ 27.05.2020г. , внесен от 
Министерския съвет.  
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50/ 04.06.2020г., внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51/ 05.06.2020г., внесен от Даниела Дариткова и гр.н.п. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., № 002-01-21, внесен на 
18.06.2020г. от Министерския съвет.   
26. Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020, № 054-01-46/ 28.05.2020г., 
внесен от  Георги Йорданов и гр.н.п. 
27. Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между  Република България и  Република Гърция относно 
междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10.10.2019г., № 002-02-7/18.06.2020г.    
28. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и на кандидат за член на Комисията за финансов 
надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и 
защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и 
изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

Комисия по правни въпроси 

1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от 
Министерския съвет нa 20 септември 2019 г. 
2. . Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-3, внесен 
от Крум Костадинов Зарков и група народни представители нa 15 януари 2020 г. 
3. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, 
засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския 
съвет на 24 януари 2020 г. 
4. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за 
трансфер на осъдени лица, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет нa 30 януари 2020 г. 
5. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността, № 954-01-72, внесен от Милен Василев 
Михов и група народни представители на 18 септември 2019 г. 
6. Обсъждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 
2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г. 
7. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, № 054-01-10, внесен от Ивелина Веселинова Василева и Евгения Даниелова Ангелова на 12 
февруари 2020 г. 
8. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, № 054-01-18, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 27 февруари 
2020 г.  
9. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните 
модели, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет нa 4 февруари 2020 г. 
10. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева 
Александрова и група народни представители нa 13 март 2020 г. 
11. Обсъждане за първо гласуване на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г., № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. 
12. Обсъждане за второ гласуване на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г., № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. 
13. Повторно обсъждане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание на 13 март 2020 г., приет от Народното събрание на 20 март 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 70 от 22 март 2020 г. 
на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 
14. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., № 054-01-28, внесен от Красимир Георгиев 
Ципов, Емил Маринов Христов и Анна Василева Александрова на 2.04.2020 г. 
15. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., № 054-01-28, внесен от Красимир Георгиев 
Ципов, Емил Маринов Христов и Анна Василева Александрова на 2 април 2020 г. 
16. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, № 054 01 18, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 27 февруари 
2020 г. 
17. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 5 
май 2020 г. 
18. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 
май 2020 г. 
19. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от 
Красимир Георгиев Ципов и група народни представители нa 15.05.2020 г. 
20. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-44, внесен от 
Валери Симеонов Симеонов и група народни представители нa 15.05.2020 г. 
21. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 15 май 2020 г. 
22. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054-01-20, внесен от 
народните представители Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 09.03.2020 г.  
23. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 
002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г. 
24. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г., № 011-00-9, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 
май 2020 г. 
25. Обсъждане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., № 011-00-7, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 29 май 2020 г. 
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26. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., № 011-00-8, 
внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. 
27. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г., № 011-00-5, внесен от 
Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. 
28. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., № 011-00-6, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 29 май 2020 г. 
29. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054-01-20, внесен от 
Александър Ненков и Искрен Веселинов нa 09.03.2020 г. 
30. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република 
България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB), подписано в София на 10 
октомври 2019 г., № 002-02-7, внесен от Министерския съвет на 18.06.2020 г. 

  
Комисия по икономическа политика и туризъм 

        
1. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от 
Министерски съвет на 8 януари 2020 г. 
2. Доклад по законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на 
двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски 
съвет на 12 декември 2019 г. 
3. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от 
Министерски съвет на 6 ноември 2019 г.  
4. Доклад по законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и 
Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-
*02-17, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.  
5. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-
01-67, внесен от Министерски съвет на 10 декември 2019 г. 
6. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-
69, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2019 г. 
7. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски 
съвет на 26 август 2019 г. 
8. Становище по представяне на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27 януари 2020 г. 
9. Доклад за второ гласуване по законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между 
Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, 
Кралство Белгия, № 902-*02-17, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.  
10. Доклад по Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" 
ЕАД - Варна, № 002-03-2, внесен от Министерски съвет на 7 февруари 2020 г. 
11. Доклад за второ гласуване по законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен 
от Министерски съвет на 5 ноември 2019 г. 
12. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-
01-63, внесен от Министерски съвет на 29 ноември 2019 г. 
13. Доклад по Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна 
Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 2 март 2020 г. 
14. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 
902-01-67, внесен от Министерски съвет на 10 декември 2019 г. 
15. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, 
№ 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 г. 
16. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-
01-19, внесе от Министерски съвет на 27 май 2020 г. 
17. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, 
№ 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2020 г. 

        

Комисия по енергетика 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-27 от 31.03.2020 г., внесен от Валентин Николов и 
група народти представители - два доклада. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15 от 02.04.2020 г., внесен от Министерски 
съвет - два доклада. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18 от 21.05.2020 г., 
внесен от Министерски съвет - един доклад. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-48 от 29.05.2020 г., внесен от Валентин Николов и 
група народти представители - два доклада. 
5. Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно 
междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г., № 002-02-7 от 18.06.2020 г. 
внесен от Министерски съвет - един даклад. 

  
Комисия по регионална политика, благоустройстви и местно самоуправление 

1. Законопроект за  изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет. 
2.  Годишна програма за участието наРепублика България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет. 
4. Законоприект за изменение и допълнение на Закона устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев. 
5. Законоприект за изменение и допълнение на Закона устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група 
народни представители. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет (второ 
гласуване). 
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7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет. 
8. Законопроект за допълнение на Закона за  Българския Червен кръст, внесен от Александър Ненков и Искрен Веселинов. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет. 
10.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-54, внесен от Искрен Веселинов и група 
народни представители. 

        
Комисия по външна политика 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-
33, внесен от Министерски съвет на 17.12.2019 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното 
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 
30.12.2019 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и 
правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерски съвет на 
20.12.2019 г. 
4.  Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решение на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-
3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в 
Югоизточна Европа, № 002-02-3, внесен от Министерски съвет на 12.03.2020 г. 

        
Комисия по отбрана 

1.Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-
3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз за 2020 г. 
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 002-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 03.02.2020 г. 
3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 002-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 03.02.2020, приет на първо гласуване на 4 март 2020 г. – обсъждане за второ гласуване. 
4.Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в 
Югоизточна Европа, № 002-02-3, внесен от Министерски съвет на 12.03.2020 г. 
5.Проект на решение за налагане на мораториум върху проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за 
изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада", приет с Решение на 44-то Народно събрание от 8 юни 
2018 г. и актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с 
Решение на 44-то Народно събрание от 19 юли 2018 г., № 054-02-27, внесен от народните представители Пламен Христов, Полина 
Цанкова-Христова и Албена Найденова на 13.04.2020 г. 
6.Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г., № 002-03-9, внесен от Министерски 
съвет на 16.04.2020 г. 

        
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от 
бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, 
подписано в София на 6 декември 2019 г. № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24.01.2020 г.; 
2. Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-
3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г.; 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 
054-01-9, внесен от н.п. Славчо Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г.; 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 902-01-48/18.09.2019 г.; 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 
054-01-9/07.02.2020 г.; 
6. Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание № 054-
01-24/16.03.2020 г.; 
7. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г., № 020-00-9, внесен от Комисията за защита на 
личните данни на 31.03.2020 г.; 
8. Указ № 122/22.06.2020 г. на Президента на Република България, постъпил на 23.06.2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за министерство на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11.06.2020 г. и мотивите към 
указа. 

        
Комисия по земеделието и храните 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, № 02-01-65, внесен от Министерския съвет на 6 декември 2019 г. – един доклад; 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет 
на 20 януари 2020 г. – два доклада;  
3. Законопроект за управление на агрохранителната верига, № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г. – три 
доклада; 
4. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-
3, внесена от Министерския съвет на 27 януари 2020 г. – един доклад; 
5. Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г. – един доклад; 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 
2020 г. – един доклад; 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 054-01-58, внесен от Мария 
Белова и гр.н.п. на 26 юни 2020 г. – един доклад. 
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Комисия по труда, социалната и демографската политика   
 1. Доклад относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-63, внесен 
от Министерски съвет на 29.11.2019 г.  
2. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република 
България и Квебек, № 902-02-33, внесен от Министерски съвет на 17.12.2019 г.  

3. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на 
Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от 
Министерски съвет на 20.12.2019 г.  
4. Доклад относно: Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-04, внесен от Министерски съвет 
на 08.01.2020 г.  
5. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от 
Министерски съвет на 02.01.2020 г.  
6. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната 
икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Маиров Сиди и Калин Николов Поповски на 14.01.2020 г. 
7. Доклад относно: приетия на първо гласуване на 5 февруари 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
предприятията на социалната и солидарна икономика, № 054-01-2, внесен от народните представители Александър Сиди и Калин 
Поповски на 14 януари 2020 г. 
8. Доклад относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията за социалната и солидарна икономика, № 054-
01-2, внесен от народните представители Александър Сиди и Калин Поповски, приет на първо гласуване на 5 февруари 2020 г. 
9. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, № 002-01-9, внесен от Министерски съвет на 03.02.2020 г. 
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 26 февруари 2020 г. разгледа и обсъди 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.  
10. Доклад за първо гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. 
на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева на 16.03.2020 г.  
11. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от 
Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 15.05.2020 г.  
12. Доклад за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-45 внесен от 
Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.05.2020 г.  
13. Доклад относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2019 г., № 010-00-6, внесен от Управителя на Националния осигурителен институт на 15.05.2020 г.  
14. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, № 054-01-29, внесен от Елена Стефанова 
Пешева и Боряна Любенова Георгиева на 14.04.2020 г. 
15. Доклад за първо гласуване на Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 054-01-53, внесен от Десислав Славов 
Чуколов на 10.06.2020 г.   

  
Комисия по образование и наука 

        
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закон за висшето образование, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет  на 12.08.2019 
г. и приет на първо гласуване на 27.11.2019 г. - второ гласуване. 
2. Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, внесен от Министерски съвет  на 08.01.2020 г.  - 
първо гласуване. 
3. Представяне на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 
г. и обсъждане и приемане на предложения за включване в проекта на  Годишна програма за участие на Република България в процеса 
на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., съгласно чл. 118, ал. 2 от ПОДНС. 
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и 
науката и Изпълнителна агенция "оперативна програма за "Наука и образование за интелигентен радстеж" ( Република България, от една 
страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12.02.2020 г. , № 002-02-5, внесен от 
Министерски съвет на 04.05.2020 г. 
5. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г. , № 005-00-3, внесен от председателя на Българската 
академия на науките на 27.04.2020 г. 
6. Разглеждане на предложение от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия за награждаване на ст.н.с. д-р 
Александър Данаилов Скордев с медал "За заслуга", вх. № ПГ-013-00-5 от 30.01.2020 г. 

        
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

        
1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 054-01-7, внесен от Маноил Минчев Манев и група народни 
представители на 31.01.2020 г. 
2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 0002-00-
3, внесна от Министерски съвет на 27 януяри 2020 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-
01-9, внесен от  народните представители  Славчо Стоев Атанасов, Маноил Минчев Манев и Стефан Апостолов Апостолов на 07.02.2020 
г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност, № 054-01-42, внесен от  народните представители  
Боряна Георгиева и Полина Цанкова - Христова на 15.05.2020 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност, № 054-01-40, внесен от  народните представители  
Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев на 13.05.2020 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни 
представители на 04.06.2020 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Атанасова Дариткова - Проданова и 
група народни представители на 05.06.2020 г. 
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Комисия по здравеопазването 

        
1. Доклад за първо гласуване № 053-10-1 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, 
тъкани и клетки, № 954-01-68, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 12 септември 2019 г. 
2. Доклад за първо гласуване № 053-10-2 относно: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери 
Симеонов и група народни представители на 18.12.2019 г.  
3. Доклад за първо гласуване № 053-10-3 относно: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-88, внесен от Лъчезар 
Иванов и група народни представители на 18.12. 2019 г. 
4. Доклад № 053-10-4 относно: Проект на 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 
5. Доклад за първо гласуване № 053-10-5 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-
3, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г. 
6. Становище № 053-10-6 относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27 януари 2020 г. 
7. Доклад за първо гласуване № 053-10-8 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 
054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г. 
8. Доклад за първо гласуване № 053-10-9 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 9 януари 2020 г.  
9. Доклад № 053-10-10 относно: Изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда 
на Раздел V от Процедурните 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, приети с Решение на Народното събрание на 19 февруари 
2020 г. (обн. ДВ, бр. 15 от 2020 г.) 
10. Доклад за първо гласуване № 053-10-11 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, 
внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г. 
11. Доклад за първо гласуване № 053-10-12 относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение 
от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24 , внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. 
12. Доклад за първо гласуване № 053-10-13 относно: Законопроект за ратифициране на Рамково споразуме-ние за съвместно възлагане 
на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, № 002-02-4, внесен от Министерски съвет на 18 март 2020 г. 
13. Проект на доклад за второ гласуване относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-
3, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 27 февруари 2020 г. 
14. Проект на доклад за второ гласуване относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 9 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 6 март 2020 г. 
15. Доклад № 053-10-14 относно: Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна 
стратегия 2020 за 2018 г. 
16. Доклад за второ гласуване № 053-10-15 относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-
01-3, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 27 февруари 2020 г. 
17. Доклад за първо гласуване № 053-10-16 относно: Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054-01-20, 
внесен от Александър Ненков и Искрен Веселинов на 9 март 2020 г.   
18. Доклад за първо гласуване № 053-10-17 относно: Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г., № 054-01-46, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 28 май 2020 г. 

  
      

Комисия по околната среда и водите 
        

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2020 
г. - първо гласуване 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерски 
съвет на 12.12.2019 г. - първо гласуване 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от Даниела Дариткова-
Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г. - първо гласуване 
4. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-86, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 
10.12.2019 г. - първо гласуване 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител 
Манол Генов и група народни представители на 19.02.2020 г. - първо гласуване 
6. Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева 
и група народни представители на 21.02.2020 г. - първо гласуване 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерския 
съвет на 12.12.2019 г. - второ гласуване 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от Даниела Дариткова-
Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г. - второ гласуване  
9. Обсъждане и гласуване на общ законопроект на приетите на 14.05.2020 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни 
представители на 19.02.2020 г. и Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния 
представител Ивелина Василева и група народни представители на 21.02.2020 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, №002-01-12, внесен от Министерски съвет на 
05.03.2020 г. - първо гласуване 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12 юни 
2020 г. - първо гласуване  

        
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 
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1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 
08.01.2020 г., доклад първо гласуване. 
2. Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандиатие за заместник-председател и двама 
членове на Комисията за регулиране на съобщенията - доклад. 
3. Изслушване на кандиатие за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията - доклад. 
4. Разглеждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 
г., № 0002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г. - доклад. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23.01.2020 г., 
доклад първо гласуване. 
6. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна, 
№ 002-03-2, внесен от Министерски съвет на 07.02.2020 г. - доклад. 
7. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна Оряховица, № 
002-03-3, внесен от Министерски съвет на 02.03.2020 г. - доклад. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Репулика 
България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет на 15.05.2020 г., доклад първо гласуване. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 
08.01.2020 г., доклад второ гласуване. 

        
Комисия по културата и медиите 

        
1. Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и 
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г. 
2. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.,№ 002-00-
3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни 
представители на 05.12.2019 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 
28.01.2020 г. 
5. Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и 
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г. 
и приет на първо гласуване на 12.02.2020 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-42, внесен от Боряна Георгиева и 
Полина Цанкова-Христова на 15 май 2020 г. и Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-43, 
внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 
28.01.2020 г. и приет на първо гласуване на 26.02.2020 г. 
8.  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., № 030-00-2, внесен от Съвета за 
електронни медии на 31.03.2020 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-17, внесен от Искрен Веселинов и група 
народни представители на 21.02.2020 г. 
10.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-25, внесен от Александър Сиди, Искрен 
Веселинов, Мария Цветкова и Милен Михов на 19.03.2020 г. 
11. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2019 г., № 004-00-9, внесен от генералния директор на БТА на 13.05.2020 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни 
представители на 05.06.2020 г. 

        
Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

        
1. Национална гражданска инициатива "Национално единение за семейството и децата", № ПГ-939-01-28, внесен на 18 октомври 2019 г. 
от Инициативен комитет. 
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, 
внесена от Министерски съвет на 27 януари 2020 г. 
3. Национална гражданска инициатива "За създаване на Държавен инвестиционен фонд Северозапад в Бюджет 2020", № ПГ-939-01-29, 
внесен на 11 ноември 2019 г. от председателя на Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива. 

        
Комисия по вероизповеданията и правата на човека 

        
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, 
внесена от Министерски съвет на 27 януари 2020 г.- изготвен 1 доклад. 
2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман, представянето 
и публичното оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на 
човека, както и процедурата за избор от Народното събрание - изготвен 1 доклад. 
3. Изслушване на кандидата за омбудсман - изготвен 1 доклад. 
4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г., № 020-00-7, внесен от Комисията за защита от 
дискриминация на 27.03.2020 г. - изготвен 1 доклад. 

        
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 

        
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, 
внесена от Министерски съвет на 27 януари 2020 г. 
2. Доклад за дейността на КПКОНПИ за 2019 г., с вх. № 020-00-6, внесен на 26.03.2020 г. от КПКОНПИ. 
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Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

        
1. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 902-01-64, внесен от Министерски съвет на 02.12.2019 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-63, внесен от Министерски 
съвет на 29.11.2019 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта къв рискове от 
бедствия, между Министерство на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, 
подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерски съвет на 24.01.2020 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, № 054-01-10, внесен от  народните представители  Ивелина Веселинова Василева и Евгения Даниелова Ангелова на 12.02.2020 
г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина № 002-01-5, внесен от 
Министерски съвет на 09.01.2020 г. 
7. Проект на Годишна работна програма за Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 
05.03.2020 г. 

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

до данните по Закона за електронните съобщения 

        
1. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-
3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване”, № 054-01-15, внесен от н.п. Димитър Лазаров 
и група народни представители на 20.02.2020 г., приет на първо гласуване на 11.03.2020 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване", № 054-01-15, внесен от Димитър Лазаров и 
група народни представители на 20.02.2020 г. 
4. Доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни 
средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, приет на 28.05.2020 г. 
5. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г., № 009-00-1 
от 29.05.2020 г.  

        
Комисия по политиките за българите в чужбина 

        
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 0002-00-
3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г.  

        
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата 

        
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, № 902-01-65, първо четене. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, № 902-01-65, второ четене. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, първо четене. 
4. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 
г., № 0002-00-3. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, първо четене. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-014-18, първо четене. 
 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 

 OT  01.01.2020     ДО  30.06.2020 

Общ брой: 50 

№ Дата на 
приемане 

Закон Обнародван в 
ДВ 

1 16.01.2020 Закон за маслодайната роза ДВ, бр. 9/2020 г. 

2 22.01.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани с нефт 
и продукти от нефтен произход 

ДВ, бр. 9/2020 г. 

3 22.01.2020 Закон за ратифициране на Споразумение в 
сферата на социалната сигурност между 
Република България и Квебек 

ДВ, бр. 10/2020 
г. 

4 23.01.2020 Закон за ратифициране на Спогодбата за 
пенсионно осигуряване между 
правителството на Република България и 
правителството на Република Азербайджан, 
подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку 

ДВ, бр. 10/2020 
г. 
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5 23.01.2020 Закон за ратифициране на Спогодбата 
между Република България и Ислямска 
република Пакистан за избягване на 
двойното данъчно облагане и 
предотвратяване на отклонението от 
облагане с данъци на доходите 

ДВ, бр. 10/2020 
г. 

6 23.01.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт 

ДВ, бр. 11/2020 
г. 

7 05.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за защита на потребителите 

ДВ, бр. 13/2020 
г. 

8 05.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за платежните услуги и платежните системи 

ДВ, бр. 13/2020 
г. 

9 06.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за ветеринарномедицинската дейност 

ДВ, бр. 13/2020 
г. 

10 06.02.2020 Закон за изменение и допълнение на 
Валутния закон 

ДВ, бр. 14/2020 
г. 

11 07.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за хазарта 

ДВ, бр. 14/2020 
г. 

12 12.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за туризма 

ДВ, бр. 17/2020 
г. 

13 13.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за висшето образование 

ДВ, бр. 17/2020 
г. 

14 13.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за безопасно използване на ядрената 
енергия 

ДВ, бр. 17/2020 
г. 

15 13.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за предприятията на социалната и 
солидарна икономика 

ДВ, бр. 17/2020 
г. 

16 14.02.2020 Закон за ратифициране на Споразумението 
за предоставяне на консултантски услуги, 
засилващи устойчивостта към рискове от 
бедствия, между Министерството на 
вътрешните работи на Република България 
и Международната банка за възстановяване 
и развитие, подписано в София на 6 
декември 2019 г. 

ДВ, бр. 18/2020 
г. 

17 19.02.2020 Закон за допълнение на Закона за 
собствеността 

ДВ, бр. 18/2020 
г. 

18 19.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за независимия финансов одит 

ДВ, бр. 18/2020 
г. 

19 20.02.2020 Закон за ратифициране на Договора между 
Република България и Република Казахстан 
за трансфер на осъдени лица 

ДВ, бр. 18/2020 
г. 

20 28.02.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за регионалното развитие 

ДВ, бр. 21/2020 
г. 

21 06.03.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за ограничаване изменението на климата 

ДВ, бр. 25/2020 
г. 

22 11.03.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа 

ДВ, бр. 26/2020 
г. 

23 12.03.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия 

ДВ, бр. 26/2020 
г. 

24 12.03.2020 Закон за изменение на Закона за 
административното регулиране на 
производството и търговията с оптични 
дискове, матрици и други носители, 
съдържащи обекти на авторското право и 
сродните му права 

ДВ, бр. 26/2020 
г. 

25 13.03.2020 Закон за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс 

ДВ, бр. 23/2020 
г. 

26 13.03.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за здравето 

ДВ, бр. 23/2020 
г. 

27 20.03.2020 Закон за ратифициране на Рамково 
споразумение за съвместно възлагане на 
обществени поръчки при мерки за 
медицинско противодействие 

ДВ, бр. 26/2020 
г. 

28 23.03.2020 Закон за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. 

ДВ, бр. 28/2020 
г. 
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29 06.04.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. 

ДВ, бр. 34/2020 
г. 

30 06.04.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. 

ДВ, бр. 34/2020 
г. 

31 14.04.2020 Закон за допълнение на Закона за 
енергетиката 

ДВ, бр. 38/2020 
г. 

32 14.04.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за отбраната и въоръжените сили на 
Република България 

ДВ, бр. 38/2020 
г. 

33 14.04.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел 

ДВ, бр. 38/2020 
г. 

34 12.05.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за здравето 

ДВ, бр. 44/2020 
г. 

35 15.05.2020 Закон за ратифициране на Шестия 
допълнителен протокол към 
Споразумението за Многонационалните 
мирни сили в Югоизточна Европа 

ДВ, бр. 48/2020 
г. 

36 21.05.2020 Закон за управление на агрохранителната 
верига 

ДВ, бр. 51/2020 
г. 

37 21.05.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за Държавна агенция "Разузнаване" 

ДВ, бр. 51/2020 
г. 

38 21.05.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за запасите от нефт и нефтопродукти 

ДВ, бр. 51/2020 
г. 

39 27.05.2020 Закон за храните ДВ, бр. 52/2020 
г. 

40 28.05.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове 

ДВ, бр. 52/2020 
г. 

41 28.05.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за закрила и развитие на културата 

ДВ, бр. 52/2020 
г. 

42 29.05.2020 Закон за ратифициране на Споразумението 
за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерството на образованието и 
науката и Изпълнителна агенция 
"Оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж" 
(Република България), от една страна, и 
Международната банка за възстановяване и 
развитие, от друга страна, подписано на 12 
февруари 2020 г. 

ДВ, бр. 52/2020 
г. 

43 03.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за техническите изисквания към продуктите 

ДВ, бр. 54/2020 
г. 

44 03.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за опазване на околната среда 

ДВ, бр. 54/2020 
г. 

45 04.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за лечебните заведения 

ДВ, бр. 54/2020 
г. 

46 10.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност 

ДВ, бр. 55/2020 
г. 

47 17.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката 

ДВ, бр. 57/2020 
г. 

48 25.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за автомобилните превози 

ДВ, бр. 60/2020 
г. 

49 25.06.2020 Закон за допълнение на Закона за 
Българския Червен кръст 

ДВ, бр. 60/2020 
г. 

50 26.06.2020 Закон за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. 

ДВ, бр. 60/2020 
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. 
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

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

* 2. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок Брой   725 
3. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок % 100 100 
* 4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната 
власт в пленарна зала Брой   5 
5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната 
власт в пленарна зала в срок % 100 100 
* 6. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие Брой   0 
7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100   
* 8. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   5 
9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 4, т. 6 и т. 8 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) 

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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 0 238 

- предложения за дневен ред Брой   28 

- справки Брой   210 

- процедури Брой   0 

- *материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   0 
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   24 
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   57 
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   300 
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 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 132 

- решения на Народното събрание Брой   56 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   56 
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- писма до други институции във връзка с решенията Брой   20 
* 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 и машинописни услуги 

5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 

5.2. Машинописни услуги 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица ЗДБ 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски и машинописни 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 0 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 58 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 58 
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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за 
сигурност Брой 25 9 
2. Анализира годишните доклади и бюджети на службите за сигурност Брой 20 0 
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 20 10 
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 150 11 
5. Разгледани жалби и сигнали Брой 20 2 
6. Разгледани планове и отчети Брой 10 1 
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Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 8 831 287 8 838 877 3 255 234 

  
Персонал 7 890 031 7 896 411 3 084 186 

  
Издръжка 941 256 942 466 171 048 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

8 020 100 8 027 690 3 161 016 

  
Персонал 7 258 700 7 265 080 2 989 968 

  
Издръжка 761 400 762 610 171 048 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

811 187 811 187 94 218 

  
Персонал 631 331 631 331 94 218 

  
Издръжка 179 856 179 856   

  
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.) 8 020 100 8 027 690 3 161 016 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 8 831 287 8 838 877 3 255 234 

          

  Численост на щатния персонал 195 196 175 

  Численост на извънщатния персонал       



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2020 г. 

 26 

Забележка: Посочените в уточнения план по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
в размер на 811 187 лв. са частта от средствата за 2020 г. във връзка със сключен 
административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” с наименование 
„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в 
българското законодателство и публична регулация” на обща стойност 1 366 829 лв. и 
срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на 
последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства. 

 

За полугодието на 2020 г. по програма 2 „Законодателна дейност, 
парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени 
разходи в общ размер на 3 161 016 лв. (39,38 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 2 989 968 лв. (41,16 на сто 
спрямо уточнения план) и за издръжка – 171 048 лв. (22,43 на сто спрямо 
уточнения бюджет). По програмата са отчетени като персонал 94 218 лв. 
ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди 
средства по Оперативна програма „Добро управление“. 

 

 

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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 150 32 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, 
свързани с дейността на Народното събрание Брой 10 2 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на 
законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 40 4 
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 50 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват Брой 450 28 
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дейността на Народното събрание 
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, 
организации и институции % 100 100 
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 100 
* 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 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. на дирекция "Връзки с 

обществеността" 

        
1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание. Брой – 32      

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

- Видеопослание на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева на Конференция на жените парламентаристи "Female 
Parliamentarians in the fight against Covid-19" на Световната банка във Вашингтон.  
- Видеопослание на заместник-председателя на Народното събрание Нигяр Джафер на Конференция, организирана от китайското 
посолство в София.   
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, 
образователни семинари) – 4              
- Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложба, посветена на 30-ата годишнина от учредяването на 
„SOS Детски селища България“, 16/01/2020 
- Седмицата за предпазване от рак на маточната шийка беше отбелязана в Народното събрание, 22/01/2020 
- Снимки, пресъздаващи атмосферата и внушението на спектаклите на Софийската опера и балет при гостуването й в Болшой  
театър, представя изложба в Народното събрание, 05/02/2020 
- В Народното събрание беше представена благотворителна изложба на снимки от календара „Моята мечта“, 06/02/2020 

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 2020  Отчет към 

30.06.2020 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: Брой 131 76 
- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и 
отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени Брой 5 0 
- извършени експертни оценки на предпиетите нормативни промени във връзка с 
въвеждането на оценка на въздейтвието на законодателството Брой 120 76 
- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни 
оценки Брой 3 0 
- извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на 
законодателството (в т.ч. извършени последващи оценки на въздействието по реда на 
ПОДНС) Брой 3 0 
2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството Брой 0 0 
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и 
пресконференции Брой 8 35 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 3 "Връзка с избирателите и 

народно представителство" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 1 932 000 1 937 000 659 560 
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Персонал 1 796 300 1 781 300 642 108 

  
Издръжка 135 700 155 700 17 452 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 932 000 1 937 000 659 560 

  
Персонал 1 796 300 1 781 300 642 108 

  
Издръжка 135 700 155 700 17 452 

  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.) 1 932 000 1 937 000 659 560 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 932 000 1 937 000 659 560 

          

  Численост на щатния персонал 55 55 50 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2020 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 
представителство” са отчетени разходи в общ размер на 659 560 лв. (34,05 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 642 108 лв. (36,05 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 17 452 
лв. (11,21 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 

 

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

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица ЗДБ 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 88 
- при посещения в чужбина; Брой 210 32 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 56 
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 75 
- при посещения в чужбина; Брой 260 24 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 51 
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 7 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 8 0 
- при посещения в чужбина; Брой 4 0 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 4 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2020 - 30.06.2020 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 извън страната 
 
27-31.01.2020 г., Страсбург, Франция, Първа част от годишната сесия на ПАСЕ, провеждана в Съвета на 
Европа, участници: Хамид Хамид и Лъчезар Тошев 
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
 
30.04.2020 г., Заседанието на Бюрото и Постоянния комитет на ПАСЕ, участик: Джема Грозданова 
 
06.05.2020 г., участие в работата на Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ чрез 
процедура на писмена консултация по предложени и приети доклади, участник: Джема Грозданова 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 
Мероприятия извън страната 
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03–04.02.2020 г., Вашингтон, САЩ, Семинар за млади парламентаристи на тема: „Бъдещите лидери в 
политическото включване в региона на ОССЕ“, организиран от Хелзинкската комисия на САЩ и ПА ОССЕ, 
участници: Десислава Атанасова, Галя Желязкова, Теодора Халачева, Севим Али и Кръстина Таскова 
 
04–05.02.2020 г., Тирана, Албания, Конференция по въпросите на борбата с антисемитизма в региона на 
ОССЕ, участник: Кристиан Вигенин 
 
09.02.2020 г., Баку, Азербайджан, Мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в 
Азербайджан, Баку, участници: Имрен Мехмедова и Ахмед Ахмедов 
 
20–21-02.2020 г., Виена, Австрия, Деветнадесета зимна сесия на Парламентарната Асамблея на ПА ОССЕ, 
участници: Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин, Борис Ячев, Лъчезар Иванов и Имрен Мехмедова  
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
 
25.03.2020 г. и 08.04.2020г., Неформални заседания на ръководството на ПА ОССЕ (Бюрото в ограничен 
формат), участники: Кристиан Вигенин 
 
22.04.2020 г., Уебсеминар чрез видеоконферентна връзка на тема: „Сривът в икономическата сигурност 
вследствие на пандемията от КОВИД-19“, участници: членовете на делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
27.04.2020 г., Заседание на Бюрото на ПА ОССЕ, участник: Кристиан Вигенин  
 
08.05.2020 г., Уебсеминар на тема: „Уважаване на правата на човека и запазване на демократичния контрол 
по време на извънредно положение“, участници: членовете на делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
15.05.2020 г., Уебсеминар на тема: „Влиянието на пандемията от КОВИД-19 върху конфликтите в региона 
на ОССЕ“, участници: членовете на делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
22.05.2020 г., Уебсеминар на тема: „ КОВИД-19: преломен момент за опазване на околната среда?“, 
участници: членовете на делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
26.05.2020 г., Уеб-дискусия на тема: „Опазване на бежанците и мигрантите по време на пандемията: 
лагерите и затворените центрове по време на карантината“, участници: членовете на делегацията на НС в 
ПА ОССЕ 
 
29.05.2020 г., неформално заседание на ръководството на ПА ОССЕ, участник: Кристиан Вигенин 
 
03.06.2020 г., Уебсеминар и заседание на групата „Пътят на коприната“ към ПА ОССЕ, участници: 
членовете на делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
15.06.2020 г., Уеб-дискусия на тема: „Влиянието на КОВИД-19 върху половете“, участници: членовете на 
делегацията на НС в ПА ОССЕ 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
Мероприятия извън страната 
 
17-19.02.2020 г., Брюксел, Белгия, Ежегодни съвместни заседания на Комитетите по отбрана и сигурност, 
икономика и сигурност, политика и сигурност, ръководствата на Комитетите по гражданско измерение на 
сигурността и наука и технологии на Парламентарната Асамблея на НАТО и традиционната среща с 
Генералния секретар на НАТО и Постоянните представители на Северно атлантическия съюз в Главната 
квартира на НАТО, участници: Христо Гаджев и Милен Михов 
 
09–11.03.2020 г., Стокхолм, Швеция, посещение на Подкомитета по технологични направления и сигурност 
към Комитета по наука и технологиина ПА НАТО, участник: Николай Цонков 
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
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07.05.2020 г., Уебсеминар на тема: „ Отговорът на НАТО на КОВИД – 19“, участници: членовете на 
делегацията на НС в ПА НАТО 
 
29.05.2020 г., заседание на Постоянния комитет на ПА НАТО, участник: Пламен Манушев 
 
02.06.2020, г., Уебсеминар  на тема: „Приносът на въоръжените сили в борбата с коронавируса“, участници: 
членовете на делегацията на НС в ПА НАТО 
 
19.06.2020 г., Уебсеминар на тема: „ Глобалната икономическа криза и отговорът на международната 
общност“, участници: членовете на делегацията на НС в ПА НАТО 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в страната: 
 
14-16.01.2020 г., Работно посещение на генералния секретар на ПАЧИС, Асаф Хаджиев и среща с 
Председателя на Народното събрание, г-жа Цвета Караянчева, участници: Петър Кънев и Красимир Велчев 
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
 
07.05.2020 г., Заседание на Ръководителите на национални делегации в ПАЧИС, участник: Петър Кънев 
 
Мероприятия извън страната: 
 
03-05.03.2020 г., Истанбул, Турция, Специално заседание на Постоянния комитет на ПАЧИС и Първо 
заседание на Работната група на ПАЧИС по Регламента за 2020 г., участник: Петър Кънев 
  
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
Няма проведени събития или командровки. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
 
През гореспоменатия период няма състояли се мероприятия, на които да са участвали членове на 
Постоянната делегация. 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
 
Няма проведени събития или командровки. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
Няма проведени събития или командровки. 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 
Няма проведени мероприятия в чужбина. 
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
 
25.06.2020 г., Заседание на Комисията за сътрудничество и развитие, участници: Мария Илиева и проф. 
Георги Михайлов 
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26.06.2020 г., Заседание на Комисия по парламентарни въпроси, участници: Мария Илиева и проф. Георги 
Михайлов 
 
29.06.2020 г., Заседание на Политическа комисия, участник: Мария Илиева 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
 
Мероприятия чрез видеоконферентна връзка  
 
24 .03.2020 г., Заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, участник: Евгения Ангелова 
 
19.06.2020 г., Международна конференция на тема „Западни Балкани – равняване с другата Европа?”, 
участник: Евгения Ангелова 
 
20.06.2020 г., Заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, участник: Евгения Ангелова 
 
24.06.2020 г., Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници: Евгения Ангелова и 
Петър Петров 
 
януари-юни 2020 г.,  Домакинство от страна на Народното събрание на Комисия по социално развитие, 
наука, образование и изследвания на ПА на ПСЮИЕ –проведено в условия на извънредно положение чрез 
онлайн консултации и приемане на доклад и резолюция, участник: Петър Петров 
 
 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 

 
11.02.2020 г., Скопие, Посещение на делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа Цвета 
Караянчева по повод ратифицирането на Протокола за присъединяване на Република Северна Македония 
към НАТО 
 

 
Срещи на председателя на Народното събрание 
 
16.01.2020 г., среща с г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС 
 
17.01.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Алехандро Поланко – извънреден и пълномощен посланик на Кралство 
Испания в София 
 
24.01.2020 г., среща с г-н Никос Христодулидис, министър на външните работи на Република Кипър 
 
29.01.2020 г., среща с Н. Пр. принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, министър на външните работи на Кралство 
Саудитска Арабия 
 
31.01.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Мевлют Чавушоглу, министър на външните работи на Република Турция 
 
05.02.2020 г., среща с Г-н Владимир Макей - министър на външните работи на Република Беларус 
 
07.02.2020 г., среща с Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок, новоназначен извънреден и пълномощен посланик на 
Република Турция 
 
20.02.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Халид Ибрахим Емара, извънреден и пълномощен посланик на АР Египет 
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26.02.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Никос Анастасиадис, президент на Република Кипър 
 
28.02.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Душко Маркович – министър-председател на Черна гора 
 
04.03.2020 г., среща с г-н Дейвид Хейл, заместник-държавен секретар по политическите въпроси на САЩ 
 
11.03.2020 г., среща с Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, посланик на Чехия 
 
20.05.2020 г., среща с Н. Пр. г-жа Херо Мустафа, посланик на САЩ 
 
11.06.2020 г., среща с Н. Пр. г-жа Шри Ащари, посланик на Индонезия 
 
 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации: 
 
02-04.03.2020 г., Посещение на делегация на Групата за приятелство Русия - България в Съвета на 
Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация, водена от нейния председател г-н Василий 
Иконников 

 
 
Командировки на народни представители: 
 
12-15.01.2020 г., Москва, Русия, участие на Петър Георгиев Кънев във Форума Гайдар 2020 "Русия и светът" 
по покана, получена от Руската Президентска академия за национална икономика и публична 
администрация г-н Владимир Мау 
 
19-20.01.2020 г., Загреб, Хърватия, участие на Драгомир Велков Стойнев в среща на председателите на 
комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз /КОСАК/ 
 
20-23.01.2020 г., Берлин, Германия, участие на Бюрхан Илиязов Абазов, Георги Георгиев Стоилов, Кръстина 
Николова Таскова, Мария Щерева Белова и Росен Живков Иванов в "Зелена седмица Берлин 2020" по 
покана, получена от министъра на земеделието, храните и горите, г-жа Десислава Танева 
 
26-28.01.2020 г., Страсбург, Франция, участие на Хамид Бари Хамид в първата част на редовната сесия на 
ПАСЕ за 2020 година 
 
02-06.02.2020 г., Вашингтон, САЩ, участие на Галя Стоянова Желязкова, Десислава Вълчева Атанасова, 
Кръстина Николова Таскова, Севим Исмаил Али и Теодора Атанасова Халачева в семинар за млади 
парламентаристи на тема "Бъдещи лидери в политическото включване в региона на ОССЕ", организирана от 
Комисията по сигурността и сътрудничеството в Европа (Хелзинкската комисия на САЩ), представлявана 
от г-н Алси Хейстингс, със сътрудничеството на ПА на ОССЕ 
 
03-04.02.2020 г., Тирана, Албания, участие на Кристиан Иванов Вигенин в конференция по въпросите на 
Борбата с антисемитизма по покана на генералния секретар на ОССЕ г-н Роберто Монтела 
 
04-08.02.2020 г., Вашингтон, САЩ, участие на Мустафа Сали Карадайъ и Филип Стефанов Попов в 68-та 
Годишна молитвена закуска с Президента на САЩ и други държавни ръководители 
 
05-07.02.2020 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Президиума на 
европейските социалисти като представител на Групата на социалдемократите, социалистите и 
прогресивните в ПА на ОССЕ 
 
06-10.02.2020 г., Баку, Азербайджан, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Имрен Исметова Мехмедова и 
Хамид Бари Хамид в мисия, сформирана от ПА на ОССЕ, за наблюдение на парламентарните избори в 
Азербайджан 
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07-10.02.2020 г., Баку, Азербайджан, участие на Антон Константинов Кутев, Манол Трифонов Генов и 
Румен Василев Гечев като международни наблюдатели в парламентарните избори в Република Азербайджан 
 
10-13.02.2020 г., Тел Авив,  Израел, участие на Даниела Владимирова Савеклиева и Иво Ангелов Христов в 
международното туристическо изложение IMTM 2020 по покана, получена от министъра на туризма г-жа 
Николина Ангелкова 
 
11.02.2020 г., Скопие, Македония, участие на Борис Вангелов Борисов, Велислава Иванова Кръстева, Жельо 
Иванов Бойчев, Полина Цветославова Цанкова-Христова и Тома Любомиров Биков в делегацията, водена от 
председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, на ратификацията на Протокола за 
присъединяване на Република Северна Македония към НАТО 
 
16-19.02.2020 г., Брюксел, Белгия, участие на Милен Василев Михов и Христо Георгиев Гаджев в съвместни 
заседания на Политическия комитет на комитетите  по отбрана и сигурност, икономика и сигурност, на 
ръководствата на комитетите по гражданско измерение на сигурността и наука и технологии на ПА на 
НАТО 
 
17-19.02.2020 г., Брюксел, Белгия, участие на Александър Койчев Иванов, Даниела Владимирова 
Савеклиева, Мария Йорданова Илиева, Светлана Ангелова Найденова и Хасан Ахмед Адемов в 
"Европейската парламентарна седмица 2020" по покана на Европейския парламент и председателя на 
Хърватския парламент 
 
19-21.02.2020 г., Виена, Австрия, участие на Борис Янков Ячев, Десислава Вълчева Атанасова, Имрен 
Исметова Мехмедова, Кристиан Иванов Вигенин и Лъчезар Богомилов Иванов в Деветнадесетата зимна 
сесия на ПА на ОССЕ и в заседания на трите Общи комитета и на Постоянния комитет на Асамблеята 
 
19.02.2020 г., Цариброд, Сърбия, участие на Валентин Кирилов Касабов, Валери Симеонов Симеонов, 
Георги Колев Колев, Джема Маринова Грозданова, Димитър Борисов Главчев, Петър Христов Петров, Росен 
Живков Иванов, Славчо Стоев Атанасов и Юлиан Кръстев Ангелов в отбелязване на 147-та годишнина от 
гибелта на Васил Левски 
 
02.03.2020 г., Анкара, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в делегацията, водена от министър-
председателя на Република България г-н Бойко Борисов 
 
03-05.03.2020 г., Истанбул, Турция, участие на Петър Георгиев Кънев в специално заседание на Постоянния 
комитет на ПАЧИС и в заседание на работната група на ПАЧИС 
 
08-11.03.2020 г., Стокхолм, Швеция, участие на Николай Иванов Цонков в Под-комитета по технологични 
направления и сигурност към Комитета по наука и технологии на ПА на НАТО 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
09.01.2020 г., среща на Валентин Николов с г-н Колин Клиърли – служител в департамента по енергетика в 
Посолството на САЩ в София 
 
15.01.2020 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац, посланик на Хърватия 
 
15.01.2020 г., среща на Даниела Малешкова с Н. Пр. г-н Кристоф Айххорн – извънреден и пълномощен 
посланик на ФРГ в София 
 
17.01.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
23.01.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република 
Азербайджан 
 
29.01.2020 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с Н. Пр. г-н Темиртай Избастин – извънреден и 
пълномощен на Посолството на Република Казахстан в София 
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30.01.2020 г., среща на Георги Гьоков и Александър Ненков с Н. Пр. г-жа Ориета Капони – извънреден и 
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
30.01.2020 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
30.01.2020 г., среща на Константин Попов с Н. Пр. г-н Димитрис Хронополус - извънреден и пълномощен 
посланик на Република Гърция в София 
 
30.01.2020 г., среща на Джема Грозданова с г-н Андрю Пейдж, директор на Дирекция Западни Балкани" в 
МВнР на Великобритания 
 
31.01.2020 г., среща на Константин Попов с Посланик Адам Стърлинг, цивилен заместник на командващия и 
съветник по външнополитическите въпроси /Европейско командване на въоръжените сили на САЩ, 
EUCOM/ 
 
31.01.2020 г., среща на Джема Грозданова с Посланик Адам Стърлинг, цивилен заместник на командващия и 
съветник по външнополитическите въпроси /Европейско командване на въоръжените сили на САЩ, 
EUCOM/ 
 
31.01.2020 г., среща на Даниела Савеклиева с г-н Хари Теохарис – министър на туризма на Република 
Гърция  
 
05.02.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух, посланик на Държавата Палестина 
 
05.02.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Република Северна 
Македония 
 
05.02.2020 г., среща на Александър Иванов с Н. Пр. г-н Табо Тахе – извънреден и пълномощен посланик на 
Република южна Африка в София 
 
05.02.2020 г., среща на Красимир Илиев Богданов с г-н Ахмед Бала – председател на Асоциацията на 
българите в Албания 
 
05.02.2020 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Корадо Фалко и г-н Масимо Ди Лаура 
 
05.02.2020 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
г-н Щефан Пфьортнер, държавен министър по европейските въпроси на провинция Северен Рейн 
Вестфалия, ФРГ 
 
05.02.2020 г., среща на Вежди Рашидов с Н. Пр. г-н Месфер Абдулрахман Ал Гасиб – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Саудитска Арабия в София 
 
06.02.2020 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Палестина в София 
 
06.02.2020 г., среща на Веселин Марешки с г-н Мохамад Мохамад – временно управляващ Посолството на 
Срийската арабска република в София 
 
07.02.2020 г., среща на Георги Гьоков с г-н Вилмус Ханти, г-н Тамас Залай, г-н Андре Ердос - представители 
на Международната антифашистка организация  
 
 10.02.2020 г., среща на Кристиан Вигенин с г-н Матю Палмър и г-н Дейвид Питърсън, дипломати от 
Посолството на САЩ в София 
 
12.02.2020 г., среща на Валери Симеонов с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
12.02.2020 г., среща на Дора Янкова с г-н Владимир Бронфенбренер - генерален секретар на Черноморската 
академия за сигурност 
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12.02.2020 г., среща на Петър Петров с г-н Марк ван Мюлдерс, вицепрезидент на ХОТРЕК 
 
14.02.2020 г., среща на Константин Попов с Групата CAPSTONE 
 
18.02.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Темиртай Избастин – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Казахстан в София 
 
19.02.2020 г., среща на Драгомир Стойнев с Н. Пр. г-жа Берендина Тен Тъшър, посланик на Кралство 
Нидерландия 
 
24.02.2020 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с г-жа Илва Йохансон, 
комисар по вътрешен ред и миграция 
 
26.02.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
 
26.02.2020 г., среща на Галя Желязкова и Ивелина Василева с г-жа Ребека Мари Мюник и г-жа Надя Влада 
Касвин, представители на студентски организации от Израел 
 
27.02.2020 г., среща на членове на Комисия по отбрана с Български и чуждестранни офицери от Военна 
академия „Г. С. Раковски“ 
 
28.02.2020 г., среща на Десислава Атанасова с Н. Пр. г-н Дашжамц Батсайхан – извънреден и пълномощен 
посланик на Монголия в София 
 
02.03.2020 г., среща на Александър Иванов с Н. Пр. г-н Табо Тахе – извънреден и пълномощен посланик на 
Република южна Африка в София 
 
04.03.2020 г., среща на Антон Кутев и Красимир Велчев с Г-н Василий Иконников – председател на Групата 
за сътрудничество с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация 
 
04.03.2020 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Мигел Ернандес - търговско аташе в 
Посолството на САЩ в София 
 
05.03.2020 г., среща на Константин Попов с Н. Пр. г-н Джеймс Уорлик, бивш посланик на САЩ в България 
 
10.03.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Кристоф Айхорн, посланик на ФР Германия в София 
 
11.03.2020 г., среща на Галя Желязкова с д-р Хасан Бармауи – почетен консул на Хашемитско кралство 
Йордания в София 
 
09.06.2020 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Мария дел Кармен Гонсалес Кабал – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Еквадор за България 
 
11.06.2020 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Том Хейнс, икономически съветник в 
посолството на Великобритания в София 
 

Описание на организираните международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа към Народното събрание (РСПСЮЕ) за периода 01.01.-30.06.2020 г. 

 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа е международен информационен центар за 
логистична подкрепа на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, за обмен на информация и опит и за координиране 
на съвместни дейности на парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. 
РСПСЮИЕ подпомага Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и на нейните органи, както и участието на българския парламент в 
дейността на Асемблеята. РСПСЮИЕ работи активно в подкрепа на кандидатерата на София за седалище на Постоянния секретариат 
на ПА. 
Заради кризата с пандемията от COVID-19 в световен мащаб, за периода 01.01-30.06.2020 г. по линия на ПСЮИЕ не са организирани 
мероприятия. 
РСПСЮИЕ участва в подготовката на заседанието на Постоянния комитет по социално развитие, образование, изследвания и наука, 
който трябваше да се проведе на 17.03.2020 г. в София. Заради пандемията и наложената карантина, заседанието се отложи в 
последния момент, но докладът и резолюцията бяха приети по време на онлайн заседанието на Седмата пленарна сесия на ПСЮИЕ 
на 24.06.2020 г. 
РСПСЮИЕ участва и в подготовката на онлайн заседанието на Седмата пленарна сесия на ПСЮИЕ, което се проведе на 24.06.2020 г. 
Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността за периода 01.01.-30.06.2020 г., са в 
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съответствие с целевите показатели, а именно организирани многостранни и двустранни международни прояви. 
1. Институционално доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация 
на нейния Постоянен секретариат: 
-  при подготовката на заседанието на Постоянния комитет по социално развитие, образование, изследвания и наука, 17.03.2020 г. в 
София се осъществи размяна на кореспонденция с различните парламенти за стиковане на доклада, беше извършена логистична 
помощ за отпечатване на материали, необходими за провеждане на заседанието; 
- при подготовката на онлайн заседанието на Седмата пленарна сесия на ПСЮИЕ за финала на ротационното председателство на 
Косово, 24.06.2020 г., се оказа съдействие и логистична помощ на делегация на Народното събрание със справки и архивни 
документи; 
- поддържане на архива и сайта на ПА на ПСЮИЕ - актуализиране на информацията в раздела на документи, промяна на база данни 
за парламентите, участници в ПА на ПСЮИЕ и за националните координатори; 
- подготовка на аналитична информация в подкрепа на българската позиция за домакинство на Постоянния секретариат на ПА на 
ПСЮИЕ в София. 
2. Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи: 
Среща с представителя на Народното събрание в Европейския парламент относно информация в подкрепа на българската позиция за 
домакинство на Постоянния секретариат на ПА на ПСЮИЕ в София пред новоизбраните български евродепутати. 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна 

дипломация" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 3 620 800 3 253 400 851 267 

  
Персонал 1 064 200 1 059 200 370 794 

  
Издръжка 2 556 600 2 194 200 480 473 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

3 620 800 3 253 400 851 267 

  
Персонал 1 064 200 1 059 200 370 794 

  
Издръжка 2 556 600 2 194 200 480 473 

  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 
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  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 620 800 3 253 400 851 267 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 620 800 3 253 400 851 267 

          

  Численост на щатния персонал 29 29 27 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2020 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са 
отчетени разходи в общ размер на 851 267 лв. (26,17 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в  размер на 370 794 лв. 
(35,01 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 480 473 лв. (21,90 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 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 90 90 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка % 90 90 
Услуга 3. Режим на достъп 
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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 % 100 100 

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 
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    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 20 20 

2. Изготвени поименни разписания Брой 60 23 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 100 90 

4. Проведени атестации Брой 600 600 

5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване 
на трудови правоотношения Брой 250 571 
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 100 199 
7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 6 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 200 14 
9. Обработени болнични листове Брой 700 320 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3000 2293 
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 50 10 
12. Обучени служители в ИПА Брой 100 25 
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от 
дирекция "Управление на човешките ресурси" Брой 150 521 
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 50 10 
18. Издадени служебни бележки Брой 50 49 
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 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица ЗДБ 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 0 
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 6 
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по 
елементи на ЕБК в срок Брой 12 6 
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по 
елементи на ЕБК в срок Брой 4 2 
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 2 
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за 
пленарна зала Брой 1 0 
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на 
утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 4 2 
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на 
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в 
срок Брой 2 1 
12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 20 
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за 
работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 3 
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи Брой 5 3 

15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: Брой 1 1 
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за 
съответната година Брой 1 1 
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 10 0 
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 20 10 
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок Брой 4 2 
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по 
СЕБРА в срок % 100 100 
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20. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен 
одит Брой 2 2 
21. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 10 3 
22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия 
в работни групи и др.) Брой 6 3 
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по 
вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   10 
* - приети препоръки Брой   9 
25. 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 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица ЗДБ 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 0 

2. Развитие и обновяване на мрежово оборудване % 100 0 
3. Изграждане и развитие на интернет портал % 100 0 
4. Цифрова телефония % 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 12 
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 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой   978 

- книги Брой   234 

- периодични издания Брой   33 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   711 
- други материали Брой   0 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:     15772 
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   2739 
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   2204 
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и 
др.) Брой   4075 
- предоставени копия на документи Брой   6754 
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:     32557 
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- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   711 
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   31846 

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в 
т.ч.: Брой   1 
- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой   0 

- законодателни проучвания Брой   1 
6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в 
срок % 100 100 

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

* 8. Програмирани и облепени RFID етикети Брой   26510 
* 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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно 
средство % 100 100 
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача Брой 0 0 

3. Изминати километри годишно Километри 3 100 000 1 014 819 
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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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 % 100 100 
2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на 
договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или 
юридически лица % 100 100 
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и 
други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др. % 100 100 
4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. % 100 100 
5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените 
поръчки % 100 100 
6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени 
поръчки на Народното събрание и сключване на договори % 100 100 
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Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 14 130 551 16 106 841 5 250 018 

  
Персонал 8 769 025 9 040 705 3 982 796 

  
Издръжка 3 956 098 3 533 108 1 265 514 

  
Капиталови разходи 1 405 428 3 533 028 1 708 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

13 749 700 15 725 990 5 225 989 

  
Персонал 8 639 900 8 911 580 3 958 767 

  
Издръжка 3 949 700 3 526 710 1 265 514 

  Капиталови разходи 1 160 100 3 287 700 1 708 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

380 851 380 851 24 029 

  
Персонал 129 125 129 125 24 029 

  
Издръжка 6 398 6 398   

  
Капиталови разходи 245 328 245 328 0 

  
От тях за: *       

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

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 3 400 3 400 

  

1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  3 400 3 400 

  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 3 400 3 400 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 13 749 700 15 729 390 5 229 389 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 14 130 551 16 110 241 5 253 418 

          

  Численост на щатния персонал 239 237 234 

  Численост на извънщатния персонал       
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Забележка: Посочените в уточнения план Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 
за средства от ЕС в размер на 380 851 лв. са частта от средствата за 2020 г. във връзка със 
сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” с 
наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на 
Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на обща стойност 
1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като 
подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства. 

 

За полугодието на 2020 г. по програма 5 „Административно обслужване” са 
отчетени разходи в общ размер на 5 229 389 лв. (33,25 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 3 958 767 лв. 
(44,42 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 265 514 лв. (35,88 на сто 
спрямо уточнения бюджет), за капиталови разходи – 1 708 лв. (0,05 на сто 
изпълнение). По програмата са отчетени и 3 400 лв. администрирани разходи като 
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, както и като персонал 
24 029 лв. ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства по Оперативна програма „Добро управление“. 

 

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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 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. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 90 
5. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на 
Народното събрание % 100 100 
6. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 

Услуга 2. Хранително обслужване: 
2.1. Столово обслужване 
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
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Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2020  

Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на 
Народното събрание и други лица % 90 39 

2. Реализиран стокооборот от:       
2.1. продажба на столова храна лв. 280 000 94 675 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 330 000 140 560 
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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите 
на Народното събрание % 65 50 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 16 567 200 16 425 320 3 224 423 

  
Персонал 3 515 900 3 532 760 1 607 791 

  
Издръжка 2 944 300 2 802 394 1 156 041 

  
Капиталови разходи 10 107 000 10 090 166 460 591 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

16 567 200 16 425 320 3 224 423 

  
Персонал 3 515 900 3 532 760 1 607 791 

  
Издръжка 2 944 300 2 802 394 1 156 041 

  Капиталови разходи 10 107 000 10 090 166 460 591 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 16 567 200 16 425 320 3 224 423 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 16 567 200 16 425 320 3 224 423 

          

  Численост на щатния персонал 169 170 160 

  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 

За полугодието на 2020 г. по програма 6 „Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер 
на 3 224 423 лв. (19,63 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 1 607 791 лв. (45,51 на сто спрямо уточнения 
бюджет), за издръжка са отчетени 1 156 041 лв. (41,25 на сто от уточнения бюджет) 
и за капиталови разходи – 460 591 лв. (4,56 на сто спрямо уточнения бюджет). 

За първото полугодие на 2020 г. Народно събрание отчита 94 003 лв. 
разходи, свързани с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и 
лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки. 

Отчетените разходи включват дезинфектиращи и лични предпазни средства 
(маски, ръкавици, очила) за народните представители и служителите, услуги по 
дезинфектиране на сгради и транспортни средства, собственост на Народно 
събрание. Отчетени са разходи за изграждане на предпазни екрани на служители, 
работещи с външни клиенти в Народно събрание и Лечебно-възстановителна база 
на НС-гр. Велинград, както и активи, обезпечаващи спазването на 
противоепидемичните мерки.  

 Разходите са финансиране със средства от одобрения бюджет на Народно 
събрание. 

 

 

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 2020  
Отчет към 
30.06.2020 г. 

1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на 
президента на републиката, председателя на Народното събрание или 
Министерския съвет % 100 0 
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2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически 
проблеми на икономическата и социална политика Брой 7 5 
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 6 

4. Пленарни сесии Брой 10 4 
5. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия и посрещане 
на чуждестранни гости по линия на сътрудничеството с Европейския 
икономически и социален комитет, европейските институции, съветите в 
държавите-членки на Европейския съюз, МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други 
сродни национални или международни форуми и организации Брой 12 8 
6. 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 за целевите стойности по показателите за изпълнение на 

 бюджета на  Икономическия и социален съвет  

за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.   

През първото полугодие на 2020 г. Икономическият и социален съвет (ИСС)  продължава да изпълнява дейността си съгласно 
изискванията на Закона за Икономическия и социален съвет и в съответствие с приетия План за дейността на съвета за 2020 г., 
утвърдения бюджет и възприетата от ръководството политика на 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 Министерския 
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 01.01.2020 – 30.06.2020 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо пет акта.  
- Анализ на тема: „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“. 
  Целта на документа  е да се насочи вниманието на държавните институции и на гражданското общество към необходимостта 
от развитие на системите за продължаващо обучение в България. ИСС анализира подробно факторите, които налагат бързо да 
се разширят и да станат по-достъпни формите на обучение и квалификация за възрастните хора на пазара на труда. ИСС 
предлага да се въведат нови финансови инструменти за ученето през целия живот, чрез които да се подобри достъпът, 
обхватът и качеството на формалното и неформалното обучение в България. ИСС подчертава също, че въвеждането на нови 
финансови инструменти трябва да бъде съпроводено от  механизъм за  мониторинг и от постоянна оценка на въздействието. 

- Становище „Възможности и фактори за насърчаване на малките и средните предприятия в България за периода на планиране 
2021 – 2027 г.“ 
       Целта на становището е да обоснове необходимостта от специална стратегия в подкрепа на малките и средните 
предприятия (МСП), които са уязвими в условията на засилваща се международна конкуренция, на технологичната 
революция, на по-обемното и сложно европейско законодателство, на недостига на човешки ресурси, административни 
тежести, затруднен достъп до финансиране. В документа ИСС анализира и предлага редица мерки за подкрепа на МСП в 
областта на цифровизацията, в областта на регулаторната среда, в квалификацията и преодоляването на недостига на кадри, 
достъпа на пазари, устойчивостта на МСП в прехода от линейна към кръгова икономика и други предизвикателства пред 
развитието на малкия и средния бизнес. 

- Становище „ Европейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за 
България“. 
      ИСС е една от първите български институции, която представя публично своята позиция по Европейски зелен пакт. В 
документа ИСС принципно подкрепя усилията на ЕС за предотвратяване на климатична катастрофа, но акцентира върху 
редица препоръки, свързани със сроковете за постигане на целите на Зелената сделка, въвеждане на въглеродния данък, с 
необходимостта от нов тип „зелена“ дипломация на ЕС и др. ИСС обръща внимание на необходимостта Европа да създаде 
социален пакт за прехода към неутрална по отношение на климата политика, в който да се включат държавите членки, 
регионите, градовете, социалните партньори и организираното гражданско общество.  
По отношение на подготовката на България за прилагане на Зеления пакт ИСС прави редица конкретни предложения, 
свързани с националното и отрасловото стратегическо планиране. 
- Резолюция по „Съобщение на Комисията до Европейският парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет  и Комитета на регионите – преглед на икономическото управление“.  
     Чрез тази резолюция ИСС се включва в обществената консултация по прегледа на икономическото управление на ЕС. В 
документа ИСС дава своите отговори на основните въпроси за дискусия, поставени от ЕК – за подобряване и  устойчивост на 
публичните финанси във всички страни членки, за провеждането на отговорни фискални политики на национално равнище, за 
насърчаване на държавите за предприемане на важни икономически реформи, за опростяване на рамката на икономическо 
наблюдение, за по-ефективното й прилагане  и за задълбочаване на Икономическия и валутен съюз, за ролята на пакта за 
стабилност и растеж.  Друг акцент в позицията на ИСС е, че икономическото управление в рамките на ЕС трябва да се 
провежда при използването на ясни критерии и инструменти, както за санкции, така и за поощрения. 
- Становище “Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа - 2021-2027 г.” 
    Целта на становището е да се анализира новата Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа (БЗР) за 
периода 2021-2027 г., която ще подпомогне усилията на държавите членки за по-ефективни национални политики в тази 
област. ИСС препоръчва България да изготви оценка на въздействието на националната стратегия по безопасност и здраве при 
работа за предходния период и подкрепя разработването на европейски барометър за здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗБУТ), който да доведе до подобряване базата данни и събирането на информация. В документа ИСС акцентира и на 
необходимостта от ресурсна обезпеченост на националните инспекции по труда. Според ИСС инспекторите по труда имат 
важна роля за консултирането на  работодателите и представителите на работниците по въпросите на ЗБУТ с цел да ги 
насърчат да придобиват необходимите знания, умения и мерки за идентифициране, оценка и контрол на рисковете. 

По т. 3 
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За периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. ИСС организира и проведе следните дискусии и консултации:  
- Консултация с министъра на труда и социалната политика по Съобщението на ЕК - Силна социална Европа за справедливи 
промени. 
По покана  на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева ИСС сподели първоначални коментари относно 
Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета 
на регионите – Силна социална Европа за справедливи промени. В хода на дискусията се оформи общото мнение, че 
Съобщението на ЕК е много широко обхватно, амбициозно и поставя сериозни въпроси пред бъдещето развитие на Европа. В 
същото време то е и знак, че ЕС отдава значение на справедливите социални промени и ще създаде пътната карта за успешно 
приложение на Европейския стълб на социалните права. Коментирана бе и връзката на социалните предизвикателства с 
нарастващото значение на Зеления пакт. Министър Сачева оцени консултацията с ИСС като полезна и насърчи ИСС да 
участва активно в дискусията за бъдещето на Европа.  
- Консултация с Министерството на финансите (МФ) по проект на резолюция по „Съобщение на комисията до Европейският 
парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет  и комитета на регионите – 
преглед на икономическото управление“. Направените писмени бележки от МФ бяха отразени в окончателно приетия акт. 
- Консултация по проект на становище „ Европейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства 
и възможни решения за България“ с  българския еврокомисар Мария Габриел. Основните позиции на ИСС, свързани с 
предприемане на мерки за намаляване на дела на въглеродната икономика и инициативата на ЕС за Зеления пакт, бяха 
представени от докладчиците по документа. Еврокомисар Мария Габриел акцентира върху възможностите, които пактът 
открива пред държавите-членки и подчерта, че всяка една от тях, включително и България, трябва да консолидира своя 
позиция и в процеса на продължаващите преговори да я отстоява с аргументи. 
- Дискусия  на тема „Зелената сделка - предизвикателства и възможни решения за България и ЕС“. Във форума взе участие 
българския еврокомисар Мария Габриел, която изложи позиции на Европейската комисия, насочени към постигане на целите 
на Зеления пакт. Еврокомисарят подчерта, че пактът е един от основните приоритети на Европейската комисия заедно с 
дигитализацията и целите на Европа за хората. Председателят на ИСС сподели, че България е една от най-засегнатите 
държавни от ЕС по отношение на трансформацията, която предстои във връзка с пакта и същевременно изрази подкрепата на 
ИСС за  идеята на ЕС да бъде лидер в постигането на неутралност по отношение на климата. 
- Представители на ИСС  взеха участие в онлайн националната кръгла маса на тема "Подходи за осигуряване на работна среда, 
съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг 
трудов живот и способност за работа", организирана от БСК. Сред обсъжданите въпроси  по време на дискусията бяха и някои 
предложения от становище на ИСС, свързани с осигуряването на адекватни условия за активен трудов живот на възрастните 
хора, гарантиране на условия за достъп до здравни услуги и удължаване продължителността на живота на възрастните хора. 
- Дискусия с директори на училища  в България на тема „Опитът и изводите от приложението на дистанционното обучение в 
периода на пандемия от Covid-19“. Бяха обсъдени предизвикателствата от проведеното в електронна среда обучение, 
предизвикано от епидемичната обстановка. В изказванията си директорите споделиха опита на своето училище, очертаха 
трудностите и дефицитите на дистанционното обучение и отправиха конкретни препоръки за съчетаването  на присъствена и 
дистанционна форма на обучение.  

По т. 4 
През периода 01.01.2020 – 30.06.2020 год. бяха проведени 4 (четири) пленарни сесии на ИСС.  

По т.5 
За периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. ИСС взе участие в следните международни срещи, конференции и събития по линии на 
сътрудничеството с ЕИСК, европейските институции, МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други сродни национални или международни 
форуми и организации: 
- Българският ИСС взе участие в  тематичен дебат на ЕИСК относно положението на пазара на труда. В него се включиха 
представители на дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” към Европейската комисия, на групата по 
Европейския семестър към ЕИСК, изпълнителният директор на Европейски център за развитие на професионалното обучение 
(Cedefop), изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и др.  
- Представители на ИСС се включиха в дебат, свързан със състоянието на преговорите за Многогодишната финансова рамка 
за периода 2021-2027 с участието на председателя на Комисията по бюджетите към Европейския парламент. Други обсъждани 
теми бяха посветени на икономическата политика на Еврозоната и Годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 г., по 
които ИСС има изразени позиции в свои приети актове. 
- ИСС взе участие в дебат, организиран от ЕИСК и Международната организация на труда, свързан с бъдещето на труда и 
Европейския стълб на социалните права. Целта бе да се проучат допълнителни пътища за сътрудничество и да се засилят 
усилията в сферата на труда в посока справедлив, достоен и приобщаващ труд за следващите поколения. По тези въпроси 
ИСС има специално разработено становище “Бъдещето на труда: предизвикателствата на Четвъртата индустриална 
революция”. 
- Представители на ИСС участваха в дебат, организиран от ЕИСК, във връзка с подготовката на Великобритания за излизане 
от ЕС и подготовка на бъдещите отношенията помежду им. Освен общата история, бяха обсъдени и някои основни 
предизвикателства като климатичните промени, борбата с бедността, сигурността и борбата с тероризма и настоящата криза, 
породена от коронавируса.   
- ИСС участва в дебат по въпросите на половете и пандемията вследствие на COVID-19 с представител на Европейският 
институт за равенство между половете (EIGE), която е една от агенциите на Европейския съюз. Фокус на дебата бе 
проектостановище на ЕИСК по Стратегията за равенство между половете, в което ЕИСК призовава за по-силна ангажираност 
по отношение на равенството между половете в предстоящата МФР за периода 2021—2027 г. В свои актове ИСС многократно 
е изразявал позиции по въпросите на равенството между половете и съвместяването на професионалния и личния живот.  
- ИСС се включи в публичен дебат относно прегледа на икономическото управление на ЕС. Дебатът предостави възможност 
на заинтересованите страни да представят своите виждания за функционирането на надзора досега и за възможните начини за 
повишаване на ефективността на рамката при постигането на нейните ключови цели. След приемането на резолюция по 
„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на икономическото управление“ ИСС представи своите препоръки, 
включително и пред различни европейски институции.  
- ИСС на България се включи във видеоконференция по повод подготовката на Годишната среща на президентите и главните 
секретари на националните ИСС и ЕИСК. Основни теми на дебатите бяха пандемията и опита на организираното гражданско 
общество и участието на гражданите на национално и европейско равнище, както и ролята на ИСС в Европа след кризата, 
предизвикана от COVID-19. Във видеоконференцията участваха над 40  души, които обмениха мнения и опит по 
предвидените теми. 
- Българският ИСС се включи в консултацията и разработването на проект на документ на Международната асоциация на 
икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) за равнопоставеността между половете. Целта на 
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документа бе да се представи опита на членовете на асоциацията по тази тема, като се изработят насоки за напредък към 
равенство в рамките на новите социално-икономически ситуации и предизвикателствата. ИСС представи препоръки от свои 
актове, като подчерта, че политиката по отношение на семейството, отговорното родителство и равните възможности между 
половете трябва да бъде приоритет за десетилетия напред. 
 По т.6 
Изработването на проектите на приетите през първото полугодие на 2020 г. актове на ИСС (становища и резолюции) 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 1 110 000 1 110 000 323 745 

  
Персонал 763 400 776 090 275 924 

  
Издръжка 321 600 308 910 47 821 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 110 000 1 110 000 323 745 

  
Персонал 763 400 776 090 275 924 

  
Издръжка 321 600 308 910 47 821 

  Капиталови разходи 25 000 25 000   

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 110 000 1 110 000 323 745 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 110 000 1 110 000 323 745 

          

  Численост на щатния персонал 27 27 15 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2020 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” 
са отчетени разходи в общ размер на  323 745 лв. (29,17 на сто изпълнение спрямо 
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уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 275 924 лв. 
(35,55 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 47 821 лв. (15,48 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 2020  Отчет към 

30.06.2020 г. 
1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет Брой 16 4 
*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС Брой   0 
3. Проведени заседания Брой 36 19 
*4. Анализиране на рисковете за устойчивостта на ПФ Брой   0 
*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 2 1 
8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети Брой 17 3 
*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации Брой   2 
10. Консултации с международни финансови институции Брой 8 5 
11. Участие в годишни срещи на НСОБ Брой   0 
12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната Брой 7 3 
13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.: Брой 37 51 

- пресконференции   1 0 

- телевизии и радиа   20 36 

- в печатни медии   15 15 

- годишник на ФС   1 0 

14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ Брой 1 0 
*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти     0 

16. Организиране на международни конференции Брой 1 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 515 400 495 400 174 188 

  
Персонал 392 900 392 900 168 034 

  
Издръжка 102 500 102 500 6 154 

  
Капиталови разходи 20 000 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 
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1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

515 400 495 400 174 188 

  
Персонал 392 900 392 900 168 034 

  
Издръжка 102 500 102 500 6 154 

  Капиталови разходи 20 000     

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 515 400 495 400 174 188 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 515 400 495 400 174 188 

          

  Численост на щатния персонал 10 10 7 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2020 г. по програма 8 „Фискален съвет” са отчетени 
разходи в общ размер на 174 188 лв. (35,16 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 168 034 лв. (42,77 на сто 
спрямо уточнения план) и за издръжка – 6 154 лв. (6,00 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. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е 
членството на Република България в Европейския съюз, което поставят значителни 
по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички 
държавни органи. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 
полугодието на 2020 г. 

 51 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2020 г. е подчинен на посочената необходимост за 
издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на 
конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното 
представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. 
Бюджетните разходи са извършени при стремеж за максимална икономичност и 
разумно разходване на средствата в рамките на утвърдените функционални области 
и програми, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните 
средства. 

През полугодието на 2020 г. Народното събрание осъществяваше своята 
дейност в съответствие с утвърдения бюджет и в условия на извънредното 
положение, обявено за периода 13.03.-13.05.2020 г. с Решения на Народното 
събрание от 13.03.2020 г. и 03.04.2020 г. във връзка с пандемията COVID-19 и в 
условия на извънредна епдемична обстановка след 13.05.2020 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 
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