
ЕИК/БУЛСТАТ    КОД ПО ЕБК 0 1 0 0           телефон:

         Web-адрес                 e-mail
                                                   Б А Л А Н С   н а   към 31 декември 2017 г.  Обор. ведомост/с б о р е н/ (в хил. лева) 
Актив                                  Актив

                    I. ОТЧЕТНА ГРУПА II.ОТЧЕТНА  ГР."СМЕТКИ ЗА СРЕД-                     III. ОТЧЕТНА  ГРУПА
 Раздели, групи, статии                          "БЮДЖЕТ"    СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"        "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"

Текуща година Предходна година 
(към 31 декември) Текуща година Предходна година 

(към 31 декември) Текуща година Предходна година 
(към 31 декември) Текуща година Предходна година 

(към 31 декември)

а б 1 2 3 4 5 6 7 8
 А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
 I. Дълготрайни материални активи         
 1. Сгради 0011 90 344 93 285 90 344 93 285
 2. Компютри, транспортни средства, оборудване 0012 7 289 7 922 7 289 7 922
 3. Стопански инвентар и други ДМА 0013 1 590 2 480 1 590 2 480
 4. Д М А   в   процес на придобиване 0014 8 282 2 269 8 282 2 269
 5. Инфраструктурни обекти 0015 602 634 602 634
 6. Активи с историческа и художествена стойност и книги 0016 869 817 869 817
 7. Земи, гори и трайни насаждения 0017 2 375 2 375 1 968 1 968 4 343 4 343
 Общо за група І: 0010 109 881 108 330 3 439 3 419 113 320 111 749

 ІІ. Нематериални дълготрайни активи 0020 954 1 040 954 1 040
 III. Краткотрайни материални активи         
 1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство 0031 982 1 040 982 1 040
 2. Други краткотрайни материални активи 0032
 Общо за група ІІІ: 0030 982 1 040 982 1 040

 Общо за раздел "А": 0100 111 817 110 410 3 439 3 419 115 256 113 829
 Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
 I. Дялове, акции и други ценни книжа         
 1. Дялове и акции 0051
 2. Държавни/общински ценни книжа 0052
 3. Облигации и други ценни книжа 0053
 Общо за група І: 0050
 II. Вземания от заеми         
 1. Дългосрочни вземания по заеми 0061
 2. Краткосрочни вземания по заеми 0062
 Общо за група ІІ: 0060
 III. Други вземания         
 1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви 0071
 2. Вземания от клиенти 0072 34 35 34 35
 3. Предоставени аванси 0073 1 361 1 503 1 361 1 503
 4. Подотчетни лица 0074 1 1
 5. Вземания по заеми между бюджетни организации 0075
 6. Други вземания 0076 58 83 58 83
 Общо за група ІІІ: 0070 1 454 1 622 1 454 1 622
 IV. Парични средства         
 1. Парични средства  в брой 0081
 2. Парични средства в банкови сметки 0082 443 468 443 468
 Общо за група ІV: 0080 443 468 443 468

 Общо за раздел "Б": 0200 1 454 1 622 443 468 1 896 2 090

 С у м а   н а   а к т и в а 0300 113 271 112 032 3 882 3 887 117 153 115 919
 В.  ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ 0350 10 332 9 937 10 332 9 937

        

000 695 018НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. София, пл. "Княз Александър І" №1
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ЕИК/БУЛСТАТ    КОД ПО ЕБК 0 1 0 0           телефон:

         Web-адрес                 e-mail
                                                   Б А Л А Н С   н а   към 31 декември 2017 г.  Обор. ведомост/с б о р е н/ (в хил. лева) 

000 695 018НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. София, пл. "Княз Александър І" №1

Пасив                                  Пасив
             I. ОТЧЕТНА ГРУПА II.ОТЧЕТНА  ГР."СМЕТКИ ЗА СРЕД-                     III. ОТЧЕТНА  ГРУПА

 Раздели, групи, статии                   "БЮДЖЕТ" СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"        "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"

Текуща година Предходна година 
(към 31 декември) Текуща година Предходна година 

(към 31 декември) Текуща година Предходна година 
(към 31 декември) Текуща година Предходна година 

(към 31 декември)

а б 1 2 3 4 5 6 7 8
 A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 1. Разполагаем капитал 0401 111 666 111 666 111 666 111 666
 2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години 0402 (483) (813) 3 419 3 364 2 936 2 550
 3. Изменение на нетните активи за периода 0403 1 008 331 21 55 1 029 386
Общо за раздел "А": 0400 112 191 111 183 3 439 3 419 115 630 114 602
 Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
 I. Дългосрочни задължения         
 1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа 0511
 2. Дългосрочни задължения по получени заеми 0512
 3. Други дългоср. з-ния - финнансов лизинг и търг. кредит 0513
 Общо за група І: 0510
 II. Краткосрочни задължения         
 1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа 0521
 2. Задължения към доставчици 0522 598 260 598 260
 3. Получени аванси 0523 4 2 4 2
 4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии 0524
 5. Задължения за данъци, мита и такси 0525 12 9 12 9
 6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО 0526
 7. Задължения към персонала 0527 48 40 48 40
 8. Задължения по заеми между бюджетни организации 0528
 9. Други краткосрочни задължения 0529 7 6 443 468 450 474
 Общо за група ІІ: 0520 669 317 443 468 1 112 786
 IІI. Провизии и отсрочени постъпления         
 1. Провизии за задължения 0531 411 532 411 532
 2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери 0532
 Общо за група ІІІ: 0530 411 532 411 532

Общо за раздел "Б": 0500 1 080 849 443 468 1 522 1 317

С у м а   н а   п а с и в а 0600 113 271 112 032 3 882 3 887 117 153 115 919
 В.  ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ 0650 20 073 24 499 20 073 24 499

        

Дата: 15.02.2018 г.                    Главен счетоводител:    Ръководител:
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Бойка Цонкова Цвета Караянчева
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  ЕИК/ БУЛСТАТ       КОД ПО ЕБК 0 1 0 0               телефон:

         Web-адрес                      e-mail

         ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ   на   към 31 декември 2017 г. /с б о р е н/ (в хил. лева) 
                           I. ОТЧЕТНА ГРУПА        II.ОТЧЕТНА  ГРУПА "СМЕТКИ ЗА                      IІI. ОТЧЕТНА  ГРУПА 

 Раздели, групи, статии                              "БЮДЖЕТ"    СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"   "ДРУГИ  СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)

Текуща година           Предходна година                          
(31 декември) Текуща година           Предходна година                          

(31 декември) Текуща година           Предходна година                          
(31 декември) Текуща година           Предходна година                          

(31 декември) 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8
 А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 I. Текущи приходи
 1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи 0711
 2. Приходи от такси и лицензии 0712 341 339 341 339
 3. Приходи от административни глоби и санкции 0713
 4. Приходи от услуги 0714 484 453 484 453
 5. Приходи от наеми 0715 43 167 43 167
 6. Приходи от концесии 0716
 7. Приходи от лихви 0717 1 1 1 1
 8. Приходи от дивиденти и дялово участие 0718
 9. Други текущи приходи 0719 269 57 269 57
 Общо за група І: 0710 1 137 1 017 1 137 1 017
 IІ. Продажби на нефинансови активи
 1. Продажба на материали, стоки и продукция 0721 977 1 089 977 1 089
 2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи 0722
 3. Продажба на конфискувани нефинансови активи 0723
 Общо за група ІІ: 0720 977 1 089 977 1 089

 IІI. Коректив за приходи 0730 (56) (58) (56) (58)
       в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност 0739 (56) (58) (56) (58)

 IV. Приходи от застрахователни обезщетения 0740 2 1 2 1
 V. Приходи от помощи и дарения
 1. Помощи и дарения от Европейския съюз 0751
 2. Други помощи и дарения от чужбина 0752
 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и др. програми 0753
 4. Помощи и дарения от страната 0754 3 1 3 1
 Общо за група V: 0750 3 1 3 1

 Общо за раздел "А": 0700 2 063 2 050 2 063 2 050
 Б. РАЗХОДИ
 I. Текущи нелихвени разходи
 1. Разходи за материали 0601 2 203 2 566 2 203 2 566
 2. Разходи за външни услуги и наеми 0602 1 871 2 333 1 871 2 333
 3. Разходи за амортизации 0603 2 764 32 2 796
 4. Разходи за възнаграждения на персонал 0604 24 771 26 760 24 771 26 760
 5. Разходи за осигурителни вноски 0605 3 706 3 895 3 706 3 895
 6. Разходи за данъци и такси 0606 951 1 003 951 1 003
 7. Разходи за командировки 0607 1 954 2 439 1 954 2 439
 8. Разходи за застраховане и други финансови услуги 0608 69 82 69 82
 9. Други нелихвени разходи 0609 5 016 5 961 5 016 5 961
 10. Разходи за провизии за вземания 0611 36 13 36 13
 Общо за група І: 0610 43 343 45 052 32 43 374 45 052
 IІ. Отчетна стойност на продадени нефинансови активи
 1. на продадени материали, стоки и продукция 0621 594 677 594 677
 2. на продадени нефинансови дълготрайни активи 0622
 3. на продадени конфискувани нефинансови активи 0623
 Общо за група ІІ: 0620 594 677 594 677
 III. Разходи за лихви
 1. Разходи за лихви по заеми и дългове 0631

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 000 695 018
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

гр. София, пл. "Княз Александър І" №1
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                           I. ОТЧЕТНА ГРУПА        II.ОТЧЕТНА  ГРУПА "СМЕТКИ ЗА                      IІI. ОТЧЕТНА  ГРУПА 

 Раздели, групи, статии                              "БЮДЖЕТ"    СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"   "ДРУГИ  СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)

Текуща година           Предходна година                          
(31 декември) Текуща година           Предходна година                          

(31 декември) Текуща година           Предходна година                          
(31 декември) Текуща година           Предходна година                          

(31 декември) 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8
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 р IV.  В С И Ч К О

 2. Други разходи за лихви 0632 2 0 2 0
 Общо за група ІІІ: 0630 2 0 2 0
 IV. Трансфери към домакинства
 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 0641 3 2 3 2
 2. Капиталови трансфери към домакинства 0642
 Общо за група ІV: 0640 3 2 3 2
 V. Субсидии и капиталови трансфери
 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 0651 3 3
 2. Капиталови трансфери към други лица 0652
 Общо за група V: 0659 3 3

VІ. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД" 0660 8 9 (52) (23) (45) (14)

VІІ. Корективи за разходи и продобиване на активи 0670
       в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин 0679

 Общо за раздел "Б": 0699 43 950 45 744 (21) (23) 43 929 45 721
 В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето) 0681 45 181 47 016 45 181 47 016
 2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето) 0682 (167) (103) (167) (103)
 Общо за раздел "В": 0680 45 014 46 913 45 014 46 913
 Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ
 1. Нето-резултат от продажби на финансови активи 0761
 2. Курсови разлики от валутни операции (нето) 0762 (1) (1) (1) (1)
 Общо за раздел "Г": 0760 (1) (1) (1) (1)
 Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ
 I. Прехвърлени нетни активи
 1. Прехвърлени нетни активи между бюджeтни органицзации 0771 (26) 20 1 37 (25) 56
 2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия 0772
 Общо за група І: 0770 (26) 20 1 37 (25) 56
 IІ. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)
 1. Преоценки на нефинансови активи 0781 31 (1 484) 31 (1 484)
 2. Преоценки на финансови активи 0782 (3) (5) (3) (5)
 3. Преоценки на пасиви 0783
 Общо за група ІІ: 0780 28 (1 489) 28 (1 489)
 IІІ. Прираст на нетните активи от други събития
 1. Прираст от конфискувани активи 0791
 2. Отписани задължения 0792 1 1
 3. Увеличение на нефинансови активи от други събития 0793 138 492 138 492
 4. Увеличение на финансови активи от други събития 0794
 5. Намаление на пасиви от други събития 0795
 Общо за група ІІІ: 0790 138 493 138 493
 IV. Намаление на нетните активи от други събития
 1. Отписани публични вземания 0691
 2. Отписани други вземания 0692 2 5 2 5
 3. Намаление на нефинансови активи от други събития 0693 2 255 1 890 1 4 2 256 1 894
 4. Намаление на финансови активи от други събития 0694
 5. Увеличение на пасиви от други събития 0695 17 17
 Общо за група ІV: 0690 2 257 1 912 1 4 2 258 1 916

 Общо за раздел "Д": (І. + ІІ. +ІІІ - ІV.) 0799 (2 117) (2 888) 0 32 (2 117) (2 856)

Изменение на нетните активи за периода 1000 1 008 331 21 55 1 029 386

                                                                                                                      Д а т а : 15.02.2018 г.                             Главен счетоводител:         Ръководител:
Бойка Цонкова Цвета Караянчева
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  ЕИК/БУЛСТАТ      КОД ПО ЕБК 0 1 0 0             телефон:

         Web-адрес                 e-mail

                                                                                                                                         ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 7
                                                                                                    на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

                               НА                   КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ  БЮДЖЕТ -

ОТЧЕТ  

Сметки за сред-
ства от Евро-

пейския съюз - 
ОТЧЕТ

Сметки за сред-
ства от Евро-

пейския съюз - 
ОТЧЕТ

Сметки за чуж-
ди средства - 

ОТЧЕТ                
Сметки за чуж-ди 

средства - 
ОТЧЕТ                

ОБЩО КАСОВ 
ОТЧЕТ  

ОБЩО КАСОВ 
ОТЧЕТ  

                                  П О К А З А Т Е Л И 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
                                                                (а) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6)
 А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 I. Постъпления от текущи приходи
 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски
 2. Приходи от такси 409 407 409 407 
 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви 60 14 60 14 
 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 1 016 1 003 1 016 1 003 
 5. Приходи от наеми 51 73 51 73 
 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи
 7. Приходи от лихви 0 0 
 8. Приходи от дивиденти и дялово участие 
 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 28 35 28 35 
 Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 1 565 1 532 1 565 1 532 
 IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
 1. Продажба на земя
 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 
Общо за група ІІ. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства

ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления (189) (185) (189) (185)
     в т. ч. внесен ДДС (120) (114) (120) (114)
                внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (56) (59) (56) (59)
                внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите (12) (12) (12) (12)

 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 2 1 2 1 
 V. Приходи от помощи и дарения
 1. Помощи и дарения от Европейския съюз
 2. Други помощи и дарения от чужбина
 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми
 4. Помощи и дарения от страната
 Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

 А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 378 1 348 1 378 1 348 
 Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
 I. Плащания за текущи нелихвени разходи
 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 11 150 13 299 11 150 13 299 
 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 77 83 77 83 
 3. Платени данъци, такси и административни санкции 953 1 003 953 1 003 
 4. Разходи за възнаграждения на персонал 24 876 26 631 24 876 26 631 
 5. Разходи за осигурителни вноски 3 706 3 895 3 706 3 895 
 Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 40 762 44 912 40 762 44 912 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. София, пл."Княз Александър І" №1

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 000 695 018
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
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                                  П О К А З А Т Е Л И 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
                                                                (а) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6)
 IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
 1. Придобиване на земя
 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 5 782 3 404 5 782 3 404 
 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи 7 38 7 38 
 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция 
     в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)
 Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 5 789 3 441 5 789 3 441 
 III. Плащания за разходи за лихви
 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа
 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове
 Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви
 IV. Трансфери към домакинства
 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 3 2 3 2 
 2. Капиталови трансфери към домакинства
 Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 3 2 3 2 
 V. Субсидии и капиталови трансфери
 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 3 3 
 2. Капиталови трансфери към други лица
 Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 3 3 

Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 46 555 48 359 46 555 48 359 
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 45 181 47 016 45 181 47 016 
 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 45 181 47 016 45 181 47 016 

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) 4 5 4 5 
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) (4) (5) (0) (4) (5)
 Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
 I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)
 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия
Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
 IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)
 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)
 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми
 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници
Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
 IІI. Други операции с финансови активи
 1. Нето-операции с други ценни книжа  и фин. активи (кеш-мениджмънт)
 2. Други операции с финансови активи (нето) (1) (0) (1) (0)
 Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи (1) (0) (1) (0)

 Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ (1) (0) (1) (0)
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 Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
 I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)
 Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
 IІ. Заеми от банки и други лица
 1. Получени банкови и други заеми (+)
 2. Погашения по получeни банкови и други заеми (-)
 Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица
 IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)
 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
 Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
ІV. Други операции с финансови пасиви
 1. Операции с чужди средства (нето) (26) 220 (26) 220 
 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)
 Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви (26) 220 (26) 220 

 Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ (26) 220 (26) 220 
 З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз
 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове
 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации
 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)
 З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 468 248 468 248 
 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период (3) (5) (3) (5)
 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период 443 468 443 468 
 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) 3 5 (26) 220 (23) 225 

                                                              Дата: 15.02.2018 г.               ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                           РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

към годишния финансов отчет на  
Народното събрание за 2017 г. 

 
Счетоводното приключване на 2017 г. в Народното събрание е 

извършено при спазване указанията на Министерството на финансите - 
дирекция „Държавно съкровище”, дадени с ДДС № 07/22.12.2017 г., 
относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните  ведомости и друга отчетна 
информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови 
отчети  за 2017 г. на бюджетните организации, на указанията на 
Министерството на финансите и Българска народна банка за годишното 
приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г. с 
писмо ДДС   № 06/05.12.2017 г. Въведен е сметкоплана на бюджетните 
организации (СБО) утвърден в съответствие с разпоредбите на Закона за 
публичните финанси (ЗПФ), като са спазени указанията на министъра на 
финансите в ДДС № 14/30.12.2013 г., ДДС № 8/16.09.2014 г. и заповед № 
ЗМФ 1338/22.12.2015 г. за годишните и междинните финансови отчети на 
бюджетните организации. 

Отчетът на Народното събрание за касовото изпълнение на 
бюджета, сметките за средства от  Европейския съюз и сметките за чужди 
средства, заедно с изискуемите справки, отчетни форми и обяснителна 
записка е изготвен и ще бъде представен в срок в Министерство на 
финансите и Сметната палата.  

С годишното счетоводно приключване в Народното събрание са 
изготвени: 

- сборен баланс към 31.12.2017 г. на Народното събрание, включващ 
и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Народното 
събрание; 

- сборна оборотна ведомост за отчетната група „Бюджет”, в която са 
включени оборотните ведомости на Народното събрание, на Икономическия 
и социален съвет (ИСС), на редакцията на „Държавен вестник“, на 
Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), 
преименуван в Национален център за парламентарни изследвания (НЦПИ), 
ДВ, бр. 86/2016 г., в сила от 04.11.2016 г., на Лечебно-възстановителната 
база на Народното събрание – Велинград (ЛВБНС – Велинград), на 
Издателската дейност, на Хранителния  комплекс и на Регионалния 
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секретариат за парламентарно сътрудничество в югоизточна Европа 
(РСПСЮЕ) за периода от 01.01. до 31.12.2017 г.; 

- оборотна ведомост за отчетната група „Други сметки и дейности”, 
в която са обособени: сметките за чужди средства - за отчитане движението 
на паричните средства за получени гаранции: при сключени договори от 
Народното събрание с изпълнители по Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), за участие в процедури по ЗОП и за депозирани суми на наематели и 
народни представители съгласно договори за ползване на жилища от 
мандатния фонд на Народното събрание; сметките за отчитане на 
инфраструктурни обекти, на активи с историческа и художествена стойност 
и книги и на земи, гори и трайни насаждения. 

- отчет за приходите и разходите. 
Текущото счетоводно отчитане в Народното събрание през годината 

се базира на възприетата счетоводна политика. Чрез индивидуално 
прилаганата система от счетоводни сметки се систематизира счетоводната 
информация по конкретни обекти на отчитане. Първостепенният 
разпоредител е разработил индивидуален сметкоплан, с който са запознати 
поделенията и е постигната унификация в изграждането на системите и 
автоматизацията на счетоводната информация. 

В Счетоводната политика е определен стойностен праг на 
същественост за признаване на дълготрайни материални активи от 800 лв. 
Диференцирани са просрочените вземания на събираеми и несъбираеми, 
като са определени процентите при провизирането им. В Народното 
събрание е приета счетоводна политика на заприходяване на краткотрайни и 
дълготрайни материални и нематериални активи по доставна стойност. 
Липсващи активи, установени при инвентаризации се оценяват по 
действащите пазарни цени към момента на констатацията от комисия, в 
съответствие с Правилника за вътрешения ред на Народното събрание.  

През 2017 г., в съответствие с ДДС 5/2016 е изготвена и утвърдена 
амортизационна политика на Народното събрание. За целта е извършен 
преглед и анализ на отчитаните дълготрайни нефинансови активи. Активите 
са класифицирани в класове съобразно вида и функциите, които изпълняват, 
като еднородни по вид и със сходни функции активи са класифицирани в 
един и същи клас. 

Сметка 4500 „Вътрешни разчети” се приключва текущо и в края на 
отчетната година е с нулево салдо. По тази сметка не се прехвърлят салда от 
година в година. 

Годишното счетоводно приключване е извършено след обстоен 
преглед на текущото счетоводно отчитане, на пълнота на изискуемата се 
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към него документация, анализ на взаимоотношенията с дебиторите и 
кредиторите, инвентаризиране на активите и пасивите, провизиране на 
неизползваните отпуски на персонала, на просрочените вземания, приложен 
е и подхода на приписаните приходи, разходи и трансфери. Извършeна е 
инвентаризация на вземанията и задълженията на Народното събрание, 
отразени по счетоводните сметки към 30.11.201 7г., като на контрагентите 
са изпратени писма за уреждане на взаимоотношенията им с Народно 
събрание. 

 В съответствие с чл. 28, ал. 1 и чл. 66 от Закона за счетоводството 
(ДВ, бр. 95/8.12.2015, изменение ДВ, бр. 74/20.09.2016), т. 37 от ДДС № 14 
от 21.12.2007 г. и т. 38 от ДДС № 16 от 23.12.2015 г. на Министерство на 
финансите, през 2017 г. са инвентаризирани материалните и нематериални 
нефинансови активи към 31.12.2017 г. и резултатите от инвентаризациите са 
осчетоводени към 31.12.2017 г.  

В Изпълнение на ДДС № 4 от 01.04.2010 г. на Министерството на 
финансите се изготвя и предоставя информация за поетите ангажименти и 
възникналите (начислените) задължения. 

 
ПО АКТИВА НА БАЛАНСА 

 
Раздел А. „Нефинансови активи” 
І. Група І "Дълготрайни материални активи"  
    показва наличност       113 320 285 лв. 
От тях: 
1. Най-голям е относителният дял на  
сградите (80 %) на обща стойност                           90 343 959 лв. 
    Стойността на сградите е както следва: 
    - административни сгради                                     62 082 112 лв. 
    - жилищни сгради                                                       18 227 000 лв. 
    - почивни станции, хотели, учебни центрове,                                          

оздравителни комплекси                                              7 059 725 лв. 
    - други сгради                                          2 975 122 лв. 
Балансовата стойност на сградите през 2017 е намалена спрямо 2016 

г. с 2 940 590 лв. Стойността на административните сгради е намалена с 
2 199 695 лв. в резултат на отписани демонтирани неразграничими активи 
във връзка с извършване на преустройството на зала „Света София“ в 
пленарна зала в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ 
№ 1. 
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През 2017 г. балансовите стойности на „жилищни сгради“, „почивни 
станции, хотели, учебни центрове оздравителни комплекси“ и „други 
сгради“ не е изменяна. 

Балансовата стойност на всички сгради е намалена със стойността 
на начислените за 2017 г. амортизации в размер на 740 895 лв.  

В балансовата стойност на „други сгради” са включени: кухненският 
блок и бюфет в сградата на бул. „Княз Дондуков“ № 2, складови 
помещения, гаражи и други.   

2. Компютри, транспортни средства и оборудване          7 289 051 лв. 
През 2017 г. спрямо 2016 г. балансовата стойност на  компютрите, 

транспортните средства и оборудването е намалена общо със 633 199 лв. 
Увеличението на балансовата стойност на ДМА е в размер на  

1 036 043 лв. и е в резултат на закупени и/или заприходените активи в 
размер на 259 589 лв. както следва: UPS-и, комуникационни шкафове, 
мрежово оборудване, оборудване за СОТ и видеонаблюдение, структурна 
кабелна система, два броя МПС – товарни фургони , климатици, оборудване 
за навигация на МПС, рампа за инвалидна количка, електрожен, хидрофор 
за ЛВБНС и компютър за ИСС. 

Във връзка с начисляването на амортизациите е направен преглед и 
анализ на ДМА, в резултат на което са прехвърлени активи от сметката за 
„Стопански инвентар“ и стойността на ДМА в тази група е увеличена със 
744 054 лв. Балансовата стойност на активите е увеличена също така и с 
32 400 лв. от неправилно отразена обезценка през 2016 г. и коригирана през 
2017 г. 

Намалението е в размер на 1 669 242 лв., от които 1 626 740 лв. от 
начислени амортизации, 31 454 лв. за бракувани активи, 8 531 лв. от 
прехвърлени задбалансово активи и 2 517 лв. от прехвърлени активи по 
сметка за „Стопански инвентар“. 

3. Стопански инвентар и други ДМА             1 590 428 
лв. 

През 2017 г. спрямо 2016 г. балансовата стойност на стопанския 
инвентар и другите ДМА е намалена с 889 140 лв.  

Увеличението на ДМА в размер на 200 010 лв. е в резултат на 
закупен и/или заприходен през 2017 г. стопански инвентар и други ДМА в 
размер на 60 189 лв. - озвучителна техника за залите на парламента , 
фотооборудване, дребен стопански инвентар; както и от демонтирани 
осветителни тела и механизъм за полилей от зала „Света София“, от 
прехвърлени акитви от сметка „Машини, съоръжения и оборудване“  и от 
трансформиран задбалансов актив като ДМА  
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Намалението в размер на 1 089 150 лв. е от начислена амортизация -  
291 281 лв., прехвърлени активи от сметка „Стопански инвентар“ в 
сметките за компютърна техника, машини, съоръжения и оборудване, 
активи с художествена и историческа стойност и програмни продукти – 
755 753 лв.,  от прехвърлени активи задбалансово – 17 071 лв, от 
безвъзмездно предоставени активи – 25 015 лв. и  бракувани активи – 30 лв.  

4. ДМА в процес на придобиване                               8 282 335 лв. 
През 2017 г. спрямо 2016 г. балансовата стойност на ДМА в процес 

на придобиване е увеличена с 6 013 431 лв.  
Увеличението е в резултат на отчетените като ДМА в процес на 

придобиване суми: за основен ремонт – СМР за преустройство на зала 
„Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, 
пл. „Княз Александър І" № 1 в размер на 6 025 431. 

Намалението е в резултат на частично изпълнение на проект за 
изграждане на комуникационно-информационна система и придобиване на 
активи по него в размер на 12 000 лв.  

В балансовата стойност на ДМА в процес на придобиване са 
включени стойностите на незавършена сграда на територията на НСО; на 
разходи за преустройство на зала „Света София” в пленарна зала, за 
асансьор за хора с увреждания в сградата на пл. „Народно събрание” № 2; за 
реконструкция и модернизация на част от електрически инсталации и 
сградна автоматизация и за реконструкция и модернизация на 
отоплителните, вентилационните и климатични инсталации в сградата на 
пл. „Княз Александър I” № 1 и др. 

5. Инфраструктурни обекти                                                   602 161 
лв. 

През 2017 г. спрямо 2016 г. балансовата  стойност е намалена със 
сумата на начислената амортизация в размер на 31 693 лв. 

Като инфраструктурни обекти са отчетени абонатна станция, 
водопровод, канал, телефонно захранване, топлопровод и трафопост. 

6. Активи с историческа и художествена 
стойност и книги       869 176 лв. 
През 2017 г. балансовата стойност е увеличена спрямо 2016 г. с   

52 326 лв.  
Увеличението в размер на 53 526 лв. е в резултат на закупени и/или 

заприходени книги в библиотеката – 52 282 лв., на прехвърлени активи от 
отчетна област „Бюджет” в отчетна област „Други сметки и дейности“ като 
активи с художествена и историческа стойност – 1 244 лв. Намалението от 
1 200 лв. е в резултат на отчетена липса на актив. 
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Към отчетната група „Други сметки и дейности“ са отчетени 
художествени произведения – картини и подаръчни предмети, предоставени 
на Народното събрание, филми, възложени за създаване от Народното 
събрание и книгите в библиотеката. 

7. Земи, гори и трайни насаждения                                   4 343 174 лв. 
7.1. Прилежащи към сгради и съоръжения земи               2 375 174 

лв. 
Отчетени са заприходените земи към ЛВБНС – Велинград и към 

сградата на пл. „Народно събрание” № 2  в отчетна група „Бюджет“. 
7.2.  Земя, недвижим имот за 1 968 000 лв. е отчетен в отчетна група 

„Други сметки и дейности“.                                                              
ІІ. Група „Нематериални дълготрайни активи”                    953 503 

лв. 
В групата са осчетоводени интегрираната информационна система, 

различини програмни продукти и лицензи - антивирусен софтуер, софтуера 
на системата за гласуване, библиотечен софтуер, софтуери за  счетоводство, 
за труд и работната заплата и други. 

Намалението на балансовата стойност през 2017 г. спрямо 2016 г. е 
86 599 лв. и е в резултат на: 

- увеличение от 17 431 лв. за закупени и/или заприходени активи за 
6 976 лв., както и на прехвърлен актив от сметката за „Стопански инвентар” 
– 10 455 лв.; 

намаление в размер на 104 030 лв. от начислена амортизация в 
размер на 103 885 лв. и 145 лв. за изписан актив с изтекъл срок. 

ІІІ. Група „Краткотрайни  материални активи“                    982 422 
лв. 

В тази група са отчетени материали, резервни части, стоки и други 
краткотрайни материални активи. В сравнение с 2016 г. балансовата им 
стойност е намалена със 57 455 лв. 

Общо по раздел „А” от актива на баланса в отчетна  
 област „Бюджет”  са отчетени           111 816 
872 лв. 

Общо сумата по раздел „А” от актива на баланса в отчетна  област 
„Други сметки и дейности”  е                                   3 439 337 
лв. 

Общо към 31.12.2017 г. като Нефинансови активи по баланса са 
отчетени                                                                                         115 256 209 
лв. 
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Раздел Б. Финансови активи             1 896 487 лв. 
Посочената сума от баланса е отразена в: 
І. Група ІІІ "Други вземания"                                1 453 777 

лв. 
1. Вземания от клиенти                   33 929  

лв. 
Отразени са:  
- вземания от клиенти на Народно събрание                         13 723 

лв.; 
- вземания от клиенти на  редакцията на  

„Държавен вестник“                                                                280 
лв.; 

- вземания от клиенти на  Хранителен комплекс                 1 705 
лв.; 
             - вземания от клиенти на ЛВБНС - Велинград                       17 
882лв.; 
             - вземания от клиенти на Издателска дейност                             339 
лв. 

2. Предоставени аванси                          1 361 164 
лв. 

Сумата е формирана от авансово преведени суми по договори  към: 
Обединение „НС ГРУП“ ДЗЗД за строително-монтажни работи (СМР) 
преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на 
Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1; „Никонсулт“ 
ЕООД, „Ка консулт-04“ ООД и „Армстройинвест“ ЕООД за надзори и 
услуга по управление на  СМР преустройство на зала „Света София“ в 
пленарна зала; за доставка на софтуерни лицензи със срок на действие през 
2017 г. и 2018 г., Репроко СД – за модернизация на система за гласуване, 
„Партньорите“ ЕООД – за доставка, инсталиране и конфигуриране на 
дисков масив за данни, персонални и преносими компютри, „С&Т Бълария” 
ЕООД – за доставка, инсталиране и конфигуриране на сървъри; „Контракс” 
АД – за доставка, инсталиране и конфигуриране на дискове за дискови 
масиви FUJITSU; „Индекс-България” ООД – за доставка, инсталиране и 
конфигуриране на принтери; Животозастрахователен институт АД - за 
застраховка „Живот“ на народните представители за часта от действие на 
застраховките през 2018 г.; Доби прес ЕООД - за абонамент на български 
печатни издания; ЗК ЛЕВ ИНС АД - за застраховка „Гражданска 
отговорност”, КАСКО, злополука на местата и пожар; Агенция „Пулсар“ за 
абонамент и доставка на  чуждестранни периодични печатни издания; 



- 8 - 

„Цифро-акт” ЕООД – за дигитализация на архивни документи, съдържащи 
се в досиетата на протоколи от заседанията на Парламентарни комисии в 
38-то и 39-то Народно събрание; „Аргус травел интернешънъл” ЕООД – 
заплатени самолетни билети за пътувания през м.януари 2018 г.;„Уни Стейт 
Брокер” ЕООД – застраховка гражданска отговорност и КАСКО на 
автомобил – ИСС; „ВИК Корона” – за добрандиране на промоционални 
материали - ИД 
   3. Подотчетни лица                                                                         806 
лв. 

Авансово изплатена сума за задгранична командировка, която, 
съгласно Програмата за подпомагане на парламентите за председателството, 
следва да бъде възстановена от  Европейския парламент. 

3. Други вземания –                                                                   57 878 
лв. 

Отчетени са вземания: по липси от начети на материалноотговорни 
лица в Народното събрание, НЦПИ и Хранителен комплекс; от лихви по 
присъдени вземания; от подлежащи на възстановяване суми от народни 
представители и наематели за разходи за ползваните от тях жилища от 
мандатния фонд на Народното събрание; от начислени, но невнесени наеми, 
от вземания за начислени обезщетения за ползване на жилище и имущество. 
Прилагайки счетоводната политика за просрочените вземания са начислени 
съответните провизии. 

ІІ. Група ІV „Парични средства"               442 709 лв. 
Показаната наличност към 31.12.2017 г. е по сметката за чужди 

средства на Народното събрание в БНБ: от внесени гаранции от 
изпълнители по договори по проведени процедури по ЗОП, от гаранционни 
суми по договори за наем или ползване на жилище от мандатния фонд на 
Народното събрание.  

 
Общата сума на актива на баланса е     117 152 696 лв. 

 
 ПО ПАСИВА НА БАЛАНСА 

 
Раздел А. Капитал в бюджетни предприятия   115 630 480 лв. 
Капиталът по пасива на баланса е увеличен спрямо 2016 г. с  

1 028 618 лв. в резултат на изменението на нетните активи.  
 

Раздел Б. Пасиви и приходи за бъдещи периоди          1 522 216 лв. 
І. Група ІІ  „Краткосрочни задължения"           1 111 630 лв. 
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1. Задължения към доставчици                 597 643 
лв. 

Сумата e от задълженията към доставчици за услуги, извършени 
през м.декември 2017 г. и подлежащи на плащане в началото на 2018 г. 
Народно събрание                                        574 213 
лв. 
Държавен вестник                                                                                     4 468 
лв. 
ЛВБНС – Велинград                                                                               14 220 
лв. 
Хранителен комплекс                                                                                  313 
лв. 
Издателска дейност                                                                                   2 129 
лв. 
Икономически и социален съвет                                                             2 300 
лв. 
             2. Получени аванси                                                                      3 810 
лв. 
   Сумата e формирана след осчетоводяване на получени аванси от 
клиенти на ЛВБНС – Велинград. 

2. Задължения за данъци, мита и такси                                    12 236 
лв. 

Сумата е от начислени данък върху приходите от стопанска дейност 
и начислен туристически данък от второстепенните разпоредители с 
бюджет както следва: редакцията на „Държавен вестник“ – 1 481 лв, 
Издателска дейност – 163 лв., Хранителен комплекс – 1 490лв. и ЛВБНС –
Велинград –  3 179 лв. Начислен ДСС за внасяне за месец декември 2017 г. в 
размер на      5 923 лв. 

4. Задължения към персонала                                                   47 863 
лв. 

Сумата е от депонирани заплати на народни представители и на 
служители. 

5. Други краткосрочни задължения                          450 077 
лв. 

Основно сумата е от: гаранции на доставчици по проведени 
процедури по ЗОП – 442 709 лв., задължения към други кредитори местни 
лица за 6 635 лв., от корективи по задължения към местни лица за месец 
декември 2017 г. за 733 лв.  
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            ІІ. Група ІІІ  „Провизии и отсрочени постъпления”     410 586 лв. 
1. Провизии за задължения               410 586 лв. 
Отчетените суми са провизираните задължения към персонала за 

неизползвани платени отпуски.  
 
Сума на пасива                117 152 696 лв. 

 
 
16 февруари 2018 г. 
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: 
    НАРОДНО СЪБРАНИЕ: 

    Цвета Караянчева 
 
 
    ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПБФ 

 И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
         Бойка Цонкова 
 



 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
към отчета за касовото изпълнение на  бюджета  

на Народното събрание  
към 31 декември 2017 г. 

 
 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание за периода 
01.01. - 31.12.2017 г. е изготвен при спазване указанията на дирекция „Държавно 
съкровище” при Министерство на финансите, дадени с писмо ДДС № 07 от 22.12.2017 г., 
относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за 
касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., 
както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на бюджетните 
организации. 

В отчета на Народното събрание  към  31 декември 2017 г. са включени: 
Приходите, разходите и трансферите, определени за Народното събрание със 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (обн., ДВ, бр 98 от 
09.12.2016 г.), както и последващите промени по бюджета. 

А. Разходите по обслужване законодателната дейност на първостепенния 
разпоредител с бюджет, както и разходите на второстепенния разпоредител с бюджет 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа 
(РСПСЮИЕ) по функция I. „Общи държавни служби”, група А) „Изпълнителни и 
законодателни органи”, дейност 101 „Централни държавни органи”. 

Б. Разходите на второстепенните разпоредители с бюджет – Икономически и 
социален съвет и Националeн център за парламентарни изследвания (НЦПИ) по функция 
I. „Общи държавни служби”, група Б) „Общи служби”, дейност 149 „Други общи 
служби”. Разходите на Национален център за парламентани изследвания-ВРБ към 
Народното събрание се отчитаха във функция І „Общи държавни служби”, група В 
„Наука” от Единната бюджетна класификация (ЕБК) на Министерство на финансите. 
Предвид изразено становище от Министeрство на финансите в писмо изх. № 01-00-
22/10.05.2017 г. (наш вх. № АД-756-10-4/11.05.2017 г.), разходите са прехвърлени в група 
Б „Общи служби” от функция І „Общи държавни служби”, дейност 149 „Други общи 
служби” от ЕБК. 

В. Разходите за изграждане на КАС по Функция ІІ. „Отбрана и сигурност”, група 
А) „Отбрана”, дейност 219 „Други дейности по отбраната”. 

Г. Разходите по Функция ІІ. „Отбрана и сигурност”, група Д) „Защита на 
населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”, дейност 282 
„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”. 
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Д. Разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, по 
функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група Б) „Социални помощи 
и обезщетения”, дейност 519 „Други помощи и обезщетения”. 

Е. Разходите за изпълнение на програмите за заетост във връзка с получени 
трансфери от Министерство на труда и социалната политика по функция V. „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, група В) „Програми, дейности и служби по 
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност 533 „Други програми и 
дейности за осигуряване на заетост”. 

Ж. Собствените приходи и разходите на второстепенния разпоредител с бюджет 
– Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград (ЛВБНС-
Велинград) по функция VІI. „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група А 
„Почивно дело”, дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих”. 

З. Собствените приходи и разходи на второстепенните разпоредители с бюджет 
по функция VIII „Икономически дейности и услуги", група  Е „Други дейности по 
икономиката": 

- дейност 898 „Други дейности по икономиката” – за ВРБ редакцията на 
„Държавен вестник"; 

- дейност 869 „Издателска дейност и печатни бази” – за ВРБ „Издателска 
дейност”; 

- дейност 871 „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности” – 
за ВРБ „Хранителен комплекс”. 

И. Резервът за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на Народното 
събрание по функция IX „Разходи некласифицирани в другите функции”, дейност 998 – 
„Резерв”. 

 
I. ПО БЮДЖЕТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 
С чл. 3, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 

на Народното събрание бяха определени:  
1. Разходи общо за 56 600 000 лв. 
    в т.ч.  
    Икономически и социален съвет                                           1 001 900 лв. 
2. Източници за покриване на разходите: 
    - трансфери от централния бюджет                                    55 120 000 лв. 
    - приходи от собствена дейност                                             1 480 000 лв. 
 
3.Разходите са разпределени по функции, както следва: 
   I.Общи държавни служби                                                     52 871 000 лв. 
   I.A) Изпълнителни и законодателни органи                       51 549 100 лв. 
    - Народно събрание                                                               51 388 100 лв. 
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    - Регионален секретариат за парламентарно 
сътрудничество в Югоизточна Европа                                        161 000 лв. 
   І.Б) „Общи служби”                                                                   
    - ИСС                                                                                         1 001 900 лв. 
   I.В) Наука 
    - НЦПИ                                                                                        320 000 лв. 
  VІІ.А) Почивно дело,култура, религиозни дейности 
   - ЛВБНС - Велинград                                                               1 162 000 лв. 
  VIII. Икономически дейности и услуги                                  2 067 000 лв. 
  VIII.Е) Други дейности по икономиката                                  
   от тях за: 
    -  редакцията на „Държавен вестник”                                       880 000 лв. 
    - „Хранителен комплекс”                                                           670 000 лв. 
    - „Издателска дейност”                                                               517 000 лв. 
  ІХ. „Разходи некласифицирани в другите функции”                500 000 лв. 
     - Резерв за непредвидени и неотложни разходи                      500 000 лв. 
 
Към 31.12.2017 г. на основание чл. 62, ал. 2 от Конституцията на Република 

България, чл. 113, ал. 2 от Закона за публичните финанси и предвид приоритизиране на 
разходите по бюджета, председателят на Народното събрание и главният секретар на 
Народното събрание (на основание & 6 ,(4) от Допълнителните разпоредби към ПОДНС)  
са утвърдили дванадесет компенсирани промени по разходната част на бюджета на 
Народното събрание за 2017 г.: № АД-750-06-31/ 24.01.2017 г., № АД-750-06-46/ 26.01.2017 
г., № АД-755-00-430/ 27.02.2017 г., № АД-755-00-504/ 30.03.2017 г., № АД-755-00-543/ 
11.04.2017  г., № АД-750-06-19/ 27.04.2017  г., № АД-750-06-42/ 31.05.2017  г., № АД-750-
06-59/ 30.06.2017 г., № АД-750-06-134/ 31.07.2017 г., № АД-750-06-273/ 27.10.2017 г., № 
АД-750-06-366/ 29.11.2017 г. и № АД-750-06-427/ 29.12.2017 г. 

 
Към 31.12.2017 г. на основание чл. 109, ал. 3 и ал. 5 от Закона за публичните 

финанси са извършени следните промени по бюджета на Народното събрание: 
1. Във връзка с Постановление № 67 на Министреския съвет от 05.04.2017 г. за 

одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовката и провеждането на 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на 
допълнителни разходи за 2017 г., разходите и трансферите по бюджета на Народното 
събрание са увеличени с 10 000 000 лв. (писмо № АД-755-00-542/ 11.04.2017 г. до 
министъра на финансите); 

2. Във връзка с Постановление № 36 на Министерския съвет от 14.02.2001 г. (изм. 
и доп. С ПМС № 287/2008 г. и ПМС № 305/2011 г.), разходите и трансферите по бюджета 
на Народното събрание са увеличени със 100 000 лв. (писмо № АД-750-06-38/ 16.05.2017 г. 
до министъра на финансите); 
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3. Предвид получени трансфери от Министерство на труда и социалната политика 
по програмите за осигуряване на заетост, разходите и трансферите по бюджета на 
Народното събрание са увеличени с 5 850 лв. (писма № 04-13-241/ 31.07.2017 г., № 04-13-
339/ 25.10.2017 г. и № 04-13-429/ 22.12.2017 г. на министъра на финансите); 

4. Във връзка с изпълнен от Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (Авиоотряд 28) полет при официално посещение  на 
парламентарна делегация, разходите по бюджета на Народното събрание са намалени с 11 
378 лв., както и са увеличени предоставените трансфери със същата сума (писмо №  01-00-
132/ 07.12.20017 г. на министъра на финансите). 

 
 След извършените промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 
31.12.2017 г. е както следва: 
 

ПРИХОДИ  
ПРИХОДИ ВСИЧКО                                                                    1 480 000 лв. 
Приходи и доходи от собственост                                               1 374 000 лв. 
Държавни такси          341 000 лв. 
Други неданъчни приходи             1 000 лв. 
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                       - 236 000 лв. 

     
РАЗХОДИ              

    РАЗХОДИ ВСИЧКО                66 694 472 лв. 
 I.Общи държавни служби                                                            62 705 936 лв. 
 I.A) Изпълнителни и законодателни органи                             61 369 230 лв. 
    - Народно събрание                                                                    61 215 480 лв. 
    - Регионален секретариат за парламентарно 
    сътрудничество в Югоизточна Европа                                         153 750 лв. 
   І.Б) Общи служби        1 336 706 лв. 
    - ИСС                                                                                             1 001 900 лв. 
    - НЦПИ                                                                                             334 806 лв. 
  ІІ.А) Отбрана 
    - Народно събрание                                                                         100 000 лв. 
  ІІ.Д) Защита на населението, управление и дейности 
   при стихийни бедствия и аварии           
    - Народно събрание                                                                           50 000 лв. 
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи                               9 225 лв.                          
V.Б) Социални помощи и обезщетения                                                
    - Народно събрание                                                                             3 375 лв. 
V.В) Програми, дейности и служби и служби по 
Социалното осигуряване, подпомагане и заетостта                         
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    - Народно събрание                                                                              5 850 лв. 
VІІ.А) Почивно дело,култура, религиозни дейности 
   - ЛВБНС -  Велинград                                                                    1 244 521 лв. 
  VIII. Икономически дейности и услуги                                         2 084790 лв. 
  VIII.Е) Други дейности по икономиката          
   от тях за: 
    - редакцията на „Държавен вестник"                                              927 000 лв. 
    - „Хранителен комплекс”                                                                 642 790 лв. 
    - „Издателска дейност”                                                                     515 000 лв. 
  ІХ. Разходи некласифицирани в другите функции                         500 000 лв. 
 
За покриване на разходите към  31 декември 2017 г. бяха използвани: 
- от собствени приходи, отчетени за периода в размер на     1 378 210  лв. 
- субсидия от централен  бюджет              37 377 043  лв. 
- трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 7 809 245 лв. 
   в това число  данъци  2 176 071 лв. 
- друго финансиране       -1 318 лв. 
- получени трансфери от МТСП  5 850 лв. 
- предоставени трансфери към МТИТС                                        -11 378 лв. 
- нереализирани курсови разлики от преоценка на  
   валутни наличности  -2 976 лв. 
Отчетът към 31.12.2017 г. по параграфи е следният: 
 

в това число:  

Параграфи 
Уточнен 

бюджет към 
31.12.2017 г. 

Отчет към 
31.12.2017 

г. 
Народно 
събрание 

РС за 
ПСЮИ

Е 
НЦПИ ИСС 

Други 
дейности по 
икономикат

а 

ЛВБНС-
Велинград 

Процен
т к.3/к.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 І. ПРИХОДИ  66  694  472 46  554 676 42 938  087 75 521  180 038  574 528  1 655 618 1 130 884 69.80 

Приходи 1 480 000 1 378 210 -82 941    835 690 625 461 93.12 

 -трансфери от ЦБ 65 220 000 37 377 043 37 377 043           57.31 

 -вътрешни трансфери   0 -1 315 401 52 262 131 192 446 835 400 956 284 156   

 -трансфери за поети 
осиг.вноски и данъци   7 809 245 6 967 890 23 259 48 846 127 693 418 972 222 585   

-трансфери между бюджети-
предоставени трансфери (-) 

-11 378 -11 378 -11 378           100.00 

-получен трансфер от МТСП 5 850 5 850 5 850           100.00 

- друго финансиране   -1 318           -1 318   

  
  

  

-преоценка на валутни 
наличности (нереализирани 
курсови разлики) 

  -2 976 -2 976             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ІІ. РАЗХОДИ 66 694 472 46 554 676 42 938 087 75 521 180 038 574 528 1 655 618 1 130 884 69.80 

§ 01-00 

„Заплати и възнагражд. на 
персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношен”, в 
т.ч.: 

27 137 680 23 411 206 21 329 605 57 470 129 721 304 096 1 044 971 545 343 86.27 

  - други дейности по отбраната 
(КАС) 3 780   3 780             

§ 02-00 „Други възнаграждения  и 
плащания за персонал” 2 207 562 1 465 127 1 180 236 4 843 24 822 107 726 108 658 38 842 66.37 

  - програми по .осиг. на заетост 4 930 4 930 4 930             

§ 05-00 „Задължит. осигурит. вн. от 
работодатели”, в т.ч.: 4 302 399 3 706 165 3 282 546 10 675 22 087 53 128 236 084 101 645 86.14 

  - други дейности по отбраната 
(КАС) 1 220                 

  - програми по осиг.з на аетост 920 920 920             

§ 10-00 „Издръжка" 18 651 422 10 901 824 10 131 698 2 533 3 408 97 870 265 691 400 624 58.45 

§§ 10-12 „Медикаменти” 4 000 1 879 1 879     0     46.98 

§§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" 50 300 36 792 13 093     446 7 780 15 473 73.15 

§§ 10-14 
„Учебни и научно-изсле-
дователски р-ди и книги за 
библиотеките” 

18 000 7 768 7 696     72 0   43.16 

§§ 10-15 „Материали" 1 825 189 696 120 587 192   250 18 074 37 431 53 173 38.14 

§§ 10-16 „Вода, горива и  енергия” 2 345 000 1 460 240 1 147 340     17 603 1 608 293 689 62.27 

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги" 3 295 718 1 751 727 1 456 002 1 288 2 158 43 002 214 544 34 733 53.15 

§§ 10-30 „Текущ ремонт" 1 479 000 222 692 212 715     2 398 4 288 3 291 15.06 

§§ 10-51 „Командировки в страната" 1 827 950 1 225 322 1 224 577 40 40 360 40 265 67.03 

§§ 10-52 „Краткосрочни командир. в 
чужбина" 1 151 522 662 192 648 439 1 205   12 548 0   57.51 

§§ 10-53 „Дългосрочни  командир. в 
чужбина” 108 000 71 465 71 465       0   66.17 

§§ 10-62 "Разходи за застраховки" 161 600 76 396 73 052     3 344 0   47.27 

§§ 10-69 "Др.финансови услуги" 5 150 513 490     23 0   9.96 

§§ 10-91 „Други разходи за СБКО" 430 364 0 0       0   0.00 

§§ 10-92 
Разходи за глоби,неустойки, 
наказ.лихви и съдебни 
обезщетения 

45 040 44 598 43 638   960   0   99.02 

§§ 10-98 
„Други разходи, некла-
сифицирани в другите парагр. и 
подпараграфи” 

5 904 589 4 644 120 4 644 120       0   78.65 

§ 19-00 Платени данъци, такси и 
административни санкции 1 090 934 953 244 905 018     4 862 214 43 150 87.38 

§ 42-00 
Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за 
домакинствата 

3 375 3 375 3 375       0   100.00 

§ 46-00 
"Разходи за членски внос и у-е 
в нетърговски организии и 
дейности” 

365 000 324 843 319 953     4 890     89.00 

  Капиталови разходи 12 436 100 5 788 892 5 785 656 0 0 1 956 0 1 280 46.55 

§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА" 10 360 000 5 407 651 5 407 651       0   52.20 

§ 52-00 „Придобиване на ДМА", в т.ч.: 1 989 400 374 265 371 461     1 524 0 1 280 18.81 

  - други дейности по отбраната 
(КАС) 95 000 0         0   0.00 

§ 53-00 „Придобиване на НМДА" 86 700 6 976 6 544     432 0   8.05 

§ 00-98 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи”  500 000 0         0   0.00 
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По отделните параграфи касовото изпълнение към 31.12.2017 г. е следното: 
 
            § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения" 
  Със Закона за държавния бюджет за 2017 г. на Народното събрание са определени 
969 щатни бройки. От тях 240 са народни представители, 5 са председател и членове на 
Фискалния съвет и 724 служители. От определения щат на служителите, по трудови 
правоотношения са 571 щатни бройки, в т.ч. за Икономически и социален съвет 32 
щатни бройки, и държавни служители 153 щатни бройки.  
   Към 31.12.2017 г.  няма промяна в броя на щатните бройки. 

Към 31.12.2017 г. са заети общо 906 щатни бройки. От тях 240 народни 
представители, председател и 4 членове на Фискалния съвет и 661 служители. Отчетен е 
средносписъчен брой персонал от 851 бр. От тях 201 народни представители, 
председател и 4 членове на Фискалния съвет и 645 служители. От служителите 506 са 
назначени по трудови правоотношения,  в т. ч. Икономически и социален съвет – 17 
служители  и 139 държавни служители. За администрацията на Народното събрание (без 
ВРБ) са отчетени 705 средносписъчни бройки. От тях 581 бр. по трудови 
правоотношения (от тях 201 народни представители и председател и 4 членове на 
Фискалния съвет ) и 124 държавни служители.  

На 27 януари 2017 г. с Указ № 59 от 24.01.2017 г. на Президента на Република 
България, обн. ДВ, бр. 9 от 2017 г. е разпуснато Четиридесет и третото Народно 
събрание. Считано от тази дата се прекратяват правомощията на народните 
представители. 

С Решение на ЦИК № 4686- НС от 31 март 2017 г. и Решение № 4687-НС от      
02 април 2017 г., са обявени избраните народни представители в Четиридесет и четвърто 
Народно събрание. 

Към  31.12.2017 г. за възнаграждения по трудови и служебни правоотношения са 
отчетени касови разходи общо в размер на 23 411 206 лв., като Народно събрание без 
ВРБ  отчита  21 329 605 лв. Реализираните икономии по бюджета на Народно събрание 
по обслужването на законодателната дейност на първостепенния разпоредител по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” са в резултат на: 

1. За възнагражденията на народните представители:  за периода от разпускането 
на 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. до датата на изборите за 44-то Народно 
събрание на 26 март 2017 г.; от удържани суми за неоправдани отсъствия от пленарна 
зала за периода на действие на 43-то и 44-то Народно събрание – за 217 отсъствия за       
46 724 лв. и за 93 отсъствия от заседания на парламентарни комисии за 18 252 лв.; от 
икономия в резултат на отсъствия поради временна нетрудоспособност и др. 
Възнагражденията от 26 март до 31 март 2017 г. на народните представители от 44-то 
Народно събрание са начислени  и изплатени  през м.април 2017 г. 
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2. За възнагражденията на служителите от администрацията: от незаети щатни 
бройки – 50 средносписъчни щатни бройки.; от икономия в резултат на отсъствия поради 
временна нетрудоспособност, неплатен отпуск и др. 

 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала" 

          По този параграф се отчитат разходите за изплатени възнаграждения по 
извънтрудови правоотношения на експерти към парламентарните комисии, на експерти 
към Икономическия и социален съвет, на назначените по ПМС № 66/1996 г. и по 
програмите за заетост към МТСП, разходите за представително облекло, платените суми 
към възнагражденията от СБКО, както и обезщетения за неизползван платен годишен 
отпуск на освободени служители, обезщетения при пенсиониране, обезщетения за 
сметка на работодателя при временна нетрудоспособност и др. 
          Към 31.12.2017 г. по този параграф са отчетени общо 1 465 127 лв., като Народно 
събрание без  ВРБ  отчита  1 180 236 лв., в това число по програмите за заетост към 
МТСП общо са отчетени 4 930 лева. 
 

  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели " 
 За осигуряване на народните представители, служителите, членовете на 

Фискалния съвет, и лицата наети по договор по извънтрудови правоотношения за 
задължителни осигурителни вноски от работодател към 31.12.2017 г. са отчетени общо 
3 706 165 лв., като Народно събрание без  ВРБ  отчита  3 282 546 лв. По програмите за 
заетост към МТСП, в т.ч. общо са отчетени  920 лева. 
 
              § 10-00 „Издръжка" 
              За издръжка Народното събрание отчита към 31.12.2017 г. касов разход в размер 
на 10 901 824 лв.,  като Народно събрание без ВРБ  отчита 10 131 698 лв. 

 По подпараграфи са отчетени общо следните разходи: за медикаменти – 1 879 
лв., за постелен инвентар и облекло – 36 792 лв., за учебни и научно-изследователски 
разходи и книги за библиотеките – 7 768 лв., за материали – 696 120 лв., за вода, горива и 
енергия -1 460 240 лв., за външни услуги – 1 751 727 лв., за текущ ремонт – 222 692 лв., 
за командировки в страната на служителите и при посещение на народните 
представители в изборните райони – 1 225 322 лв., за краткосрочни командировки в 
чужбина - 662 192 лв., за дългосрочни командировки в чужбина – 71 465 лв., за 
застраховки – 76 396  лв., за други финансови услуги – 513 лв., за договорни санкции и 
неустойки, съдебни обезщетения и разноски – 44 598 лв., за други разходи 
некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи – 4 644 120 лв. По подпараграф 
други разходи некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи са отчетени 
предоставените суми на парламентарните групи и на нечленуващите в парламентарна 
група народни представители на основание чл. 11 от Финансовите правила по бюджета 
на Народното събрание – Приложение към правилника. 
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§ 19-00 „ Платени данъци, такси и административни санкции" 
За платени  данъци, такси и административни санкции (без осигурителни вноски 

за ДОО и НЗОК)  са отчетени касови разходи в размер на 953 244  лв.   
 
§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” 
Към 31.12.2017 г. Народно събрание отчита 3 375 лв., платени по решение на 

Общото събрание на служителите по трудови правоотношения за подпомагане лечение 
на парламентарни служители. 

 
§ 46-00 „ Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности" 
               Към 31.12.2017 г. за членски внос и участие в нетърговски организации и 
дейности във връзка с парламентарната дейност на Народното събрание са отчетени    
324 843 лв. 

     Към 31.12.2017 г. Народното събрание отчита по бюджетната си сметка като 
касов разход за придобиване на нефинансови активи (капиталови разходи) 5 788 892 
лв., от които за основен ремонт на дълготрайни материални активи - СМР преустройство 
на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на НС, София, пл.“Княз Александър I“ 
№ 1 и съответните разходи за надзори и управление са отчетени  общо 5 407 651 лв., за 
придобиване на дълготрайни материални активи 374 265 лв. и за придобиване на 
нематериални  дълготрайни активи – 6 976 лв.  
                 Към 31.12.2017 г. Народно събрание не е разходвало средства от резерва за 
непредвидени и неотложни разходи. 
                 Народно събрание отчита касово изпълнение на разходите общо в размер на 
69.80 на сто спрямо утвърдения бюджет. Изпълнението на планираните разходи за 2017 
г. е силно повлияно от предсрочното прекратяване мандата на Четиридесет и третото 
Народно събрание, последващият предизборен период и периода на конституиране на 
Четиридесет и четвъртото Народно събрание и  дейността на новите парламентарни 
структури. Бюджетните средства се разходват при спазване на финансовата дисциплина 
и приоритетите на законодателния орган. 
                Приходната част на бюджета на Народното събрание се изпълнява основно от 
реализираните приходи от ВРБ към Народното събрание: „ЛВБНС – Велинград”, 
„Хранителен комплекс”, „Издателска дейност” и редакцията на „Държавен вестник". 

        Към 31.12.2017 г. Народно събрание отчита чисти приходи в размер на              
1 378 210 лв., което съставлява 93.12 на сто от утвърдените по бюджета. Отчетените за 
периода приходи и доходи от собственост са в размер на 1 067 817 лв., което съставлява 
77.72 на сто спрямо планираните. По приходната част са отчетени  и  внесените приходи 
от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 60 018 лв., от други  приходи в 
размер на 30 389  лв. - отчетени от предадени отпадъци и материални активи след 
бракуване, както и приходи за комплексно обслужване, съгласно споразумение с ЦИК. 
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За внесени ДДС и други данъци върху продажбите отчитаме 188 617 лв. „ЛВБНС-
Велинград“ отчита 44.46 на сто от общият размер на отчетените приходи за периода и 
102.12 на сто спрямо определените й по план. /с присп.ДДС/. 
 

Собствени приходи и разходи на второстепенните разпоредители по     
функция VІІІ. „Икономически дейности и услуги” 

 
Към 31.12.2017 г. собствените приходи и направените разходи от 

второстепенните разпоредители с бюджет по функция „Икономически дейности и 
услуги”- „Хранителен комплекс”, „Издателска дейност” и редакцията на „Държавен 
вестник" са, както следва: 
 
 В това число: 

Параграфи 
Уточнен 

бюджет към 
31.12.2017 г. 

Отчет към 
31.12.2017 г. 

Хранителен 
комплекс 

Издателска 
дейност 

„Държавен 
вестник" 

Процент 
к.3 / к.2 

1 2 3 4 5 6 7 

І. ПРИХОДИ 2 084 790 1 655 618 604 780 282 363 768 475 79.41 

    - собствени приходи  880 000 835 690 108 634 123 273 603 783 94.96 

     - вътрешни трансфери 1 204 790 400 956 316 021 86 389 -1 454 33.28 

-трансфер за поети осиг. вноски и 
данъци   418 972 180 125 72 701 166 146   

ІІ. РАЗХОДИ 2 084 790 1 655 618 604 780 282 363 768 475 79.41 

§ 01-00 "Заплати и 
възнаграждения на персонал, 
нает по трудови 
правоотношения" 

1 107 550 1 044 971 444 344 185 719 414 908 94.35 

§ 02-00 "Други възнаграждения 
и плащания на персонала" 122 496 108 658 33 862 9068 65 728 88.70 

§ 05-00”Задължителни 
осигурителни вноски от 
работодатели” 

268 676 236 084 86 235 43 566 106 283 87.87 

§ 10-00 "Издръжка" 585 854 265 691 40 339 43 986 181 366 45.35 

§§ 10-13 "Постелен инвентар и 
облекло" 9 700 7 780 7 780 0 0 80.21 

§§ 10-15 "Материали" 158 180 37 431 2 040 34 653 738 23.66 

§§ 10-16 "Вода, горива и енергия" 2 000 1 608 1 608 0 0 80.4 

§§ 10-20 "Разходи за външни 
услуги" 399 376 214 544 24 643 9 273 180 628 53.72 

§§ 10-30 "Текущ ремонт" 13 000 4 288 4 228 60 0 32.98 

§§10-51 "Командировки в страната" 50 40 40     80.00 

§§ 10-91 Други разходи за „СБКО" 3 548 0 0 0 0 0 

§ 19-00 „Платени данъци, такси 
и административни санкции” 214 214 0 24 190 100 
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Редакцията на „Държавен вестник” отчита изпълнение на приходите спрямо 
общият годишен план за Народното събрание в размер на 35.77 на сто, 94.54 на сто 
спрямо определените й по бюджета приходи за 2017 г. и 38.41 на сто изпълнение спрямо 
общо отчетените приходи за Народно събрание към 31.12.2017 г. Издателска дейност 
отчита изпълнение от 113.52 на сто спрямо определените й по бюджета приходи и 7.41 
на сто спрямо общият размер отчетени приходите за периода. Хранителен комплекс 
отчита приходи в размер на 39.83 на сто спрямо определеният му план и 6.65 на сто 
спрямо общият размер на отчетените приходи от Народното събрание към 31.12.2017 г. 

Народно събрание е възприело централизирано разчитане по Закона за данъка 
върху добавена стойност (ЗДДС), ето защо процентното изпълнение на приходите е 
посочено, като е взет предвид ДДС, начислен за внасяне от съответния разпоредител с 
бюджет. 

Към 31.12.2017 г. общо просрочените вземания са в размер на 154 569 лв. 
Народно събрание ( без ВРБ) отчита  просрочени вземания в размер на 93 658  лв.   

За дължими материални активи и за невъзстановени разходи от народни 
представители от 39- то, 40- то, 41-то, 42-ро и 43-то Народно събрание и наематели за 
разходвана от тях електроенергия, топлоенергия и др. при ползването на жилища от 
фонда на Народното събрание са отчетени просрочени вземания в размер на 60 013 лв. 
Част от вземанията са за разходи, постъпили след изтичане на съответния парламентарен 
мандат, като размерът им е по-голям от внесената от народните представители 
гаранционна сума и задължението на лицата към Народно събрание не е погасено в 
пълен размер. Изготвят се уведомителни писма, с които народните представители се 
информират за размера на техните задължения и начина на тяхното погасяване. 
Начислени са 4 155 лв. вземане от народен представител, възникнало след грешен 
превод. Отчетени са и просрочени вземания в размер на 2 199 лв. от служители с 
прекратени правоотношения. Като просрочени са отчетени и вземания в размер на 9 033 
лв. от вече бивши служители спрямо които има заведени съдебни дела. Отчетеното като 
просрочено вземане от „Фундамент” ООД за 10 800 лв. във връзка с неизпълнение по 
договор е частично погасено. Към 31.12.2017 г. остатъкът е в размер на 1 618 лв. 
Отчетено е и просрочено вземане от „Бългериан ВИП Травъл” ООД в размер на 10 000 
лв., което представлява вземане по договорена неустойка при прекратяване на договор № 
255-02-161/08.10.2012 г. за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина. Отчетено е просрочено 
вземане от „Луксима Груп” ЕООД в размер на 3 306 лв., представляващо неустойка във 
връзка с предсрочно прекратяване на договор № АД-555-02-156/27.07.2015 г. за доставка 
на хигиенни материали. Отчетени са като просрочени вземания от собственици на 
обекти в жилищна сграда, собственост на Народно събрание, за съответстващата им част 
от стойността на извършени от Народно събрание текущи ремонти в размер на 3 334 лв.   
  Хранителен комплекс отчита просрочени вземания в размер на 19 755 лв. – 19 565 
лв. от материално-отговорно лице по съставен му при финансова ревизия акт за начет 
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през  2001 г. През юни 2010 г. съда  е издал изпълнителен лист на Народно събрание. 
Към 31.12.2012 г.е поискана нова справка за актуален адрес и за притежавано имущество 
на длъжника, но все още няма постъпления от длъжника. Сумата от 189.93 лв. отчетена 
като просрочена от Хранителен комплекс представлява вземане за погрешно начислена и 
изплатена работна заплата за м.12.2002 г. 
 Издателска дейност отчита просрочени  вземания в размер на 39 590 лв.  - 19 833 
лв. просрочени вземания от наеми; 19 757 лв. просрочени вземания за обезщетения за 
ползване на мандатни жилища от народни представители от 41-то, 42-ро и 43-то Народно 
събрание, за времето след разпускане  на съответното Народно събрание. 

Национален център за парламентарни изследвания отчита просрочени вземания в 
размер на 1 566 лв. – 1 028 лв. представляват вземане, констатирано с ревизионен акт от 
МФ СУДФК от 1999 г., за което има заведено дело. Сумата от 538 лв. е просрочено 
вземане за невъзстановена сума за представително облекло при прекратяване на 
провоотношение на служител, което към датата на представянето на  отчета е погосено. 

За всеки конкретен случай след анализ се  предприемат мерки за събиране  на 
вземанията.  
 
15.02.2018 г. 
 
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПБФ“                                           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:                    
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                          
             
                                                   Бойка Цонкова                          Хризантема Николова 
                                                                                                           (оправомощена със 
 Заповед № АД 850-05-34 
                                                                                                           от 12.02.2018 г.) 
















