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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

           

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  

за организацията и дейността на  

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове   

 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се уреждат организацията и дейността на 

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то 

Народно събрание, наричана по-нататък Комисията. Правилата се приемат на 

основание глава Пета, чл.17, ал.2, т.20 и ал.3,  и чл. 19 от Правилника за организацията 

и дейността на Народното събрание (ПОДНС), обнародван в Държавен вестник, бр. 35 

от 02.05.2017 г., в сила от 02.05.2017 г. 

 

Чл. 2. Комисията осъществява дейността си съобразно Конституцията и законите на 

Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 

и неговите решения, както и настоящите Вътрешни правила. 

 

Чл. 3. Комисията се формира на паритетен принцип – по двама народни представители 

от всяка парламентарна група и се представлява от своя председател, а в негово 

отсъствие - от упълномощен от него заместник-председател. 

 

Чл. 4. Председателят на Комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с 

председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. 

 

Чл. 5. В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския 

парламент от Република България с право на съвещателен глас. 
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Раздел ІІ 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 6. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

осъществява парламентарен контрол и наблюдение по въпросите, свързани с 

Европейския съюз (ЕС).  

(2) Комисията изготвя проект на Годишна работна програма на Народното 

събрание по въпросите на ЕС (ГРПНСЕС), като взема предвид предложенията на 

другите постоянни комисии, Годишната програма за участие на Република България в 

процеса на вземане на решения в ЕС, внесена от Министерски съвет по член 118, ал. 1 

от ПОДНС, както и Работната програма на Европейската комисия. ГРПНСЕС съдържа 

списък на проектите на актове на институциите на ЕС, по които Народното събрание 

осъществява наблюдение и контрол през текущата година. 

(3) Комисията обсъжда проектите на актове на институциите на ЕС и рамковите 

позиции към тях, включени в ГРПНСЕС, като взема предвид докладите на 

компетентните постоянни комисии, ако такива са постъпили. 

(4) По своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии 

Комисията може да наложи парламентарна резерва по проект на акт на Европейския 

съюз, включен в ГРПНСЕС. 

(5) Комисията наблюдава за спазване на принципа на субсидиарност на 

проектите на законодателни актове на Европейския съюз, включени в ГРПНСЕС. 

Когато се установи неспазване на принципа на субсидиарност Комисията изготвя 

мотивирано становище и го предоставя на председателя на Народното събрание за 

разпространение съгласно чл. 121, ал. 4 от ПОДНС. 

 (6) При нововъзникнали обстоятелства Комисията предлага по своя инициатива 

или по предложение на други постоянни комисии допълнения в ГРПНСЕС. 

(7) Комисията изслушва кандидатите за длъжности в институциите на ЕС, 

предложени от Министерския съвет. 

(8) Комисията изслушва министри по въпроси, свързани с приемането на 

проекти на актове на институциите на ЕС, включени в тяхната компетентност. 

(9) Комисията наблюдава дейността на Съвета по европейските въпроси към 

Министерския съвет и взаимодейства с Генерална дирекция „Европейски въпроси” към 

Министерство на външните работи, Представителството на Европейската комисия в 

България и Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, 
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както и с други държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с 

Европейския съюз. 

(9а) Комисията следи дейността на Съвета на Европейския съюз в различните му 

формати и може да провежда изслушване на българските представители относно 

позицията на Република България преди или след заседанията на Съвета на 

Европейския съюз.  

(9б) Комисията следи приоритетно темите, разглеждани във формат „Общи въпроси“ 

на Съвета на Европейския съюз.   

(10) Комисията наблюдава дейността на Съвета по координация при 

управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет и взаимодейства 

със Секретариата към него. 

(11) Комисията следи за прилагането на актовете на институциите на ЕС в 

Република България. 

(12) Комисията участва в Конференция на парламентарните органи, 

специализирани по въпросите на Европейския съюз, съгласно чл. 10 от Протокол № 1 

към Договора за функционирането на Европейския съюз, като осъществява 

взаимодействие с националните парламенти на държавите-членки на ЕС по 

европейските въпроси, обменя информации и добри практики и информира за това 

народните представители.  

(13) Комисията провежда заседания под формата на публични дискусии по теми 

от особена важност, свързани с членството на Република България в ЕС. 

(13а) Комисията изслушва периодично постоянния представител на Народното 

събрание на Република България към Европейския парламент за развитието на значими 

законодателни досиета, както и във връзка с ротационните председателства на Съвета 

на Европейския съюз. 

 

Чл. 7. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

осъществява парламентарен контрол върху дейността на правителството при 

програмирането, управлението и контрола на средствата от всички програми, 

съфинансирани със средства на Европейския съюз и на държавите от Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), като се ръководи от принципа на прозрачност и в 

съответствие с усилията за по-добро и ефективно управление. 

(2) Комисията поддържа контакти с държавни институции, общини, 

неправителствени организации, фирми и други организации и лица, свързани с 
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усвояването на средствата по ал. 1 и изисква от тях всякаква информация, необходима 

за работата ѝ. 

(3) Комисията изслушва на свои заседания представители на държавните органи, 

длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани. 

(4) Комисията ежегодно (в срок до 31 януари) изисква информация от дирекция 

„Централно координационно звено“ към Министерския съвет относно постигнатия 

напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на 

страните от Европейското икономическо пространство за съответния програмен 

период. Информацията се предоставя в утвърден формат (вж. Приложение 1). На база 

получената информация и проведени изслушвания, Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове изготвя доклад съгласно утвърдената 

рамка (вж. Приложение 2). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Раздел ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 8. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се 

представлява от своя председател, а в негово отсъствие - от определен от него 

заместник-председател. 

 

Чл. 9. (1) Комисията може да образува постоянни и временни работни групи, които в 

определен срок проучват и разработват становища, доклади и предложения по 

конкретни проблеми. 

 (2) Съставът и правилата за работата на всяка работна група се определят с 

решение на Комисията. 

(3) Временните работни групи прекратяват дейността си с изготвяне на доклад 

или становище по проблема, за който са създадени, освен ако Комисията реши друго. 

 

Чл. 10. (1) На основание чл. 25, ал. 5 от ПОДНС към Комисията се създава Обществен 

съвет като помощен консултативен орган към нея. 

  (2) Комисията определя с решение състава и правилата за организацията и 

дейността на Обществения съвет. 

  (3) Членовете на Обществения съвет участват в него като експерти на 

обществени начала. 



 5 

 

Чл. 11. Материалите, приети от Комисията и изходящата кореспонденция се подписват 

от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател. 

 

Чл. 12. (1) Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават 

ежегодно от председателя на Народното събрание и се довеждат до знанието на 

членовете на Комисията. 

     (2) Бюджетът на Комисията се изпълнява от председателя или от определен 

от него заместник-председател. 

 

 

Раздел ІV 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

Чл. 13. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

провежда редовни и извънредни заседания. 

  (2) Редовните заседания се провеждат в сряда от 15:30 ч. и веднъж месечно в 

петък от 10:30 ч. по време на сесиите на Народното събрание. 

  (3) Заседанията се свикват от председателя на Комисията, а в негово отсъствие 

- от определен от него заместник-председател, по негова инициатива или по искане 

най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание 

заедно с проект на дневен ред. 

  (4) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно 

обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията, извън посочените ден и час 

по ал. 2. 

  (5) С решение на Комисията, по изключение, може да се провеждат открити 

заседания и извън столицата. 

 

Чл. 14. (1) Заседанията на Комисията се ръководят от председателя, а в негово 

отсъствие - от определен от него заместник-председател.  

(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от 

половината членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът 

не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-

малко от една трета от всичките ѝ членове. 
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(3) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в 

присъствен лист. За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и 

стенографски протокол, който се подписва от председателстващия и водещия 

протокола. 

(4) Член на Комисията, на когото се налага по уважителни причини да напусне 

заседанието, преди да е завършило, уведомява Комисията и има право да декларира 

вота си по точката от дневния ред, чието разглеждане вече е започнало. 

(5) Редът за изказване на членовете на Комисията по точките от дневния ред на 

заседанието се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 

4 и чл. 57, ал. 1 на ПОДНС. 

 

Чл. 15. (1) Дневният ред на заседанията на Комисията се предлага от председателя в 

случаите, когато той не е определен на последното ѝ заседание, а в негово отсъствие - 

от определен от него заместник-председател или от членовете на Комисията, поискали 

свикването на заседание по чл. 13, ал. 3 от настоящите Вътрешни правила. Членовете 

на Комисията и членовете на Европейския парламент от Република България имат 

право да правят предложения по дневния ред. 

(2) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на заседанията се обявяват 

писмено на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до 

членовете на Комисията.  

(3) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два 

дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провежда извънредно заседание 

на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването ѝ, но не по-късно 

от 2 часа преди започването ѝ.   

(4) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на Комисията по 

електронен път. При поискване от член на Комисията същите могат да се предоставят и 

на хартиен носител, като предварително се уведомява секретариата на Комисията.  

 

Чл. 16. (1) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда 

съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. 

Заседанията се ръководят по споразумение от един от председателите. 

              (2) При съвместно заседание всяка комисия взема поотделно своето решение по 

обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад 

пред Народното събрание. 
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Чл. 17. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с оглед защитата на 

националните интереси и сигурност Комисията реши друго. Откритите заседания на 

Комисията се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Народното 

събрание. 

  (2) Членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент от Република 

България и участващите в заседанието експерти и представители на институции и 

организации са длъжни да спазват изискванията за опазване на държавна и служебна 

тайна. 

 (3) В закритите заседания на Комисията могат да участват и нейните щатни 

сътрудници.  

 

Чл. 18. Решенията на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.  

 

Чл. 19. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от 

комисията докладчик. 

 (2) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по 

установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на 

Народното събрание. 

 

Чл. 20. Всеки член на Комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни 

физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към 

разглежданите въпроси от Комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част 

от протокола на заседанието. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.  На основание § 10, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ПОДНС, чл.6, ал. 2, от 

настоящите Вътрешни правила  не се прилага от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. 

 

§ 2. (1) Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове  могат да бъде изменяни по 

предложение на председателя на Комисията или по искане на член на Комисията. 

(2) Предложението се разглежда от Комисията в 14-дневен срок. 
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§ 3. При осъществяването на своята дейност Комисията се подпомага от щатни и 

нещатни експертни сътрудници.  

 

§ 4. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила за организацията и 

дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 

се прилагат разпоредбите на ПОДНС. 

 

§ 5.  Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл.24, ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). 

 

§ 6. Вътрешните правила влизат в сила след приемането им от Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 

 

 

Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове са приети единодушно 

с 9 гласа „за” на заседание, проведено на 17 май 2017 г., изменени и допълнени на 

заседание, проведено на 10 юли 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ  

И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

ФОНДОВЕ: 

 

 

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ   
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Приложение 1  

 

 

Годишен доклад относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със 

средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо 

пространство за програмен период 2014-2020 г. 

Докладът се изготвя за период от една календарна година 

Финансовите данни се представят в лева  

Обхванати програми: 
ОПТТИ; ОПОС; ОПРР; ОПИК; ОПИМСП; ОПРЧР; ОПНОИР; ОПДУ; ПРСР; ПМДР; ОП Храни; 

Програми за трансгранично сътрудничество; Финансов механизъм на ЕИП и Норвежка програма 

за сътрудничество; Швейцарска програма за сътрудничество 

Очакван обем на документа – до 75 стр. 

І. Финансово измерение на програмите  

1. Финансово изпълнение на програмите 
(информация от ИСУН в табличен вид за бюджетите на програмите, контрактувано и изплатено към 

бенефициенти) 

Програма Бюджет на програмата 
Договорени средства РИС 

Общо към % на изпълнение Общо към % на изпълнение 

      

Общо:      

2. Информация от Сертифициращия орган и от Разплащателна агенция 
(мах 2 стр. и половина за всеки от органите) 

2.1. Финансови взаимоотношения с ЕК (табличен вид, с натрупване) 

ОП / Фонд Бюджет по ОП 

Получени средства 
от ЕК като 

предварително 
финансиране към 

Публични разходи, 
декларирани пред 

ЕК към 

Получени средства от 
ЕК на основание 

изпратени заявления 
за плащане към 

Остатък за 
сертифициране 

2.2. Годишни счетоводни отчети 

3. Изпълнение на финансови инструменти 
Информация от Фонд на фондовете в табличен вид за финансовото изпълнение (с натрупване) и мах 1 

стр. текст за предстоящи по-съществени дейности и основни проблеми 

Програма / финансови 
инструменти в рамките на 

програмата 

Вложен ресурс 
(от 

програмата) 

Активиран ресурс 
(подписани споразумения 

с финансов посредник) 

Привлечен 
ресурс 

Ресурс 
предоставен на 

крайни 
получатели 

Брой 
крайни 

получатели 

ІІ. Напредък в изпълнението на програмите 

1. Програма …..  

мах 4 стр. на програма 

За програмите за европейско териториално сътрудничество се попълва една точка, в която се отчита 

напредък на ниво програми, а не оси. 

Изискванията по съдържанието на точките по-долу се прилагат за ФМ на ЕИП и Швейцарска 
програма доколкото е възможно спрямо техните особености. 
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1.1. Хоризонтални за програмата въпроси 

По-съществени изменения на програмата; по-важни решения, взети от Комитета за наблюдение; 

изменения в законодателството, които имат съществено отражение върху програмата, съществени 

промени в системите за управление и контрол и подобни 

1.2. Напредък по отделните приоритетни оси / мерки 

кратко описание на приключили процедури – изброяване; основни резултати (постигнати индикатори, 

подписани договори – брой и стойност), основни изводи за напредъка в изпълнението, степен на 

постигане на целите и приоритетите на програмата; 

кратко описание на процедури в процес на изпълнение – изброяване; основни резултати, ако има 

постигнати такива (индикатори, подписани договори – брой и стойност ), основни изводи за 

напредъка в изпълнението, степен на постигане на целите и приоритетите на програмата (ако са 

възможни на този етап); 

кратко описание на планирани процедури до края на годината, следваща годината на доклада – 

изброяване, бенефициенти, към които са насочени, общ бюджет на процедурата 

Напредък по рамката за изпълнение - табличен вид, общо за програмата. Кратък обобщен анализ на 

напредъка в изпълнението на програмата като цяло и степента на постигане на целите и 

приоритетите (мах ½ стр.). 

1.3. Идентифицирани трудности и предприети мерки 

 Специфични проблеми при изпълнението на приоритетните оси 

обжалвания по ЗОП, проблеми с определени бенефициенти и т.н.  

 Осигуряване изпълнението на целите по правилото за автоматично 

освобождаване и рамката за изпълнение 

 Други  

Например, облекчаване на административните процедури с цел улеснение на бенефициентите 

ІІІ. Хоризонтални въпроси 

Темите могат да варират в зависимост от текущото развитие на програмния период 

1. Законодателна рамка за усвояване на средствата от ЕСИФ 
мах 1 стр.  

2. Е-cohesion 
мах 1 стр.  

3. Основни резултати от извършени одитни ангажименти през … г.  

3.1. ИА „Одит на средствата от ЕС и ИА СОСЕЗФ 
мах 3 стр. за всеки от органите 

кратка статистика – брой извършени одити по видове одити и организации, ниво на грешка и други 

основни изводи от извършените одити по отношение на функционирането на системите за управление 

и контрол 

3.2. Одити на ЕСП, Сметна палата, ГД на ЕК 
Кратка информация относно одитираща институция, обхват на одита, съществени констатации и 

препоръки и тяхното изпълнение. Информацията се предоставя от съответната одитирана 

структура 

4. Приключване на настоящия програмен период (точката не е актуална на 

настоящия етап) 
мах 2 стр.  
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5. Подготовка за следващия програмен период 
мах 2 стр.  

Приложение 1 Обща информация за програмите 
(мах 1.5 стр. за програма) 

І. Програма ….. 

1. Стратегически цели 

2. Институционална рамка 

3. Приоритети оси 

 Кратко описание на 

основните интервенции 

Подкрепа от ЕС Национално съ-

финансиране 

Общо 

Приоритетна ос 1     

…     

Приоритетна ос N     
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Приложение 2 

 

Част I 

 

1. Увод; 

Изложение от представянето на доклада на ЦКЗ пред КЕВКЕФ, коментари по 

съдържанието на представения доклад и информация за проведената дискусия от 

заседанието. 

 

2. Сравнителен анализ на напредъка във времевия диапазон, съответстващ на 

предходния програмен период; 

Изготвяне на съпоставка между настоящия и предходния програмен период, засягаща 

обхванатите програми: ОПТТИ; ОПОС; ОПРР; ОПИК; ОПИМСП; ОПРЧР; 

ОПНОИР; ОПДУ; ПРСР; ПМДР; ОП Храни; Програми за трансгранично 

сътрудничество; Финансов механизъм на ЕИП и Норвежка програма за 

сътрудничество; Швейцарска програма за сътрудничество 

 

 

3. Сравнителен анализ на текущата ситуация в съответния период спрямо 

предходната година; 

Изготвяне на съпоставка между настоящата и предходната година, засягаща 

обхванатите програми: ОПТТИ; ОПОС; ОПРР; ОПИК; ОПИМСП; ОПРЧР; 

ОПНОИР; ОПДУ; ПРСР; ПМДР; ОП Храни; Програми за трансгранично 

сътрудничество; Финансов механизъм на ЕИП и Норвежка програма за 

сътрудничество; Швейцарска програма за сътрудничество 

 

 

4. Анализ на подготовката за следващия програмен период (когато е приложимо); 

Анализ на предоставената информация за следващ програмен период относно 

напредъка и предизвикателствата. 

 

Част II 

  

1. Препоръки, коментари и допълнения от народни представители.  

 


