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І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2016 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на 
финансите БЮ № 3 от 06.07.2016 г. за формата, съдържанието и сроковете за 
съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за 
изпълнението на програмните бюджети за 2016 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността на 43-то Народно събрание през 2016 г. 
Отчетът за 2016 г. е разработена в период, когато мандатът на 43-то Народно 

събрание е предсрочно прекратен и с Указ № 59 на президента на Република 
България от 24.01.2017 г. са насрочени предсрочни парламентарни избори на 
26.03.2017 г. 

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

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2016 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, 
изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните 
приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към: 

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност; 
- въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното 

законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на 
европейските институции; 

- подобряване качеството на законодателната дейност и засилване на 
юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание; 

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

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

Парламента, в частност – интензифициране на междупарламентарното 
сътрудничество, вкл. чрез участие на Народното събрание в редица международни 
програми и инициативи за обмен и обучение на кадри; 

- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите 
и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежеста на 
електронния обмен в дейността на администрацията. 

Изготвеният отчет на Народното събрание за 2016 г. е разработен с цел: 
- повишаване прозрачността, координацията, стратегическото планиране и 

отчетността в Народното събрание; 
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- укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно 
да функционира в условията на членство в Европейския съюз.  

Отчетените разходи за посочения период обхващат: 
- нормативно регламентираните разходи на народните представители, 

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

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

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

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

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

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

обслужване”; 

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

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

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за 2016 г. са 
разделени в четири групи: 

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание; 

2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните 
представители; 

3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните 
представители и на администрацията на Народното събрание. 
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4. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на Фискалния съвет. 
 

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

ПРИХОДИ (в лева) Закон  Уточнен 
план  

Отчет  

Общо приходи: 1 480 000 1 480 000 1 347 829 
Данъчни приходи 0 0 0 
Неданъчни приходи 1 480 000 1 480 000 1 347 829 

Приходи и доходи от собственост 1 315 000 1 315 000 1 076 459 

Държавни такси 400 000 400 000 406 843 
Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

    13 881 

Приходи от концесии       

Други 1 000 1 000 36 055 

Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите 

-236 000 -236 000 -185 409 

 
 За 2016 г. са отчетени приходи в общ размер на 1 347 829 лв., което 
представлява изпълнение от 91,07 % спрямо планираните по Закона за държавния 
бюджет за 2016 г. 
 
 2. Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми по 
бюджета на Народното събрание 
 

Разходи (в лева) Закон Уточнен 
план 

Отчет  

Общо разходи по бюджета на Народното 
събрание на Република България 

53 400 000 57 112 101 48 358 799 

Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

34 167 000 33 692 840 30 935 833 

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

23 285 400 23 704 555 22 510 032 

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

5 917 300 5 750 587 4 855 371 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 694 000 1 511 908 1 266 011 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 270 300 2 725 790 2 304 419 

        
Функционална област "Осигуряващи дейности" 17 831 100 22 017 389 16 599 074 

Програма 5 "Административно обслужване" 11 195 700 11 493 265 9 211 300 
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Разходи (в лева) Закон Уточнен 
план 

Отчет  

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

6 635 400 10 524 124 7 387 774 

        
Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 001 900 1 001 900 546 970 
Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 001 900 1 001 900 546 970 

        
Функционална област "Мониторинг на 
фискалната политика" 

400 000 399 972 276 922 

Програма 8 "Фискален съвет" 400 000 399 972 276 922 

        

Общо разходи: 53 400 000 57 112 101 48 358 799 

 
 Отчетените разходи по функционални области и програми за 2016 г. са в 
общ размер на 48 358 799 лв., което представлява изпълнение от 84,67 % спрямо 
уточнения бюджет. 
 

Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2016 г. 
на Народното събрание по функционални области

64%

34%

1%

1%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"
Функционална област ІІ "Осигуряващи дейности"
Функционална област ІІІ "Съпътстваща дейност"
Функционална област ІV "Мониторинг на фискалната политика"
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Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2016 г. на 
Народното събрание по програми

46%

10%3%5%

19%

15%

1%

1%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"

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

Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"

Програма “Парламентарна дипломация”

Програма “Административно обслужване”

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

Програма “Икономически и социален диалог”

Програма "Фискален съвет"

 
  
 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 
И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

Народното събрание на 
Република България 

Ведомствени разходи 

Администрирани разходи 

(в лева) Общо 
консолид

ирани 
разходи 

Общо По 
бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджети 
и 

сметки 
за 

средства 
от ЕС 

Общо По 
бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджети 
и 

сметки 
за 

средства 
от ЕС 

Обща сума на разходите: 48 358 799 48 353 478 48 353 478 0 5 321 5 321 0 
Функционална област 
"Представителен и ефективен 
парламент" 

30 935 833 30 932 662 30 932 662 0 3 171 3 171 0 
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Програма 1. Нормативно 
определени разходи, съгласно 
Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание 

22 510 032 22 510 032 22 510 032 0 0 0 0 

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

4 855 371 4 855 371 4 855 371 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

1 266 011 1 266 011 1 266 011 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

2 304 419 2 301 248 2 301 248 0 3 171 3 171 0 

Функционална област 
"Осигуряващи дейности" 

16 599 074 16 596 924 16 596 924 0 2 150 2 150 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

9 211 300 9 209 400 9 209 400 0 1 900 1 900 0 

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

7 387 774 7 387 524 7 387 524 0 250 250 0 

Функционална област 
"Съпътстваща дейност" 

546 970 546 970 546 970 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

546 970 546 970 546 970 0 0 0 0 

Функционална област 
"Мониторинг на фискалната 
политика" 

276 922 276 922 276 922 0 0 0 0 

Програма 8. Фискален съвет 276 922 276 922 276 922 0 0 0 0 

 
 4. Източници на финансиране на консолидираните разходи 
 

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

Закон Уточнен 
план 

Отчет 

Общо консолидирани разходи: 53 400 000 57 112 101 48 358 799 
Общо финансиране: 53 400 000 57 112 101 48 358 799 
По бюджета на ПРБ, в т.ч.:       
Собствени приходи 1 480 000 1 480 000 1 347 829 
Субсидия от държавния бюджет 51 920 000 55 843 000 47 227 329 
Други (друго финансиране - операции с активи)     -320 
Депозити и средства по сметки     -5 140 
Получени трансфери   10 591 10 591 
Предоставени трансфери   -221 490 -221 490 
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в 
т.ч.: 

      

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

      

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

      

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

- Субсидия от държавния бюджет: 47 227 329 лв. или е налице изпълнение от 
84,57 % спрямо уточнения бюджет; 

- Получени трансфери: 10 591 лв. Трансферите са получени от 
Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на 
заетост; 

- Предоставени трансфери: - 221 490 лв. на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и на Министрество на регионалното 
развитие и благоустройството; 

- Други (друго финансиране – операции с активи): -320 лв.; 
- Депозити и средства по сметки: - 5 140 лв. 

 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 
 

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

 
Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 1 "Нормативно определени 
разходи, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Народното 
събрание" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 23 285 400 23 704 555 22 510 032 

  
Персонал 14 865 000 15 128 500 14 812 195 

  
Издръжка 7 920 400 8 076 055 7 697 837 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 500 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 23 285 400 23 704 555 22 510 032 

  
Персонал 14 865 000 15 128 500 14 812 195 

  
Издръжка 7 920 400 8 076 055 7 697 837 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 500 000   

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 
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От тях за: *       

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

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

  
Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  
Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 23 285 400 23 704 555 22 510 032 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 23 285 400 23 704 555 22 510 032 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са отчетени 
разходи в общ размер на 22 510 032 лв. (94,96 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 14 812 195 лв. (97,91 на 
сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 7 697 837 лв. (95,32 на сто спрямо 
уточнения бюджет). 

 
 

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

конституиране” 
 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти Брой   158 
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2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок % 100 100 

* 3. Финализирани приети закони Брой   158 

4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и 
националното знаме % 100 100 
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по 
внесени в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др. Брой   720 
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в 
срок % 100 100 

7. Обработена кореспонденция в срок % 100 100 

8. Организирани заседания на парламентарните комисии в срок % 100 100 

** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии Брой   548 

** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно 
ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   150 

11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в техните заседания в срок % 100 100 
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок % 100 100 
* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е 
възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За 
тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на 
изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от 
броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на 
проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Изготвени становища и доклади от парламентарните комисии на 43-то Народно събрание за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. 
Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за 
финансови сметки № 502-02-42, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2015 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на 
Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28 декември 2015 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола 
за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., № 502-02-
41, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2015 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма 
по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България, № 602-02-1, внесен от 
Министерски съвет на 21 януари 2016 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на инициативата за готовност и 
превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан.на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина,  № 502-02-36, 
внесен от Министерски съвет на 2 ноември 2015 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите 
държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително 
Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, 
внесен от Министерски съвет на 17 декември 2015 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на 
Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република 
Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, 
правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация 
на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френският език в 
международните отношения",  № 602-02-2, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2016 г. 
8. Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2016 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерски съвет 
на 7 октомври 2015 г. 

10. Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за мерки срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерски 
съвет на 5 октомври 2015 г. 

11. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, 
съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от 
Министерски съвет на 4 февруари 2016 г. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от 
Министерски съвет на 18 ноември 2015 г. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет на 11 февруари 
2016 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502-01-78, внесен от Министерски съвет 
на 15 септември 2015 г. 
15. Законопроект за кредитите на недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 февруари 2016 г. 
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16. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от народния представител Петър 
Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016 г. 
17. Проект на Решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната 
банка за възстановяване и развитие - 2010 г., № 602-03-2, внесено от Министерски съвет на 25 февруари 2016 г. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от народния представител Диана 
Йорданова и група народни представители на 2 март 2016 г. 
19. Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от 
Министерски съвет на 5 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 25 февруари 2016 г. – второ четене.  

20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от 
Министерски съвет на 18 ноември 2015 г. 
21. Законопроект за ратифициране на  Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и 
Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, 
№ 602-02-7, внесен от Министерски съвет на 17 март 2016 г. 
22. Законопроект за ратифициране на Общото споразумение  за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в 
полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен 
от Министерски съвет на 18 март 2016 г. 

23. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет 
на 21 март 2016 г. 

24. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12 
март 2016 г. 

25. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, № 602-02-
9, внесен от Министерски съвет на 21 март 2016 г. 

26. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, 
№ 602-02-11, внесен от Министерски съвет на 21 март 2016 г. 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от народния представител Диана 
Йорданова и група народни представители на 2 март 2016 г., приет на първо гласуване на 30 март 2016 г. – второ четене. 

28. Допълнителен доклад към доклад вх.№ 653-02-21 от 18 март 2016 г. за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2015 г., приет на 
първо гласуване на 2 март 2016 г. 

29. Законопроект за ратифициране на  Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на 
бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 април 2016 г. 
30. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016 г. 

31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 602-01-26, внесен от 
Министерски съвет на 12 май 2016 г. 

32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет на 11 февруари 
2016 г. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски 
съвет на 20 април 2016 г. 

34. Проект за Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за 
ВМС", № 602-03-5, внесен от Министерски съвет на 1 април  2016 г. 

35. Проект за Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет", № 602-03-4, внесен от 
Министерски съвет на 1 април 2016 г. 

36. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България 
между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 602-02-20, внесен от Министерски съвет на 19 май 2016 
г. 
37. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-19, внесен от Министерски съвет на 18 май 2016 г. 

38. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от Министерски съвет на 26 април 2016 г. 

39. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 602-01-30, внесен от Министерски съвет на 10 юни 2016 
г. 
40. Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от 
Министерски съвет на 13 април 2016 г. 
41. Законопроект за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на 
сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на 
Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския 
съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската 
комисия от името на Европейския съюз, № 602–02-21, внесен от Министерски съвет на 20 май 2016 г. 
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42. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502-01-78, внесен от Министерски съвет 
на 15 септември 2015 г. и приет на първо гласуване на 1 март 2016 г. – второ четене. 
43. Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18 май 2016 г. 

44. Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от 
Министерски съвет на 13 април 2016 г. 

45. Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерски съвет на 8 април 2016г., приет 
на първо гласуване на 20 април 2016 г. – второ четене. 

46. Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2016 г. и приет на 
първо гласуване на 24 март 2016 г. 
47. Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2016 г. 

48. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20 от 20 април 2016 г. – второ 
четене. 
49. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за 
финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и 
финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание 

50. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 602-01-30, внесен от Министерски съвет на 10 юни 2016 
г., приет на първо гласуване на 29 юни 2016 г. –  второ четене. 

51. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 654-01-89, внесен от народния 
представител Менда Стоянова и група народни представители на 12 юли 2016 г. 

52. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ - ИПП 
България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между 
правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602–02-26, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2016 
г. 

53. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от 
Министерски съвет на 20 юни 2016 г. 
54. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на 
националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната 
отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на 
НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, № 602–02-24, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г. 
55. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, 
федералното министерство на отбраната на федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, 
министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на 
Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център 
за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС), № 602–02-25, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2016 г. 
56. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове: 
- № 554-01-184, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 3 декември 2015 г.;  
- № 654-01-10, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители на 3 февруари 2016 г.; 
- № 654-01-41, внесен от народните представители Емил Димитров и Стефан Кенов на 24 март 2016 г.  
- № 654-01-57, внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители на 20 април 2016 г. 
57. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София” 
ЕАД, № 654-02-67, внесен от народния представител Румен Гечев и група народни представители на 7 юли 2016 г. 
58. Изслушване на предложения кандидат Карина Димитрова Караиванова – Ганозова за председател на Комисията за финансов надзор. 

59. Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски 
съвет на 5 юли 2016 г. 
60. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 654-01-89, внесен от народния 
представител Менда Стоянова и група народни представители на 12 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 21 юли 2016 г. 

61. Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Националната електрическа компания” ЕАД, № 602-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016 г. 

62. Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18 май 2016 г. и приет на първо гласуване 
на 14 юли 2016 г. – второ четене. 
63. Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски 
съвет на 5 юли 2016 г. и приет на първо гласуване на 9 септември 2016 г. – второ четене.  

64. Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД, № 602-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016 г. – второ четене. 

65. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 
октомври 2016 г. 
66. Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра 
на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна 
програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15 септември 2016 г. 
67. Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от 
министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във 
връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 
г., № 602-02-36, внесен от Министерски съвет на 13 октомври 2016 г. 
68. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 654-01-49, внесен от народните 
представители Мартин Димитров и Петър Славов на 7 април 2016 г., приет на първо гласуване на 7 септември 2016 г . – второ четене   



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

 14 

69. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 
г. 

70. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 602-01-65, внесен от Министерски съвет на 31 
октомври 2016 г. 
71. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 602-01-66, внесен от Министерски съвет на 31 
октомври 2016 г. 

72. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 
октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 19 октомври 2016 г. – второ четене.   

73. Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура" между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерски 
съвет на 8 ноември 2016 г. 
74. Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна 
банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерски съвет на 3 ноември 2016 г.   

75. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 602-01-65, внесен от Министерски съвет на 31 
октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2016 г. – второ четене.    
76. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 
г. – второ четене.  

77. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 602-01-66, внесен от Министерски съвет на 31 
октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2016 г. – второ четене. 

78. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 
г. – допълнителен доклад. 
    

Комисия по правни въпроси 
1. Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет на 12.08.2015 г., приет на първо четене на 
29.10.2015 г. 

2. Обсъждане на проведения на 25 октомври 2015 г. национален референдум, на основание чл. 23, ал. 3 от Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 
3. Изслушване на кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на 
Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-148, внесен от народния представител Петър 
Владиславов Славов и група народни представители на 31.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния 
служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет на 11.09.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния 
служител, № 554-01-154, внесен от народния представител Велизар Пенков Енчев на 16.09.2015 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма 
по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България, № 602-02-1, внесен от 
Министерски съвет на 21.01.2016 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от народния представител 
Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
движението по пътищата, № 554-01-166, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов на 14.10.2015 г. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен от народния представител Красимир 
Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г. 

9. Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015 г. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите 
държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително 
Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, 
внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и 
справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 
ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение ІІ от Споразумението за учредяване на Спешен 
доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка 
и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерски съвет на 04.02.2016 г. 

12. Разглеждане на Национална гражданска инициатива за тълкуване на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 
законови норми свързани с честното правосъдие в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена от Инициативен комитет на 16.02.2015 г. 
и Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки”, № ПГ-539-01-14, внесена от Инициативен комитет на 02.12.2015 г. 
13. Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, № 502-
01-98, внесен от Министерски съвет на 14.12.2015 г. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 502-01-56, внесен от Министерски съвет 
на 06.07.2015 г., приет на първо гласуване на 06.11.2015 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

 15 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 454-01-10, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров 
и група народни представители на 27.10.2014 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от 
народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 
20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-102, внесен от народния представител Георги 
Стоянов Кадиев на 26.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния 
представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-141, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от народния представител Настимир Ананиев  
Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, 
внесен от народния представител Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни 
представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от народните 
представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния 
кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и 
група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от 
народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители 
на 23.02.2016 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от народните представители 
Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от народните представители Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров 
Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев 
Чобанов на 24.02.2016 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, № 554-01-168, внесен от народните представители Петър 
Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 21.10.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните 
актове, № 654-01-17, внесен от народния представител Стефан Георгиев Кенов на 19.02.2016 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-10, внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г. 

20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от народния представител Светлин 
Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г. 

21. Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2016 г. 
22. Общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 
554-01-74, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни 
представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния 
представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-172, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и 
група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от 
народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров 
Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър 
Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-
19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение 
и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители 
на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия 
Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание. 

23. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 654-01-24, внесен от народните представители 
Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Христиан Радев Митев, Явор Божилов Нотев, Димитър Николов Лазаров и Явор 
Илиев Хайтов на 25.02.2016 
24. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за 
финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 
февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерски съвет на 10.03.2016 г. 
25. Общ законопроект на приетите на 11 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата 
несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от народните представители Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев 
Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от 
народните представители Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов 
Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-10, внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г. 
27. Общ законопроект на приетите на 17 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
администрацията, № 554-01-8, внесен от народния представител Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16.01.2015 г. и 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от народния представител Светлин Димитров 
Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание. 
28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г. 
29. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и 
Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, 
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№ 602-02-7, внесен от Министерски съвет на 17.03.2016 г. 
30. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет 
на 21.03.2016 г. 

31. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 
12.03.2016 г. 
32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от 
Министерски съвет на 06.08.2015 г., приет на първо гласуване на 29 октомври 2015 г. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от народните представители 
Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 
17.03.2016 г. 

34. Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, 
изискващи задържане, № 502-01-50, внесен от Министерски съвет на 16.06.2015 г. 
35. Общ законопроект на приетите на 11 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата 
несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от народните представители Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев 
Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от 
народните представители Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов 
Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
36. Общ законопроект на приетите на 10 февруари 2016 г. и 6 април 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от народния представител Димитър Танев Танев и група народни представители на 
26.03.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от народния представител 
Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г.; законопроект за изменение на Закона за държавния служител, 
№ 554-01-148, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 31.07.2015 г.; законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет на 11.09.2015 г. и законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г., изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

37. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от народния представител Валентин Иванов Радев и група 
народни представители на 25.03.2016 г. 

38. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, № 502-01-74, внесен от Министерски съвет на 01.09.2015 
г. 
39. Проект за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на 
кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за 
избор от Народното събрание и за откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за 
защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 
06.04.2016 г. и Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията 
за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен от народния представител Делян Александров Добрев и група народни представители на 
07.04.2016 г. 

40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски 
съвет на 23.02.2016 г. 
41. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на 
бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.04.2016 г. 
42. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски 
емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г.  
43. Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 654-01-55, внесен от народните представители Валери Симеонов 
Симеонов, Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Борислав Любенов Великов, Красимира Арангелова Ковачка и Явор 
Илиев Хайтов на 13.04.2016 г. 
44. Общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 
554-01-74, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни 
представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния 
представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-172, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и 
група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от 
народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров 
Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър 
Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-
19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение 
и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители 
на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия 
Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание. 
45. Общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 
554-01-74, внесен от народния представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни 
представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния 
представител Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-172, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и 
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група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от 
народния представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров 
Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър 
Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-
19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение 
и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители 
на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия 
Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание - продължение. 
46. Допълнителен доклад към доклад вх. № 653-03-49 от 20 април 2016 г. за второ гласуване на общ законопроект на приетите на 10 март 
2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от народния представител 
Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; законопроект 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни 
представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от народния 
представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев 
и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от 
народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на 
Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 
г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев 
и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от 
народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители 
на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
47. Допълнителен доклад към доклад вх. № 653-03-50 от 25 април 2016 г. за второ гласуване на общ законопроект на приетите на 10 март 
2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от народния представител 
Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 554-01-95, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; законопроект 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан и група народни 
представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от народния 
представител Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; 
законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от народния представител Настимир Ананиев Ананиев 
и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от 
народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на 
Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 
г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от народния представител Димитър Андреев Делчев 
и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от 
народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители 
на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
48. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси: 

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? 
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120? 
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? 
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 

5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за 
един получен действителен глас на последните парламентарни избори? 
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления 
в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно 
мнозинство в два тура?,                                                                                                       № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет на 8 
февруари 2016 г., заедно с протокол от 7 април 2016 г. за проверка на подписката на граждани, които го подкрепят, извършена от Главна 
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
постъпил на 8 април 2016 г. с писмо с вх. № ПГ-516-00-21 от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

49. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерски съвет на 
25.03.2016 г. 
50. Указ № 127 от 9 май 2016 г. на президента на Република България, постъпил на 10 май 2016 г., за връщане за ново обсъждане на Закона 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 28 април 2016 г. 

51. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет 
на 28.04.2016 г. 

52. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от народния представител Валентин Радев и група народни 
представители на 25.03.2016 г., приет на първо гласуване на 20.04.2016 г. 

53. Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от народния представител Красимир 
Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г.  
54. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-19, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г. 
55. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България 
между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 602-02-20, внесен от Министерски съвет на 19.05.2016 г. 
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56. Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № 602-01-18, внесен от 
Министерски съвет на 13.04.2016 г. 
57. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов 
и група народни представители на 26.05.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен от 
народния представител Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители на 27.05.2016 г.; законопроект за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-70, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители 
на 27.05.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-73, внесен от народния представител Георги 
Стоянов Кадиев на 31.05.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-75, внесен от народния 
представител Радан Миленов Кънев и група народни представители на 31.05.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, № 654-01-76, внесен от народния представител Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 01.06.2016 г. и законопроект 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-77, внесен от народните представители Четин Хюсеин Казак и Хамид Бари 
Хамид на 01.06.2016 г. 

58. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-54, внесен от народния представител Красимир Дончев 
Каракачанов и група народни представители на 07.04.2016 г. 
59. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 
654-01-45, внесен от народния представител Вили Младенов Лилков и група народни представители на 30.03.2016 г. 
60. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на 
сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на 
Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския 
съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската 
комисия от името на Европейския съюз № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30.05.2016 г. 
61. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от Министерски съвет на 26.04.2016 г. 
62. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, № 502-
01-98, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2015 г., приет на първо гласуване на 2 март 2016 г. 

63. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 
602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.  

64. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от народния представител Данаил Кирилов и 
група народни представители на 23.01.2015 г. 
65. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-34, внесен от Министерски съвет на 17.06.2016 г. 
66. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-68, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов 
и група народни представители на 26 май 2016 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2016 г. 
67. Общ законопроект на приетите на 17 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
администрацията, № 554-01-8, внесен от народния представител Бойка Грозева Маринска и група народни представители на 16.01.2015 г. и 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от народния представител Светлин Димитров 
Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание. 
68. Общ законопроект на приетите на 10 февруари 2016 г. и 6 април 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от народния представител Димитър Танев Танев и група народни представители на 
26.03.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от народния представител 
Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г.; законопроект за изменение на Закона за държавния служител, 
№ 554-01-148, внесен от народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 31.07.2015 г.; законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет на 11.09.2015 г. и законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г., изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
69. Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. 
70. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси: 
1. „Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?“; 
2. „Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да 
стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?“; 

3. „Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?“; 
4. „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?“; 
5. „Подкрепяте ли отпадане на имунитета на народните представители?“, 
№ ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г. 
71. Обсъждане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет за 2014 г., № 611-00-1, внесен от Висшия съдебен съвет на 27.05.2016 г. и на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия 
съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г., № 630-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 
07.06.2016 г. 
72. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г., № 611-00-2, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 27.05.2016 г. и на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г., ведно със становището на 
Комисията по правни въпроси към ВСС, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23 от 2 юни 2016 г., № 630-00-4, 
внесен от Висшия съдебен съвет на 07.06.2016 г. 
73. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г., № 511-00-7, внесен от 
Висшия съдебен съвет на 05.08.2015 г. и на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г., 
№ 611-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 13.06.2016 г. 
74. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи 
през 2014 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 
27 от 21 май 2015 г., № 511-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 27.05.2015 г. и на Доклад за прилагането на закона и за дейността на 
Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси 
към ВСС, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23 от 2 юни 2016 г., № 630-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 
07.06.2016 г. 
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75. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен 
от Министерски съвет на 23.06.2016 г. 

76. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен от 
Министерски съвет на 30.06.2016 г. 
77. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП 
България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16I5СВ005 между 
правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г. 

78. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски 
съвет на 14.06.2016 г. 

79. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 
07.07.2016 г. 
80. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-34, внесен от 
Министерски съвет на 17.06.2016 г. 
81. Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерски съвет на 18.07.2016 г.  
82. Законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за 
администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и 
Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище 
на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г. 
83. Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата 
ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г. 
84. Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния 
директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, 
представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за 
тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между 
Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие 
Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за 
съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 
12.08.2016 г. 

85. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-
01-83, внесен от Министерски съвет на 07.10.2015 г. 
86. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, 
внесен от народните представители Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов 
Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 17.03.2016 г. 
87. Рамкова позиция на Република България относно предложение за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на 
решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен 
текст), № 602-00-58, внесена от Министерски съвет на 02.09.2016 г. 
88. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет 
на 04.08.2016 г. 
89. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен 
от народните представители Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, 
Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и 
Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.  

90. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен 
от народните представители Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов на 28.07.2015 г. 
91. Обсъждане на проектите за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 454-02-61, внесен 
от народния представител Радан Миленов Кънев и група народни представители на 09.12.2014 г.; 
- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-35, внесен от народния 
представител Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 13.03.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-38, внесен 
от народния представител Валентин Николов Иванов и група народни представители на 20.03.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-43, внесен от народния 
представител Велизар Пенков Енчев на 07.04.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-44, внесен 
от народния представител Волен Николов Сидеров на 08.04.2015 г. ; 

- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-45, внесен от народния 
представител Велизар Пенков Енчев на 17.04.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-99, внесен от народния 
представител Борислав Сабинов Иглев на 20.11.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 554-02-101, внесен от народния 
представител Велизар Пенков Енчев на 07.12.2015 г.; 

- Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 654-02-32, внесен от народния 
представител Велизар Пенков Енчев на 19.04.2016 г.; 
- Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 654-02-77, внесен 
от народните представители Валери Симеонов Симеонов, Красимир Дончев Каракачанов и Волен Николов Сидеров на 21.09.2016 г.; 
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- Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 654-02-78, внесен 
от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.09.2016 г. 
92. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана 
от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по 
Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, № 602-02-33, внесена от Министерски съвет на 15.09.2016 
г. 
93. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- № 554-01-145, внесен от народните представители Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов и  
- № 654-01-84, внесен от народните представители Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, 
Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, 
Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.  
94. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен от народния 
представител Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г., приет на първо гласуване на 24.02.2016 г. 
95. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, 
внесен от народния представител Вили Младенов Лилков и група народни представители на 08.06.2016 г. 
96. Обсъждане за първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 654-01-97, внесен от народния 
представител Велизар Пенков Енчев на 27.07.2016 г.; № 654-01-113, внесен от народните представители Радан Миленов Кънев, Атанас 
Петров Атанасов и Борис Борисов Станимиров на 11.10.2016 г.; № 654-01-114, внесен от народния представител Лъчезар Стаменов 
Никифоров и група народни представители на 11.10.2016 г.; № 654-01-116, внесен от народните представители Гроздан Спасов Караджов, 
Петър Владиславов Славов и Иван Кирилов Иванов на 13.10.2016 г.; № 654-01-118, внесен от народните представители Филип Стефанов 
Попов и Иван Валентинов Иванов на 14.10.2016 г.; № 654-01-119, внесен от народните представители Красимир Любомиров Велчев, 
Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев 
Николов на 17.10.2016 г.; № 654-01-120, внесен от народния представител Георги Стоянов Кадиев на 17.10.2016 г.; № 654-01-121, внесен 
от народния представител Велизар Пенков Енчев на 17.10.2016 г.; № 654-01-122, внесен от народния представител Лютви Ахмед Местан 
на 17.10.2016 г.; № 654-01-123, внесен от народните представители Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони 
Антониев Тренчев, Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г.; № 654-01-124, внесен от народните 
представители Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и Димитър Кирилов Байрактаров на 
17.10.2016 г. и № 654-01-125, внесен от народния представител Четин Хюсеин Казак на 17.10.2016 г. 
97. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 
изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- № 654-01-119, внесен от народните представители Красимир Любомиров Велчев, Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов 
Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев Николов на 17.10.2016 г.; 

- № 654-01-123, внесен от народните представители Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони Антониев Тренчев, 
Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г.; 

- № 654-01-124, внесен от народните представители Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и 
Димитър Кирилов Байрактаров на 17.10.2016 г. 

98. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 653-03-104/21.10.2016 г. на приетите на 21.10.2016 г. на първо гласуване 
законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс:  
- № 654-01-119, внесен от народните представители Красимир Любомиров Велчев, Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов 
Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев Николов на 17.10.2016 г.; 

- № 654-01-123, внесен от народите представители Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони Антониев Тренчев, 
Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г.; 

- № 654-01-124, внесен от народните представители Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и 
Димитър Кирилов Байрактаров на 17.10.2016 г. 

99. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет нa 31.10.2016 г. 

100. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от 
Министерски съвет нa 31.10.2016 г. 

101. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, № 602-01-55, внесен от Министерски съвет на 03.10.2016 г. 
102. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, 
представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр 
Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за 
развитие на 16 август 2016 г., № 602-02-36, внесена от Министерски съвет на 13.10.2016 г. 
103. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесена от Министерски съвет на 14.10.2016 
г. 
104. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната 
инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерски съвет нa 03.11.2016 г. 
105. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на 
земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие /с регистрационен индекс РД 50-127/ 
26.09.2016 г./, № 602-02-40, внесен от Министерски съвет нa 17.11.2016 г. 
106. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-41, внесен от 
Министерски съвет нa 17.11.2016 г. 
107. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие /Проект № Р 160511/, № 602-02-42, внесен от Министерски 
съвет нa 21.11.2016 г. 
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108. Обсъждане на второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество, № 554-01-107, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 
29.05.2015 г. 

109. Обсъждане на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, 
внесен от Министерски съвет нa 08.11.2016 г. 

110. Обсъждане на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-
51, внесен от Министерски съвет нa 19.09.2016 г. 

111. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, 
внесен от Министерски съвет нa 15.11.2016 г. 

112. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-01-62, внесен 
от Министерски съвет на 26.10.2016 г. 

113. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602-01-68, внесен от 
Министерски съвет на 01.11.2016 г. 

114. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от 
Министерски съвет на 26.04.2016 г. 

115. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски 
съвет на 14.06.2016 г. 

116. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 653-03-106/ 
25.10.2016 г. на приетите на 06.10.2016 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс: 
- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от народните представители Анна 
Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов на 28.07.2015 г.; 
- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от народните представители Данаил 
Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил 
Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов 
на 07.07.2016 г. 
    

Комисия по икономическа политика и туризъм 

1. Становище по Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за 
изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2014 
г., № 502-00-64, внесен от Министерски съвет на 17 септември 2015 г. 

2. Доклад за първо гласуване по законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от Министерски съвет 
на 23 декември 2015 г. 

3. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 
502-01-101, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2015 г.  

4. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен 
от Министерски съвет на 23 декември 2015 г. 

5. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 
602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г. 

6. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови отношения на 
дружества, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 
502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2015 г. 

7. Доклад за първо гласуване по законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2016 г. 

8. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-
8, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2016 г. 

9. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 
654-01-34, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2016 г. и законопроекта за 
допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен от народния представител Найден 
Зеленогорски и група народни представители на 23 март 2016 г. 

10. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет 
на 12 март 2016 г. 

11. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен 
от Министерски съвет на 28 март 2016 г. 
12. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския 
инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между 
Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог 
между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13, внесен от 
Министерски съвет на 28 март 2016 г. 

13. Доклад по законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между 
Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен 
от Министерски съвет на 21 март 2016 г. 
14. Доклад по Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за 
гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20, внесена от Министерски съвет 
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на 1 април 2016 г., както и проекта на акта и приложенията към него. 

15. Становище по Проекта на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, 
заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, № 
654-02-30, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители на 6 април 2016 г. 
16. Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита 
на конкуренцията, № 654-02-31, внесен от народния представител Делян Добрев и група народни представители на 7 април 2016 г. 

17. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 602-01-14, внесен от 
Министерски съвет на 31 март 2016 г. 

18. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 12 април 2016 г. 
19. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, 
внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители на 20 април 2016 г. 

20. Доклад по проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от 
неформална към формална икономика, приета на 104-тата сесия на Международната организация на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 
602-03-6, внесен от Министерски съвет на 4 април 2016 г. 

21. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-
8, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2016 г. 
22. Доклад по проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, 
заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание.  

23. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-
01-20, внесен от Министерски съвет на 20 април 2016 г. 
24. Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, 
внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г. 

25. Доклад по Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г., № 504-00-17, внесен от 
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 25 март 2015 г. 
26. Доклад по общ законопроект на приетите на първо гласуване на 2 юни 2016 г. законопроект за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 13 април 
2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от 
Министерски съвет на 9 май 2016 г. 
27. Становище по Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 
2015 г., № 504-00-23, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 19 ноември 2015 г. 

28. Доклад № 653-01-28/ 27.06.2016 г. от изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за 
защита на конкуренцията 

29. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-
01-32, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2016 г.  
30. Доклад за второ гласуване по общ законопроект на приетите на първо гласуване на 2 юни 2016 г. законопроект за допълнение на 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от народния представител Манол Генов и група народни 
представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
№ 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г. 

31. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 602-01-35, внесен от Министерски 
съвет на 22 юни 2016 г. 

32. Доклад за първо гласуване по законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18 май 2016 
г. 

33. Доклад за първо гласуване по законопроекта за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2016 г. 

34. Становище по проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България 
през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27 май 2016 г. 

35. Становище по Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 
февруари 2016 г. 
36. Становище по Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение 
към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба за 2015 г., № 602-00-47, внесен от Министерски съвет на 7 юли 2016 г. 

37. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-311, внесен от Министерски 
съвет на 14 юни 2016 г. 
38. Становище по рамкова позиция на Република България относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно сътрудничеството между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, № 
602-00-48, внесена от Министерски съвет на 8 юли 2016 г., както и проекта на акта. 

39. Доклад по проект за решение във връзка с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и 
Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, № 654-02-75, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Петър 
Кънев и Жельо Бойчев на 25 август 2016 г. 
40. Доклад по проект за решение относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз, № 
654-02-73, внесен от народния представител Мариана Тодорова и група народни представители на 28 юли 2016 г. 
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41. Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 602-01-35, внесен от Министерски 
съвет на 22 юни 2016 г. 
42. Становище по Рамкова позиция на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на 
умения, № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22 август 2016 г., както и проекта на акта. 
43. Доклад по законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и секретариата на 
инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 1 август 2016 г. 
44. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от 
генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република 
България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на 
данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване 
между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ 
Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга 
страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски 
съвет на 12 август 2016 г. 

45. Становище по Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г., № 604-00-4, внесен от 
Надзорния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол на 9 юни 2016 г. 

46. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от 
народния представител Данаил Кирилов и група народни представители на 7 юли 2016 г. 
47. Доклад по законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от 
министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по 
Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15 
септември 2016 г. 

48. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 602-01-54, 
внесен от Министерски съвет на 26 септември 2016 г. 
49. Становище по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., № 520-00-231, внесен от Комисията 
за защита на конкуренцията на 26 май 2015 г. 

50. Становище по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г., № 620-00-121 внесен от Комисията за 
защита на конкуренцията на 27 май 2016 г. 
51. Становище по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии 
с двойна употреба през 2015 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския 
съвет, № 602-00-54, внесен от Министерски съвет на 29 август 2016 г. 

52.. Доклад за първо гласуване по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет на 31 октомври 2016 г. 

53. Доклад за първо гласуване по законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, № 654-01-107, внесен от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев на 
19 септември 2016 г. 

54. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, 
внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г. 

55. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от 
Министерски съвет на 8 ноември 2016 г. 

56. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски 
съвет на 2 декември 2016 г. 

57. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на 
токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 602-01-77, внесен от Министерски съвет на 17 ноември 2016 г. 

58. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от 
Министерски съвет на 15 ноември 2016 г. 
59. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от 
народните представители Петър Славов и Мартин Димитров на 5 ноември 2016 г. 

60. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 654-01-126, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 18 октомври 2016 г. 

61. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната 
организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, № 602-02-44, 
внесен от Министерски съвет на 1 декември 2016 г. 

62. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 2 
декември 2016 г. 

    
Комисия по енергетика 

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и 
за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20, внесен от Министерски съвет на 01.04.2016 г., както и проекта на акта и 
приложенията към него. 
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3. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на 
бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.04.2016 г. 
4. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г., № 620-00-9, внесен от Комисията за енергийно и водно 
регулиране на 31.03.2016 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-66, внесен от народните представители Делян Добрев и 
Валентин Николов на 17.05.2016 г. - два доклада за първо и второ четене. 

6. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 602-01-30, внесен от Министерски съвет на 10.06.2016 г.  
7. Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. 
8. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 
23.06.2016 г. 

9. Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД, № 602-01-52, 
внесен от Министерски съвет на 20.09.2016 г. 

10. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет на 
08.11.2016 г. - два доклада за първо и второ четене. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет 
на 19.09.2016 г. 

    
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите 
държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително 
Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, 
внесен от Министерски съвет. 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от 
Министерски съвет. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 502-01-72, внесен от Министерски съвет (доклад за 2-
ро гласуване). 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 554-01-186, внесен от народните представители Петър Славов и 
Мартин Димитров. 

5 . Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 602-01-4, внесен от Министерски съвет. 
6.  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 502-01-101, внесен от 
Министерски съвет (доклад за 2-ро гласуване). 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет. 

9. Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 554-01-140, внесен от народния представител Лютви Местан и група 
народни представители; № 654-01-16, внесен от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров; № 654-01-19, внесен от 
народния представител Димитър Делчев и група народни представители и № 654-01-20, внесен от народния представител Цветан Цветанов 
и група народни представители. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от народния представител Диана 
Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 654-01-31, внесен от народния представител Ирена Коцева и група 
народни представители на 09.03.2016 г. 

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за 
финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 
февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерски съвет на 10.03.2016 г. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от народния 
представител Цвета Караянчева и група народни представители на 16.03.2016 г. 

14. Законопроект за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен от народния представител 
Найден Зеленогорски и група народни представители. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерски съвет. 

16. Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 602-01-18, внесен от 
Министерски съвет на 13.04.2016 г.  

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от народния представител 
Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.. 

18. Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от народния представител Красимир 
Каракачанов и група народни представители. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 654-01-59, внесен от народния представител Петър Славов и група 
народни представители на 20.04.2016 г. 

20. Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране 
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на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.  

21. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – 
ИППТГС ССI 2014ТС16I5СВ006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония, № 602-02-17, 
внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.  

22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, внесен от Министерски съвет. 

23. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 
602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.  

24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-80, внесен от народния представител 
Манол Генов и група народни представители на 08.06.2016 г. 

25. Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски 
съвет на 15.06.2016 г.  
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-34, внесен от Министерски съвет на 17.06.2016 г. 
28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет. 
29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 602-01-35, внесен от Министерски съвет. 
30. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП 
България - Турция 2014-2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16І5СВ005 между 
правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет. 
31. Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет. 
32. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет. 

33. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от народния представител Данаил Кирилов и 
група народни представители. 
34. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет. 
35. Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 01.02.2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерски съвет. 
36. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, внесен от Министерски съвет. 
37. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет.   
38. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 602-01-61, внесен от Министерски съвет. 

39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 602-01-67, внесен от 
Министерски съвет. 
40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 654-01-128, внесен от 
народния представител Александър Ненков и група народни представители. 

41. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 654-01-131, внесен от народните представители Александър 
Ненков и Станислав Иванов. 

42. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет. 
    

Комисия по външна политика  
1. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в 
делата на местната власт, № 502-02-38, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 г. 
2. Проект за решение за необходимостта от насърчаване на междупарламнтарния диалог и сътрудничество между Европейския съюз и 
Руската федерация, № 554-02-102, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 08.12.2015 г. 

3. Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за 
финансови сметки, № 502-02-42, внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и 
превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, 
внесен от Министерски съвет на 02.11.2015 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола 
за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., № 502-02-
41, внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и 
справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник и на Сертификата за 
принос на донорите по Приложение II от Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и 
справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник, № 502-02-44, внесен от 
Министерски съвет на 28.12.2015 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма 
по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България, № 602-02-1, внесен от 
Министерски съвет на 21.01.2016 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на 
Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република 
Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, 
правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация 
на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата "Френският език в 
международните отношения", № 602-02-2, внесен от Министерски съвет на 22.01.2016 г. 
9. Проект на Декларация, във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадата на гръцките 
фермери, № 654-03-2, внесен от народните представители Джема Грозданова, Красимир Каракачанов, Борис Станимиров, Георги 
Кючуков, Станислав Анастасов, Кристиян Вигенин и Кънчо Филипов на 18.02.2016 г. 
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10. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и 
Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, 
№ 602-02-7, внесен от Министерски съвет на 17.03.2016 г. 

12. Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в 
полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен 
от Министерски съвет на 18.03.2016 г. 

13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, № 602-02-
9, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г. 

14. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, 
№ 602-02-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г.  

15. Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от 
Министерски съвет на 28.03.2016 г. 
16. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет 
на 21.03.2016 г.  

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет 
на 28.04.2016 г. 
18. Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г. 
19. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП 
ТГС ССI 2014ТС16I5СВ006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония, № 602-02-17, 
внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 

20. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 
602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 

21. Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на 
ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, № 602-02-16, внесен от Министерски съвет 
на 04.05.2016 г. 
22. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на 
сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на 
Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския 
съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската 
комисия от името на Европейския съюз, № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30.05.2016 г. 

23. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, №  602-02-
22, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г. 

24. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602-02-23, внесен от 
Министерски съвет на 20.06.2016 г. 
25. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на 
Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и 
Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE)  относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), 
подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, № 602-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г. 
26. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, 
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, 
министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на 
Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център 
за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС), № 602-02-25, внесен от Министерски съвет на 29.06.2016 г. 
27. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП 
България – Турция 2014 – 2020 г.” по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между 
правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г. 
28. Законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за 
администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и 
Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище 
на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г. 
29. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на 
външните работи на Република България и Международната организация на франкофонията, № 602-02-30, внесен от Министерски съвет 
на 12.08.2016 г. 
30. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон 
Карман за динамика на флуидите (ИФК) № 602-02-32, внесен от Министерски съвет на 26.08.2016 г. 
31. Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата 
ЕВРИКА за участие в съвместна програма „Евростарс-2“, 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г. 
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32. Проект за решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация № 654-02-
74, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.08.2016 г. 
33. Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76, внесен от народните представители Валери 
Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова, Иван Пенков Иванов, Милена Цветанова Дамянова и Радослав Любчов Стойчев на 
01.09.2016 г. 

34. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 654-01-102, внесен от народния представител 
Георги Стоянов Кадиев на 12.08.2016г. 

35. Проект за решение във връзка с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския 
съюз и неговите държави-членки, от друга страна № 654-02-75, внесен от народните представители Корнелия Петрова Нинова, Петър 
Георгиев Кънев и Жельо Иванов Бойчев на 25.08.2016 г. 
36. Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата Конвенция на Обединените нации по изменение на 
климата и за приемане на декларация по чл.9, параграф 1 от споразумението № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г. 
37. Законопроект № 602-01-64 за държавния бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 
38. Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна 
банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерски съвет на 03.11.2016 г. 

39. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 
14.11.2016 г. 
40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 654-01-132, внесен от 
народните представители Петър Владиславов Славов, Методи Борисов Андреев и Вили Младенов Лилков на 17.11.2016 г . 
41. Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, 602-02-45 внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г. 
    

Комисия по отбрана 
1. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, № 602-02-
22, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на 
Република Литва, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и 
Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE)  относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), 
подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия, № 602-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г. 
3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски 
съвет на 27.05.2016 г. 

4. Разглеждане на проект за решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен 
патрулен кораб на ВМС“,  № 602-03-5, внесен от Министерски съвет на 01.04.2016 г. 

5. Разглеждане на проект за решение за приемане на Проект за инвестиционен разход “Придобиване на нов тип боен самолет“, № 602-03-4, 
внесен от Министерски съвет на 01.04.2016 г. 

6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г., № 602-03-7, внесен от Министерски съвет 
на 04.04.2016 г. 
7. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от народния представител Валентин Иванов Радев и група 
народни представители на 25.03.2016 г. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 654-01-12, внесен от 
народния представител Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016 г., приет на първо гласуване на 18.02.2016 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 654-01-12, внесен от 
народния представител Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016 г., второ гласуване. 
10. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

11. Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, № 654-
01-9, внесен от народния представител Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 28.01.2016 г. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-89, внесен от 
Министерски съвет на 06.11.2015 г., приет на първо гласуване на 14.01.2016 г. 

13. Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 602-01-39, внесен от 
Министерски съвет на 30.06.2016 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 602-01-39, внесен от 
Министерски съвет на 30.06.2016 г. 
15. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната 
на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, 
министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, 
Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на 
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на 
Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен 
транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС), №  602-02-25, 
внесен от Министерски съвет на 29.06.2016 г.  
16. Разглеждане, обсъждане и гласуване на проект за декларация за неучастие на Република България в нови военни формирования и 
военни дейности в Югоизточна Европа и района на Черно море, № 654-03-6, внесен от народния представител Михо Димитров Михов на 
17.06.2016 г.  

17. Разглеждане, обсъждане и гласуване на проект на декларация на 43-то Народно събрание за отказ от враждебни действия между 
Република България и  Руската федерация, № 654-03-7, внесен от народния представител Велизар Пенков Енчев на 22.06.2016 г. 
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18. Разглеждане, обсъждане и гласуване на  Законопроект за противодействие на тероризма № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 
07.07.2016 г.  

19. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен 
от Министерски съвет на 30.06.2016 г. 

20. Разглеждане, обсъждане и гласуване на  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България, № 602-01-40, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г. 

21. Разглеждане, обсъждане и гласуване на  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България, № 654-01-86, внесен от народния представител Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 
07.07.2016 г. 
22. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, № 654-01-87, внесен от народния представител Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 
07.07.2016 г. 

23. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, № 654-01-90, внесен от народния представител Велизар Пенков Енчев на 13.07.2016 г.  
24. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Проект за решение за обявяване на Черно море за демилитаризирана зона, № 654-02-70, внесен 
от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 14.07.2016 г. 
25. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на 
територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, № 654-01-91, внесен от народния представител Велизар 
Пенков Енчев на 14.07.2016 г. 
26. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон 
Карман за динамика на флуидите (ИФК), № 602-02-32, внесен от Министерски съвет на 26.08.2016 г. 

27. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен 
от Министерски съвет на 30.06.2016 г. (второ четене) 
28. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, № 602-01-39, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г. – второ гласуване. 

29. Представяне, обсъждане и приемане на първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 
602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

30. Разглеждане, обсъждане и гласуване на  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България, № 602-01-40, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г. (второ четене).  

    
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 3 декември 2015 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита 
на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от народния представител Методи Андреев и група народни представители на 
18.12.2014 г.; № 554-01-115, внесен от народния представител Ангел Найденов и група народни представители на 12.06.2015 г.; № 554-01-
118, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители на 17.06.2015 г. и № 502-01-59, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС. 
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и 
превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, 
внесен от Министерски съвет на 02.11.2015 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 554-01-169, внесен от 
народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров на 04.11.2015 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча, № 602-01-1, внесен от Министерски съвет на 
07.01.2016 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 602-01-4, внесен от Министерски съвет на 27.01.2016 г. 

6. Законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерски съвет на 05.10.2015 г., приет на 14 януари 2016 г. 

7. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от народния представител Валентин Иванов Радев и група 
народни представители на 25.03.2016 г. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет 
на 23.02.2016 г. 

9. Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г., № 620-00-1, внесен от Комисията за защита на 
личните данни на 28.01.2016 г. 
10. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г., № 520-00-
32, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия на 18.12.2015 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 
554-01-185, внесен от народния представител Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г. 
12. Предложение за произвеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет на 08.02.2016 г., заедно с 
протокол от 7 април 2016 г. за проверка на подписката на граждани, които го подкрепят от Главна дирекция „Гражданска регистрация и 
административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, № ПГ- 516-00-21 от 8 април 2016 г. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 
15.04.2016 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 654-01-62, внесен от народния представител 
Румен Иванов и група народни представители на 26.04.2016 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

 29 

15. Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет 
на 28.04.2016 г. 

17. Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от народния представител Красимир 
Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 654-01-62, внесен от народния представител 
Румен Иванов и група народни представители на 26.04.2016 г., приет на първо гласуване на 25.05.2016 г. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 
21.04.2016 г. 
20. Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 3 декември 2015 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от народния представител Методи Андреев и група народни представители 
на 18.12.2014 г.; № 554-01-115, внесен от народния представител Ангел Найденов и група народни представители на 12.06.2015 г.; № 554-
01-118, внесен от народния представител Петър Славов и група народни представители на 17.06.2015 г. и № 502-01-59, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 602-01-4, внесен от Министерски съвет на 27.01.2016 г., 
приет на 09.03.2016 г. 
22. Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, № 654-
01-9, внесен от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители на 28.01.2016 г. 
23. Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 15 юни 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България, № 554-01-117, внесен от народния представител Румен Йончев на 16.06.2015 г.; № 602-01-15, внесен от 
Министерски съвет на 31.03.2016 г. и № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28.04.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от 
ПОДНС. 
24. Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 22 юни 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерски съвет на 11.06.2015 г. и № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 
21.04.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС. 

25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 602-01-35, внесен от Министерски съвет на 22.06.2016 г. 
26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, № 602-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.06.2016 г. 
27. Законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г. 
28. Второ гласуване на Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България, № 554-01-117, внесен от народния представител Румен Йончев на 16.06.2015 г.; № 602-01-15, внесен от 
Министерски съвет на 31.03.2016 г. и № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28.04.2016 г. 

29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 
602-01-45, внесен от Министерски съвет на 15.07.2016 г. 
30. Рамкова позиция на Република България относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения, № 602-00-53, 
внесена от Министерски съвет на 22.08.2016 г., както и проекта на акта.  

31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет 
на 23.02.2016 г. (второ гласуване). 

32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от народния представител Данаил Кирилов и 
група народни представители на 23.01.2015 г. 
33. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г., № 620-00-
17, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия на 19.07.2016 г. 

34. Второ гласуване на Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България (продължение). 
35. Рамкова позиция на Република България относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
рамка на Съюза за презаселване и за изменение на регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, № 602-00-73, 
внесена от Министерски съвет на 12.10.2016 г., както и проекта на акта.  

36. Второ гласуване на Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
българските лични документи. 
37. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г., 
заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., представляваща мотиви към законопроекта и 
становището на Министерски съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. 

38. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 
602-01-45, внесен от Министерски съвет на 15.07.2016 г. (второ гласуване). 

    
Комисия по земеделието и храните 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона ветеринарномедицинската дейност, № 502-01-95, внесен от Министерски съвет на 
23.11.2015 г. – 1 доклад. 

2. Обединен законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 553-07-38 от 17.09.2015 г. 
(законопроектът е изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС) – 2 доклада. 
3. Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на 
външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета, внесена от Министерски съвет на 13.01.2016 г., както 
и проекта на акта - 1 доклад. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен от Министерски съвет на 
23.12.2015 г. - 2 доклада. 
5. Годишна програма за участие в решения на Европейския съюз, № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. - 1 доклад. 
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6. Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г. - 1 доклад. 

7. Законопроект за оценка на риска по хранителната верига, № 602-01-5, внесен от Министерски съвет на 01.02.2016 г. – 2 доклада. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12.08.2015 г. – 1 доклад. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-89, внесен от народния представител Вили 
Лилков и група народни представители на 13.05.2015 г. – 1 становище. 

10 .Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 602-01-1, внесен от Министерски съвет на 
07.01.2016 г. – 1 становище. 

11. Обединен законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 653-07-14 / 24.03.2016 г.,  изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС - 2 доклада. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57/ 09.07.2015 г., внесен от Министерски съвет – 
1 доклад.  

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерски съвет на 
25.03.2016 г. - 1 доклад. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 654-01-48, внесен от народния 
представител Иван Станков на 06.04.2016 г. – 1 доклад (приет на две четения в един ден). 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен на 12.05.2016 
г. – 2 доклада. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 654-01-64, внесен на 12.05.2016 г. – 1 доклад. 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен на 13.05.2016 г. – 2 доклада. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от 
народния представител Цвета Караянчева на 04.07.2016 г. – 2 доклада. 
19. Обсъждане и приемане на Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, 
представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една 
страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, 
за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото 
на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност 
на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от 
друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от 
Министерски съвет на 12.08.2016 г. – 1 доклад. 

20. Обсъждане и приемане на Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от 
Министерски съвет на 18.07.2016 г. – 1 доклад. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 602-01-44, внесен от Министерски съвет на 
13.07.2016 г.  – 1 доклад. 

22. Законопроект за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море, № 
602-02-35, внесен от Министерски съвет на 07.10.2016 г. – 1 доклад. 

23. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. – 1 
доклад. 
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 654-01-129, внесен от 
народния представител Димитър Байрактаров и група народни представители на 21.10.2016 г. – 1 доклад. 
25. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и 
храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/ 26.09.2016 г.), 
№ 602-02-40, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г. – 1 становище. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от народния представител 
Димитър Гечев на 06.12.2016 г. – 2 доклада. 
    

Комисия по труда, социалната и демографската политика 

1. Доклад за първо гласуване на Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от Министерски съвет 
на 23.12.2015 г. 

2. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-180, внесен от народния 
представител Георги Стоянов Кадиев на 09.11.2015 г. 
3. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от народните представители Светлана 
Ангелова Найденова, Димитър Кирилов Байрактаров, Гроздан Спасов Караджов, Мариана Георгиева Тодорова, Хасан Ахмед Адемов, 
Георги Янчев Гьоков и Стефан Георгиев Кенов на 15.01.2016 г. 
4. Работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от народните представители 
Светлана Ангелова Найденова, Димитър Кирилов Байрактаров, Гроздан Спасов Караджов, Мариана Георгиева Тодорова, Хасан Ахмед 
Адемов, Георги Янчев Гьоков и Стефан Георгиев Кенов на 15.01.2016 г. 
5. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от народните представители Светлана 
Ангелова Найденова, Димитър Кирилов Байрактаров, Гроздан Спасов Караджов, Мариана Георгиева Тодорова, Хасан Ахмед Адемов, 
Георги Янчев Гьоков и Стефан Георгиев Кенов на 15.01.2016 г. 

6. Доклад за първо гласуване на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 
20.11.2015 г. 

7. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 
г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 
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8. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от народния 
представител Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г. 
9. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от 
народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20.01.2016 г. 

10. Доклад за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от народния 
представител Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 20.01.2016 г. 

11. Работен доклад за второ гласуване на Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от 
Министерски съвет на 23.12.2015 г. 

12. Доклад за второ гласуване на Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от Министерски съвет 
на 23.12.2015 г. 

13. Доклад за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Тунизийската република, № 602-02-9, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г. 

14. Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Федеративна република Бразилия, № 602-02-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г.  

15. Доклад за второ гласуване на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 
20.11.2015 г. 

16. Доклад за първо гласуване на Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет, № 656-32-3, внесен на 15.03.2016 г. 
17. Доклад относно приемане проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно 
прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната организация на труда на 12.06.2015 г. в 
Женева, № 602-03-6, внесен от Министерския съвет на 04.04.2016 г. 

18. Работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от 
народния представител Михо Михов и група народни представители на 07.10.2015 г. 

19. Доклад  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на 
Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г., № 602-02-18, внесен от Министерски съвет 
на 11.05.2016 г.  
20. Доклад  за първо гласуване на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Доклад по отчета за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., 
внесен от Министерски съвет на 25.09.2015 г.  
21. Доклад  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 
654-01-36, внесен от народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 17.03.2016 г.  
22. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 654-01-50, 
внесен от народния представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 07.04.2016 г. 
23. Доклад относно приемане на проект за Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на 
Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 

24. Доклад относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 
г., № 610-00-24, внесен от Националния осигурителен институт на 18.05.2016 г. 
25. Доклад относно Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2015 г., Годишен финансов отчет на Комисията за 
финансов надзор за 2015 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г. и Одитен доклад № 0400104416 
на Сметната палата и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на КФН, неразделна част от него, № 620-00-13, внесен 
от Комисията за финансов надзор на 30.05.2016 г.  
26. Доклад за първо гласуване на Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г. 

27. Доклад относно приемане на Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от 
Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г. 
28. Доклад относно приемане на Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 
29. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за семейните помощи за деца, № 554-01-164, внесен от народния 
представител Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 14.10.2015 г. и приет на първо гласуване на 15.04.2016 г. 
30. Доклад относно Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и 
подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.  

31. Доклад за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална 
сигурност, № 602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г. 

32. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 654-01-72, внесен от народния 
представител Корнелия Нинова и група народни представители на 31.05.2016 г. 

33. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 654-01-88, внесен от народния 
представител Румен Христов и група народни представители на 08.07.2016 г. 

34. Доклад относно представянето и изслушването на кандидатите за управител, подуправител на Националния осигурителен институт. 

35. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, внесен от 
Министерски съвет на 01.08.2016 г.  
36. Доклад за първо гласуване на Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 
04.08.2016 г.   
37. Доклад относно приемане на Рамкова позиция на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и 
на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока 
степен на умения, № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22.08.2016 г.  
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38. Работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, 
внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г., приет на първо гласуване на 08.09.2016 г.  

39. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, внесен от 
Министерски съвет на 01.08.2016 г., приет на първо гласуване на 08.09.2016 г.  
40. Работен материал на допълнителен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
заетостта, № 602-01-47, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г., приет на първо гласуване на 08.09.2016 г.  
41. Допълнителен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-
47, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г., приет на първо гласуване на 08.09.2016 г.  

42. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 602-01-56, внесен от 
Министерски съвет на 07.10.2016 г.  

43.  Доклад за първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 602-01-65, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

44. Доклад за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

45. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-60, внесен от Министерски 
съвет на 20.10.2016 г.  

46. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от 
народния представител Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015 г., приет на първо гласуване на 06.04.2016 г.  

47. Работен материал - доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-
01-160, внесен от народния представител Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015 г., приет на първо 
гласуване на 06.04.2016 г.  

48. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

49. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 602-01-75, внесен 
от Министерски съвет на 15.11.2016 г.  

50. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски 
съвет на 02.12.2016 г.  
51. Доклад относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 653-08-47, въз основа на Законопроект за 
изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.10.2016 г. и Законопроект за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г., приети на първо гласуване на 08.12.2016 г. 

52. Работен материал - доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, въз основа на 
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 653-08-47. 

53. Доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, въз основа на Законопроект за 
изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 653-08-47. 

    
Комисия по образованието и науката  

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, № 554-01-12, внесен от народния 
представител Милен Михов и група народни представители на 23.01.2015 г. 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502-01-97, внесен от 
Министерски съвет на 24.11.2015 г. (два доклада - първо и второ гласуване). 

3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 
4. Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-67, внесен от народния 
представител Светла Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014 г.; Законопроект за изменение на Закона за 
развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-68, внесен от народния представител Станислав Станилов на 
19.12.2014 г.; Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 502-01-36, внесен от 
Министерски съвет на 12.05.2015 г.; Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 
554-01-121, внесен от народния представител Милен Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.; Законопроект за изменение на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-70, внесен от народния представител Борислав Великов и 
група народни представители на 19.12.2014 г. 

5. Годишен доклад за младежта за 2014 г. (с приложен проект за решение), № 502-03-16, внесен от Министерски съвет на 31.07.2015 г. 

6. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2012-2020), № 502-00-32, внесен от Министерски съвет на 08.05.2015 г. 
7. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 9 март 2016 г. на 
първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България: - № 454-
01-67, внесен от народния представител Светла Маринова Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014 г.; - № 454-
01-68, внесен от народния представител Станислав Тодоров Станилов на 19.12.2014 г.; - № 454-01-70, внесен от народния представител 
Борислав Любенов Великов и група народни представители на 19.12.2014 г.; - № 554-01-44, внесен от народните представители Лютви 
Ахмед Местан, Мустафа Сали Карадайъ и Алиосман Ибраим Имамов на 06.03.2015 г.; - № 502-01-36, внесен от Министерски съвет на 
12.05.2015 г.; - № 554-01-121, внесен от народния представител Милен Василев Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.  

8. Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицински университет - Плевен, № 602-03-3, внесен от 
Министерски съвет на 07.03.2016 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 554-01-133, внесен от народните представители Лютви 
Ахмед Местан, Четин Хюсеин Казак, Алиосман Ибраим Имамов и група народни представители на 14.07.2015 г. 
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10. Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски 
съвет на 15.06.2016 г. 
12. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 553-09-27 от 01.12.2015 г., изготвен на основание 
чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на 26.11.2015 г. на първо 
гласуване законопроекти: № 554-01-84, внесен от народния представител Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 
29.04.2015 г.; № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.; № 554-01-152, внесен от народния представител Борислав 
Михайлов Борисов на 15.09.2015 г. и № 554-01-153, внесен от народните представители Борислав Любенов Великов и Милен Василев 
Михов на 15.09.2015 г. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски 
съвет на 15.06.2016 г. 
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието 
и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерски съвет на 14.10.2016 г.  
15. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 
16. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон 
Карман за динамика на флуидите (ИФК), № 602-02-32, внесен от Министерски съвет на 26.08.2016 г. 
17. Законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за 
администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и 
Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище 
на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г. 

18. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 
30.03.2016 г.   
19. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски 
съвет на 27.06.2016 г. 

    
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

2. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 
30.03.2016 г. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 654-01-36, внесен от народния 
представител Михаил Миков и група народни представители на 17.03.2016 г.  

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 654-01-50, внесен от народния представител 
Михаил Миков и група народни представители на 07.04.2016 г.  

5. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 
15.06.2016 г.  

6. Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-60, внесен от народния представител Корнелия Нинова и 
група народни представители на 22.04.2016 г. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 654-01-72, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група 
народни представители на 31.05.2016 г. 

8. Рамкова позиция на Република България относно Предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на 
деца, № 602-00-58, внесена от Министерски съвет на 02.09.2016 г. 
9. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

    
Комисия по здравеопазването 

1. Становище относно Годишен доклад за младежта за 2014 г., (с приложен проект за решение), № 502-03-16, внесен от Министерски съвет 
на 31.07.2015 г. 

2. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, 
№ 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24.11.2015 г.  

3. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15.01.2016 г.  

4. Доклад относно законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза 
и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на 
Националната програма по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България, № 
602-02-1, внесен от Министерски съвет на 21.01.2016 г. 
5. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от 
народния представител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20.01.2016 г. 

6. Доклад относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), 
№ 602-00-7, внесен от Министерски съвет на 29.01.2016 г.  

7. Доклад за първо гласуване относно законопроект за оценка на риска по хранителната верига, № 602-01-5, внесен от Министерски съвет 
на 01.02.2016 г. 
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8. Доклад относно проект за решение за откриване на Факултет по фармация в стуктурата на Медицинския университет - Плевен, № 602-
03-3, внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г.  

9. Доклад относно Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на председателя на Надзорния съвет и на управителя на НЗОК  във 
връзка с прилагането през 2016 г. на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. и предстоящото определяне на част 
от изискванията по чл. 55, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване с решение на Надзорния съвет на НЗОК по реда на чл. 54, ал. 9 и 11 от  
Закона за здравното осигуряване. 

10. Доклад относно Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването  във връзка с публикувана за 
обществено обсъждане на 10 март 2016 г. Наредба за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК  
и съответствието й с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9 и 11 от Закона за здравното осигуряване. 
11. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания 
с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от народния представител Атанас Тодоров Мерджанов и група народни 
представители на 11.12.2015 г. 

12. Становище относно проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стара планина" 
първа степен, № 654-02-34, внесен от народния представител Даниела Анастасова Дариткова - Проданова и група народни представители 
на 19.04.2016 г. 

13. Доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15.01.2016 г. 

14. Становище относно Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и 
Методий“ първа степен, № 654-02-36, внесен от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни 
представители на 11.05.2016 г. 

15. Доклад относно Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България 
за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 
16. Доклад относно Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България 
през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 

17. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 
30.03.2016 г.   

18. Доклад относно предложение за произвеждане на национален референдум, № ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 
03.02.2016 г. 

19. Становище относно законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 
602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г.  

20. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 602-01-37,  внесен 
от Министерски съвет на 27.06.2016 г.  

21. Становище относно проект за решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 
2015 година, № 602-00-49, внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г.  

22. Доклад относно проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 
2015 година, № 602-03-15, внесен от Министерски съвет на 13.07.2016 г. 

23. Доклад относно проведено изслушване по реда на глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 
министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в 
качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. 
24. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58,  внесен от Министерски съвет на 14.10.2016 г.  
25. Доклад относно проведено изслушване  по реда на глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 
министъра на здравеопазването и на компетентни длъжностни лица от Министерството на здравеопазването относно: „Актуално състояние 
и етап на предпроектно проучване по големия инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020 г., 
по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, по който 
бенефициент е Министерството на здравеопазването. 

26. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48,  внесен от Министерски 
съвет на 04.08.2016 г.  

27. Доклад за първо гласуване относно законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

28. Доклад за първо гласуване относно законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 602-01-66, 
внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

    
Комисия по околната среда и водите 

1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 602-01-1, внесен 
от Министерски съвет на 07.01.2016 г. 

2. Обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), 
№ 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

3. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, внесен 
от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 

4. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители на 27.05.2016 г. 

5. Обсъждане на Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България 
през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 
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6. Обявяване на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от народните представители 
Настимир Ананиев и Димитър Делчев на 18.06.2015 г.  и законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, 
внесен от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев на 27.05.2016 г., изготвен на 
основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
7. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, № 602-02-16, внесен от 
Министерски съвет на 04.05.2016 г. 
8. Обсъждане на второ четене на общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, включващ законопроект за 
допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Димитър Делчев на 18.06.2015 г. 
и законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от народните представители Станислав Иванов, Иван 
Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев на 27.05.2016 г., приети на първо гласуване на 08.06.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

9. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. 

10. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, 
внесен от Министерски съвет на 9.05.2016 г. 

11. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерски съвет на 
18.07.2016 г. 

12. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 
26.09.2016 г. 

13. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

14. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-41, внесен от 
Министерски съвет на 17.11.2016 г. 

15. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, 
внесен от Министерски съвет на 20.09.2016 г. 

16. Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и 
водите и Международната банка за възстановяване и развитие /Проект № Р 160511/, № 602-02-42, внесен от Министерски съвет на 
21.11.2016 г. 

17. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,  № 602-01-69, 
внесен от Министерски съвет на 04.11.2016 г.  

18. Обсъждане за второ гласуване на Допълнителен доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на 
отпадъците, № 602-01-25, внесен от Министерски съвет на 9.05.2016 г. 

    
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93/ 18.11.2015 г. - изготвен 1 доклад за 2-ро 
четене. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7/ 
29.01.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28/ 02.03.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502-01-96/ 23.11.2015 г. - изготвени 2 доклада за 1-
во и 2-ро четене. 
5. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5/ 20.01.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 

6. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10/ 21.03.2016 г. - изготвен 1 
доклад за 1-во четене. 

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски 
емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14/ 31.03.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 602-01-14/ 31.03.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17/ 12.04.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21/ 21.04.2016 г. - изготвен 1 доклад за 
1-во четене. 

11. Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15/ 31.03.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19/ 15.04.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
четене. 

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 602-01-35/ 22.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во четене. 
14. Законопроект за концесиите, № 602-01-29/ 09.06.2016 г.  - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
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15. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои 
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия - т.3 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, вх. № 602-00-46/ 04.07.2016 г. - изготвен 1 
доклад за 1-во гласуване. 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 654-01-92/ 19.07.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
гласуване. 

17. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36/ 23.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
гласуване. 
18. Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния 
директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, 
представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за 
тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между 
Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие 
Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за 
съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31/ 12.08.2016 г.  - изготвен 1 доклад за 1-
во гласуване. 

19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33/ 16.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
гласуване. 

20. Годишен доклад за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията за 2015 г., № 620-00-15/ 20.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 
1-во гласуване. 
21. Годишен доклад за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на 
пощенските услуги за 2015 г.", № 620-00-16/ 20.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 

22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 654-01-112/ 07.10.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во 
гласуване. 
23. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64/ 31.10.2016 г. - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 

24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 653-19-15/ 02.06.2016 г. - изготвен 1 доклад за 2-ро 
четене. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 602-01-78/ 17.11.2016 г. - 
изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 

26. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 602-01-75/ 15.11.2016 г. - изготвен 1 доклад за 
1-во гласуване. 

27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 602-01-14/ 31.03.2016 г. - изготвен 1 доклад за 2-ро 
гласуване. 

28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 653-19-30/ 01.12.2016 г. - изготвен 1 доклад за 2-ро 
гласуване. 
    

Комисия по културата и медиите 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 
г. и приет на първо гласуване на 17.12.2015 г. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 
3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за 
електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното опвестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

4. Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права, № 602-01-13, внесен от Министерски съвет на 
25.03.2016 г. 

5. Доклад от изслушването на кандидатите за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. 

6. Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-67, внесен от народните представители Полина 
Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров, Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан 
Ебатин на 20.05.2016 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от народния представител 
Красимир Велчев и група народни представители на 08.07.2015 г. и приет на първо гласуване на 04.02.2016 г. 

8. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 
602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 

9. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за 2015 г., № 631-00-1, внесен от генералния 
директор на БТА на 09.06.2016 г. 
10. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои 
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия, № 602-00-46, внесена от Министерски съвет на 04.07.2016 г., 
както и проекта на акта.  
11. Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 602-03-14, 
внесен от Министерски съвет на 08.07.2016 г. 

12. Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 
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13. Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 654-01-93, внесен от народните представители Славчо Атанасов, 
Валери Симеонов, Найден Зеленогорски, Димитър Главчев и Росен Петров на 19.07.2016 г. 
14. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2015 г., № 530-00-7, внесен от Съвета за електронни 
медии на 02.11.2015 г. 

15. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли - 31 декември 2015 г., № 630-00-1, внесен от Съвета за електронни 
медии на 31.03.2016 г. 

16. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерски съвет на 07.11.2016 
г. 

    
Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

1. Административен мониторингов доклад за 2015 г., № 602-00-33/ 09.05.2016 г. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет. 
3. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2015 г., № 639-02-3/ 30.03.2016 г. 
4. Предложение за произвеждане на Национален референдум, № 539-01-11/ 03.02.2016 г. 
5. Предложение за произвеждане на Национален референдум, № 516-00-21/ 08.02.2016 г. 

6. Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите за периода 
м.януари-м.април 2016 г. 
7. Национална гражданска инициатива за тълкуване на чл.51, ал.1 от ЗНА. 
8. Доклад по предложение на Инициативен комитет за провеждане на Национален референдум. 

9. Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите за периода 
м.януари-м.юли 2016 г. 
10. Доклад по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 
    

Комисия по вероизповеданията и правата на човека  
1. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, 
публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по 
вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание.  
2. Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман. 
3. Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 г. 

4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

5. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г., № 620-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация 
на 31.03.2016 г. 

6. Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от народния представител Красимир 
Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г. 

7. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 
30.03.2016 г. 

8. Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г. 
9. Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от народния представител Красимир 
Дончев Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г., приет на първо гласуване на 15.06.29.016 г. - второ гласуване. 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 
08.07.2016 г. 

11. Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.   
12. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

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

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

2. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) за 2015 г. с вх. № 
620-00-3/ 26.02.2016 г. 
3. Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 602-01-18 от 13.04.2016 г.  
4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-78 от 02.06.2016 г. 
5. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64 от 31.10.2016 г., внесен от Министерски съвет.  

    
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение-договорености между държавите членки, участващи в програмата за 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“, № 502-02-39, внесен от Министерски съвет на 30.11.2015 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите 
държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително 
Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, 
внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г. 
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3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на 
Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г. 
4. Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от Министерски съвет на 23.12.2015 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от 
Министерски съвет на 24.11.2015 г. 
6. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета, по т. 29 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2015 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 650-01-10, внесена от Министерски съвет на 13.01.2016 
г. 
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и 
справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 
ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен 
доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка 
и неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерски съвет на 04.02.2016 г. 

8. Проект на Закон за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, № 502-
01-98, внесен от Министерски съвет на 14.12.2015 г. 
10. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, 
съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от 
Министерски съвет на 04.02.2016 г. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-8, внесен от Министерски 
съвет на 16.02.2016 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет на 11.02.2016 г. 
13. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2016 г. 
14. Представяне, обсъждане и приемане на становище по Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за 
управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения 
към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерски съвет на 18.03.2016 г. 

15. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 
12.03.2016 г. 
16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от 
Министерски съвет на 28.03.2016 г. 
17. Законопроект за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на 
Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, 
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република 
България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13, внесен от Министерски съвет на 
28.03.2016 г. 
18. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ 
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, по т. 16 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-20, внесена от Министерски съвет на 01.04.2016 г. 
19. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, по т. 14 от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, 
№ 602-00-27, внесена от Министерски съвет на 13.04.2016 г. 
20. Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права, № 602-01-13, внесен от Министерски съвет на 
25.03.2016 г. 

21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 
12.04.2016 г. 
22. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на 
сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на 
Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския 
съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската 
комисия от името на Европейския съюз, № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30.05.2016 г. 
23. Законопроект за независим финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г. 
24. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП 
България - Турция 2014-2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16І5СВ005 между 
правителството на Република България и правителството на Република Турция, № 602-02-26, внесен от Министерски съвет на 01.07.2016 г. 

25. Законопроект за прилагане на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски 
съвет на 05.07.2016 г. 

26. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 
23.06.2016 г. 
27. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои 
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия - т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание 
по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-46, внесена от Министерски 
съвет на 04.07.2016 г.  
28. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговарящи 
за прилагане на законодателството за защита на потребителите - т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-48, внесена от Министерски съвет на 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

 39 

08.07.2016 г.  
29. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения - т. 8 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-53, внесена от Министерски съвет 
на 22.08.2016 г.  
30. Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и 
въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца - т. 4 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-58, внесена 
от Министерски съвет на 02.09.2016 г.  
31. Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра 
на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна 
програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г. 

32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет 
на 19.09.2016 г. 

33. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

34. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.10.2016 г.  

35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 
08.07.2016 г. 

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

37. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 602-01-75, внесен от Министерски съвет на 
15.11.2016 г.  
38. Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите 
държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г. 

39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 
15.11.2016 г. 

40. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерски съвет на 07.11.2016 
г. 
    
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до 

данните по ЗЕС  
1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 
502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.10.2015 г. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет 
на 23.02.2016 г. 

4. Годишен доклад на ККССПИСРСДДЗЕС за 2015 г. по чл.17, ал.2 от ПОДНС. 
5. Годишен доклад на ДКСИ относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република 
България през 2015 г. (поверителен), № 602-03-11, внесен от Министерски съвет на 19.04.2016 г. 

6. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2015 г. и проект за решение, № 602-03-8, внесен от Министерски 
съвет на 08.04.2016 г. 

7. Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2015 г. и проект за решение, № 602-03-10, внесен от Министерски 
съвет на 19.04.2016 г. 

8. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г. и проект за решение, № 602-03-13, 
внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г. 

9. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г. и проект за решение, № 602-03-9, внесен от 
Министерски съвет на 08.04.2016 г. 

10. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

11. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2015 г., № 602-03-10, внесен от 
Министерски съвет на 19.04.2016 г. 

12. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2014 г., № 509-00-1, 
внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 01.06.2015 г. 
13. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г., № 609-00-1, 
внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31.05.2016 г. 

14. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г., № 602-03-9, 
внесен от Министерски съвет на 08.04.2016 г. 

15. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2015 г., № 602-03-8, внесен от 
Министерски съвет на 08.04.2016 г. 

16. Законопроект за противодействие на тероризма № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г., приет на първо гласуване 
на 28.07.2016 г.  
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Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, 
внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за 
финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 
февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерски съвет на 10.03.2016 г. 
3. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г., № 620-00-9, внесен от Комисията за енергийно и водно 
регулиране на 31.03.2016 г. 

4. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.  

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет на 
08.11.2016 г. 

    
Комисия по политиките за българите в чужбина 

1. Доклад за Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-
00-7, внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г. 

2. Доклад за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от 
Министерски съвет на 31.10.2016 г. 

3. Доклад за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 
654-01-132, внесен от народните представители Петър Владиславов Славов, Методи Борисов Андреев и Вили Младенов Лилков на 
17.11.2016 г. 
 
 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 
 OT  01.01.2016     ДО  31.12.2016 

Общ брой: 158 
№ Дата на 

приемане 
Закон Обнародван 

в ДВ 
1 14.01.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ ДВ, бр. 

8/2016 г. 
2 15.01.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 

8/2016 г. 
3 15.01.2016 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно 

самоуправление за правото на участие в делата на местната власт 
ДВ, бр. 
8/2016 г. 

4 27.01.2016 Закон за изменение на Кодекса на труда ДВ, бр. 
8/2016 г. 

5 02.02.2016 Закон за обществените поръчки ДВ, бр. 
13/2016 г. 

6 04.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност ДВ, бр. 
14/2016 г. 

7 05.02.2016 Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за 
автоматичен обмен на информация за финансови сметки 

ДВ, бр. 
14/2016 г. 

8 05.02.2016 Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни 
въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно 
сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. 

ДВ, бр. 
14/2016 г. 

9 05.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България 

ДВ, бр. 
13/2016 г. 

10 10.02.2016 Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 
15/2016 г. 

11 10.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие ДВ, бр. 
15/2016 г. 

12 10.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" ДВ, бр. 
15/2016 г. 

13 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС 
между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 

14 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите 
членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България" 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 

15 11.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на 
Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), 
подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 

16 11.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания ДВ, бр. 
16/2016 г. 

17 11.02.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите 
членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на 
Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 
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Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН 

18 11.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 
16/2016 г. 

19 11.02.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република 
България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република 
Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република 
Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, 
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, 
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, 
Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, 
които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни 
проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските 
страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство 
Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република 
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република 
Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, 
Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство 
Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, 
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна 
банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение 
относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на 
инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в 
отвъдморските страни и територии 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 

20 12.02.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на 
Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и 
разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в 
Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за 
учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с 
първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен 
правилник, подписан на 30 ноември 2015 г. 

ДВ, бр. 
16/2016 г. 

21 19.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ДВ, бр. 
17/2016 г. 

22 25.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия ДВ, бр. 
19/2016 г. 

23 25.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България 

ДВ, бр. 
17/2016 г. 

24 26.02.2016 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен 
заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013 г.) между Република България и 
Европейската инвестиционна банка 

ДВ, бр. 
19/2016 г. 

25 26.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт ДВ, бр. 
19/2016 г. 

26 26.02.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република 
Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, 
правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на 
Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, 
правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република 
Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната 
франкофонска инициатива (2015 - 2018) в рамките на Програмата "Френският език в 
международните отношения" 

ДВ, бр. 
19/2016 г. 

27 26.02.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз 

ДВ, бр. 
19/2016 г. 

28 01.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие ДВ, бр. 
20/2016 г. 

29 02.03.2016 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна 
помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" 
между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България 

ДВ, бр. 
20/2016 г. 

30 17.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост ДВ, бр. 
26/2016 г. 

31 17.03.2016 Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България 

ДВ, бр. 
26/2016 г. 

32 23.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ДВ, бр. 
27/2016 г. 

33 23.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации ДВ, бр. 
27/2016 г. 

34 24.03.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за 
разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване 

ДВ, бр. 
28/2016 г. 
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ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано 
на 23 февруари 2016 г. 

35 24.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия ДВ, бр. 
28/2016 г. 

36 30.03.2016 Закон за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и 
условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на 
Република България с приложения към него график на плащанията 

ДВ, бр. 
29/2016 г. 

37 31.03.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 
28/2016 г. 

38 07.04.2016 Закон за изменение на Закона за пътищата ДВ, бр. 
30/2016 г. 

39 07.04.2016 Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 
32/2016 г. 

40 07.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража 

ДВ, бр. 
32/2016 г. 

41 08.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на 
структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и 
Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република 
България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в 
София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия 

ДВ, бр. 
32/2016 г. 

42 08.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд ДВ, бр. 
32/2016 г. 

43 08.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република 
Бразилия за социална сигурност 

ДВ, бр. 
32/2016 г. 

44 08.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Тунизийската република 

ДВ, бр. 
32/2016 г. 

45 13.04.2016 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ, бр. 
33/2016 г. 

46 14.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ДВ, бр. 
33/2016 г. 

47 14.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и 
Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно 
Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския 
съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за 
залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като 
заложен кредитор 

ДВ, бр. 
33/2016 г. 

48 14.04.2016 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална 
принуда, различни от мерките, изискващи задържане 

ДВ, бр. 
33/2016 г. 

49 15.04.2016 Закон за ратифициране на Евро - средиземноморското споразумение в областта на 
въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави - членки, от една страна, и 
Хашемитско кралство Йордания, от друга страна 

ДВ, бр. 
33/2016 г. 

50 15.04.2016 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете ДВ, бр. 
33/2016 г. 

51 15.04.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на 
заключителния акт към споразумението 

ДВ, бр. 
33/2016 г. 

52 20.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните ДВ, бр. 
34/2016 г. 

53 20.04.2016 Закон за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност ДВ, бр. 
34/2016 г. 

54 20.04.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на 
Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант 

ДВ, бр. 
34/2016 г. 

55 20.04.2016 Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 
34/2016 г. 

56 20.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове ДВ, бр. 
34/2016 г. 

57 28.04.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие ДВ, бр. 
36/2016 г. 

58 28.04.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и 
правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд 
техните съответни територии 

ДВ, бр. 
36/2016 г. 

59 11.05.2016 Закон за електронната идентификация ДВ, бр. 
38/2016 г. 

60 18.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 
39/2016 г. 
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61 19.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ДВ, бр. 
42/2016 г. 

62 20.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите 

ДВ, бр. 
42/2016 г. 

63 25.05.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси ДВ, бр. 
43/2016 г. 

64 26.05.2016 Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига ДВ, бр. 
44/2016 г. 

65 27.05.2016 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССІ 2014ТС16І5СВ006 между правителството на 
Република България и правителството на Република Македония 

ДВ, бр. 
44/2016 г. 

66 01.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ДВ, бр. 
45/2016 г. 

67 02.06.2016 Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 
46/2016 г. 

68 08.06.2016 Закон за допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 
47/2016 г. 

69 08.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на 
Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. 

ДВ, бр. 
47/2016 г. 

70 08.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 
47/2016 г. 

71 09.06.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за 
възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 
47/2016 г. 

72 09.06.2016 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането 
на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 
47/2016 г. 

73 15.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност ДВ, бр. 
48/2016 г. 

74 15.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици 

ДВ, бр. 
48/2016 г. 

75 16.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление ДВ, бр. 
50/2016 г. 

76 16.06.2016 Закон за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и 
равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за 
биологичното разнообразие 

ДВ, бр. 
49/2016 г. 

77 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор ДВ, бр. 
51/2016 г. 

78 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 
51/2016 г. 

79 22.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на 
пострадали от престъпления 

ДВ, бр. 
51/2016 г. 

80 22.06.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на сирийската криза, "Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила 
между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на 
външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на 
Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от 
Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на 
сирийската криза, "Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и 
международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз 

ДВ, бр. 
51/2016 г. 

81 23.06.2016 Закон за именение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 
52/2016 г. 

82 23.06.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 
52/2016 г. 

83 30.06.2016 Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно 
присъединяването на Черна гора 

ДВ, бр. 
52/2016 г. 

84 01.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване ДВ, бр. 
54/2016 г. 

85 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител ДВ, бр. 
57/2016 г. 

86 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията ДВ, бр. 
57/2016 г. 

87 07.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър ДВ, бр. 
57/2016 г. 

88 13.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ДВ, бр. 
58/2016 г. 
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89 13.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 
57/2016 г. 

90 14.07.2016 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители ДВ, бр. 
59/2016 г. 

91 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с 
единен европейски номер 112 

ДВ, бр. 
60/2016 г. 

92 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение ДВ, бр. 
59/2016 г. 

93 20.07.2016 Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ДВ, бр. 
60/2016 г. 

94 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи ДВ, бр. 
59/2016 г. 

95 20.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ДВ, бр. 
60/2016 г. 

96 21.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ДВ, бр. 
61/2016 г. 

97 21.07.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната 
на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната 
отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно 
Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в 
Монс, Кралство Белгия 

ДВ, бр. 
61/2016 г. 

98 21.07.2016 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална 
сигурност 

ДВ, бр. 
61/2016 г. 

99 21.07.2016 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на 
Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на 
отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното 
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на 
Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на 
отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен 
транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт 
(ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС) 

ДВ, бр. 
61/2016 г. 

100 22.07.2016 Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 
61/2016 г. 

101 27.07.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 
62/2016 г. 

102 29.07.2016 Закон за допълнение на Закона за електронното управление ДВ, бр. 
62/2016 г. 

103 31.08.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация ДВ, бр. 
71/2016 г. 

104 02.09.2016 Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака ДВ, бр. 
71/2016 г. 

105 08.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ДВ, бр. 
74/2016 г. 

106 08.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс ДВ, бр. 
74/2016 г. 

107 09.09.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
между Министерството на външните работи на Република България и Международната 
организация на франкофонията 

ДВ, бр. 
74/2016 г. 

108 09.09.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично 
сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента 
за предприсъединителна помощ (ИПП II) ССІ 2014ТС16I5СВ005 между правителството на 
Република България и правителството на Република Турция 

ДВ, бр. 
74/2016 г. 

109 14.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма ДВ, бр. 
75/2016 г. 

110 15.09.2016 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република 
България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК) 

ДВ, бр. 
75/2016 г. 

111 15.09.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ДВ, бр. 
75/2016 г. 

112 28.09.2016 Закон за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и 
Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2" 

ДВ, бр. 
79/2016 г. 

113 28.09.2016 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа 
компания" - ЕАД 

ДВ, бр. 
76/2016 г. 
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114 28.09.2016 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ДВ, бр. 
76/2016 г. 

115 28.09.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската 
комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и 
безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена 
от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за 
съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за 
пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, 
представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на 
храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра 
на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните 
цигари и контейнерите за многократно пълнене 

ДВ, бр. 
79/2016 г. 

116 30.09.2016 Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето ДВ, бр. 
80/2016 г. 

117 06.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи ДВ, бр. 
81/2016 г. 

118 20.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция ДВ, бр. 
86/2016 г. 

119 20.10.2016 Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, 
представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за 
изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма 
"Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 

ДВ, бр. 
86/2016 г. 

120 21.10.2016 Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от 
споразумението 

ДВ, бр. 
86/2016 г. 

121 26.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 
85/2016 г. 

122 27.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ДВ, бр. 
88/2016 г. 

123 27.10.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 
88/2016 г. 

124 28.10.2016 Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по 
рибарство за Средиземно море 

ДВ, бр. 
88/2016 г. 

125 15.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 
95/2016 г. 

126 15.11.2016 Закон за независимия финансов одит ДВ, бр. 
95/2016 г. 

127 23.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове ДВ, бр. 
97/2016 г. 

128 25.11.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България 

ДВ, бр. 
98/2016 г. 

129 30.11.2016 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. ДВ, бр. 
98/2016 г. 

130 30.11.2016 Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия ДВ, бр. 
97/2016 г. 

131 30.11.2016 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. ДВ, бр. 
98/2016 г. 

132 01.12.2016 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. ДВ, бр. 
98/2016 г. 

133 02.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България ДВ, бр. 
97/2016 г. 

134 07.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ДВ, бр. 
101/2016 г. 

135 08.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ДВ, бр. 
101/2016 г. 

136 08.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 
101/2016 г. 

137 08.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи ДВ, бр. 
101/2016 г. 

138 09.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между 
Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие (Проект № Р160511) 

ДВ, бр. 
102/2016 г. 

139 14.12.2016 Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за развитие на 
общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г. 

ДВ, бр. 
103/2016 г. 
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140 14.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество 

ДВ, бр. 
103/2016 г. 

141 14.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти 

ДВ, бр. 
103/2016 г. 

142 15.12.2016 Закон за противодействие на тероризма ДВ, бр. 
103/2016 г. 

143 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република 
България 

ДВ, бр. 
103/2016 г. 

144 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ДВ, бр. 
103/2016 г. 

145 16.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия 

ДВ, бр. 
103/2016 г. 

146 20.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга 
страна 

ДВ, бр. 
105/2016 г. 

147 20.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 
105/2016 г. 

148 20.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози ДВ, бр. 
105/2016 г. 

149 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните ДВ, бр. 
105/2016 г. 

150 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите ДВ, бр. 
105/2016 г. 

151 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност ДВ, бр. 
105/2016 г. 

152 21.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците ДВ, бр. 
105/2016 г. 

153 22.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация ДВ, бр. 
105/2016 г. 

154 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република 
България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен 
конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм 

ДВ, бр. 
105/2016 г. 

155 22.12.2016 Закон за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република 
България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 
август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит 
№ 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 
16 август 2016 г. 

ДВ, бр. 
105/2016 г. 

156 22.12.2016 Закон за изменение и допълнение на Търговския закон ДВ, бр. 
105/2016 г. 

157 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.) 

ДВ, бр. 
105/2016 г. 

158 22.12.2016 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 
Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и 
развитие 

ДВ, бр. 
105/2016 г. 

 
 
 
 

Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол 

2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси; 
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

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

* 2. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок Брой 
  

2 093 

3. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок % 100 100 

* 4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в 
пленарна зала Брой   0 

5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в 
пленарна зала в срок % 100 0 

* 6. Организирани и подготвени заседания за блиц контрол по чл. 104 от ПОДНС Брой   9 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2016 г. 

 47 

7. Организирани и подготвени заседания за блиц контрол по чл. 104 от ПОДНС % 100 100 

* 8. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие Брой   1 

9. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100 100 

* 10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   2 

11. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 4, т. 6, т. 8 и т. 10 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по 
парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна 
информация след изтичане на определен период. 

Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 

3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 

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

3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване) 

3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) 

3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) 

3.6. Изготвяне на стенографски протоколи 
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Проекто-програми за пленарни заседания, изготвени в срок % 100 100 
* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание 
с необходимото качество и в срок, в т.ч.: Брой 0 1 211 

- предложения за дневен ред Брой   217 

- справки Брой   994 

- процедури Брой     

*- материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой     

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   56 

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   127 

5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок % 100 100 
6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок % 100 100 

7. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи  % 100 100 

** 9. Изготвени стенографски протоколи Брой   366 

10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното 
събрание % 100 100 

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

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 388 

- решения на Народното събрание Брой   157 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   157 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   74 
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* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конститутивните 
правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се 
представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз 
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 

5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок % 100 100 

2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок % 100 100 

3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок % 100 100 
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за включване 
в годишната работна програма на Народното събрание % 100 100 

5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз % 100 100 

6. Изготвени бюлетини "Евровести" Брой 40 33 
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на 
пропорционалност на проекто-актовете на ЕС % 100 100 
8. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при участията 
им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС % 100 100 
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на 
качеството на административното обслужване в НС % 100 100 
Услуга 6. Държавен вестник 
6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител  

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 105 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 105 
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и 
др. на хартиен носител в срок % 100 100 

4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на 
електронна страница на вестника в срок % 100 100 

5. Обнародване на концесии % 100 100 
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на 
специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на 
правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез: 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за 
сигурност Брой 20 21 

2. Извършени проверки на службите за сигурност Брой 22 30 

3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 20 0 
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 28 259 

5. Разгледани жалби и сигнали Брой 30 8 

6. Разгледани планове и отчети Брой 10 19 

 
 

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

надзор и конституиране" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 5 917 300 5 750 587 4 855 371 

  
Персонал 4 982 900 4 871 063 4 458 961 

  
Издръжка 934 400 879 524 396 410 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

5 917 300 5 750 587 4 855 371 

  
Персонал 4 982 900 4 871 063 4 458 961 

  
Издръжка 934 400 879 524 396 410 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 5 917 300 5 750 587 4 855 371 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 5 917 300 5 750 587 4 855 371 
          
  Численост на щатния персонал 168 168 159 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, 

парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени разходи в общ размер на 
4 855 371 лв. (84,43 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 4 458 961 лв. (91,54 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 396 410 лв. (45,07 на сто спрямо уточнения бюджет). 
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3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 3 „Връзка 
с избирателите и народно представителство” 

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство” 

Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите 

1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни 
инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок % 100 100 

Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание: 

2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите 

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

2.3. Обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 90 215 

2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с 
дейността на Народното събрание Брой 10 5 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, 
дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 40 27 
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, 
рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и 
"Конституция за деца") % 60 60 

5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на 
Народното събрание Брой 450 62 

6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации 
и институции % 100 90 

* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 90 

* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание. 

Отчет на целеви стойности по показателите за изпълнение за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.  на дирекция "Пресцентър и 
връзки с обществеността" 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - брой 215. 
Видове посещения:  

- Граждани по покана на народни представители 

- Посещения на международни делегации  

- Организирани посещения на ученици по покана на народни представители от различни избирателни райони  

- Посещения на неправителствени организации  

2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание – 
5: 

- Брошура, посветена на 140 години от подвига на Христо Ботйов и неговата чета под патронажа на г-жа Цецка Цачева – председател на 
Народното събрание;  
- Образователна картичка с лика на Антим I; 

- Брошура „Антим I – Вяра, Свобода, Конституция”, посветена на 200 години от рождението на Антим – първи български екзарх, 
председател на Учредителното събрание, което приема Търновската конституция; 
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- Юбилеен сборник "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и 
защитата на основните права"; 
- Обзорно издание за дейността на председателя на Народното събрание. 

3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни 
семинари) – 27:    

- Церемония в пленарната зала на парламента по инициативата на вестник „24 часа” „Лекарите, на които вярваме”, в която бяха 
отличени над 300 български лекари; 
- Отбелязване на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка в Народното събрание; 
- Конференция „Демократична сигурност, основана на европейското единство и сътрудничество” на председателите на комисиите по 
външна политика на парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа, проведена в Народното събрание; 
- Кръгла маса на тема „Колко опасен е въздухът, който дишаме”; 

- Изложба „Безсмъртието на български дух” по повод 143 години от обесването на Васил Левски и отбелязването през тази година на 
140 години от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев; 

- Ден на отворени врати в Народното събрание по повод 143 години от обесването на Васил Левски и отбелязването през тази година на 
140 години от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев; 

- С ръчно изработени мартеници закичиха народните представители и гостите на парламента самодейци от групата за автентичен 
фолклор „Хотнишки баби” по повод 1 март; 

- Изложба „Един поглед върху живота на малцинствата в България” по повод 10 март – Деня на спасяването на българските евреи и на 
жертвите от Холокоста и на престъпленията срещу човечеството; 

- Форум в Народното събрание с участието на председателя на парламента Цецка Цачева и членове на Управителния съвет на Съвета на 
жените в бизнеса в България; 
- Изложба, посветена на Деня на Конституцията и на 200-годишнината от рождението на Екзарх Антим I; 

- Ден на отворени врати в Народното събрание по повод Деня на Конституцията и на 200-годишнината от рождението на Екзарх Антим 
I; 

- Форум в Народното събрание с участието на председателя на парламента, народни представители и представителки на Сдружението 
на жените-военнослужещи; 

- Валидиране на пощенско-филателно издание “140 години от слизането на Ботевата чета от кораба Радецки на Козлодуйския бряг”; 

- Поздрав в Клуба на народния представител от деца от целодневна детска градина „Брезица”, град Брезник по повод 24 май – Деня на 
българската просвета и култура и на славянската писменост; 

- Награждаване на учениците, отличени в конкурса за есе на тема „Спасяването на българските евреи по време на Втората световна 
война”; 

- Награждаване в пленарната зала на лауреатите в регионалния младежки онлайн конкурс за есе „Младите хора от Югоизточна Европа 
за просперитет на региона”; 

- Национална конференция на тема  "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, 
демокрацията и защитата на основните права"; 
- Ден на отворени врати в Народното събрание в рамките на Европейските дни на културното наследство; 
- Председателят на българския Културно-информационен център „Босилеград” Иван Николов и учителят Мариана Пенчева получиха 
Гражданската награда на Европейския парламент за 2016 г. на церемония в Народното събрание; 

- Фотодокументалната изложба „Унгария 1956” беше открита в Народното събрание по повод 60-ата годишнина от унгарската 
революция; 
- Кръгла маса на тема „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“; 

- Младежи от 10 страни дебатираха в пленарната зала на Народното събрание по актуални теми от дневния ред на Европейския 
парламент; 
- Обществено обсъждане в парламента на тема „Мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура“; 
- Творби на даровити деца от социално слаби семейства са представени на изложба в Народното събрание; 
- Благотворителна изложба „Път към себе си и към света”, която включва творби на деца и младежи със специални потребности и 
ментални проблеми от Перник; 
- Десетата национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”; 
- Председателят на Народното събрание Цецка Цачева връчи удостоверенията на участниците в Студентската програма за 
законодателни проучвания на парламента. 
 

Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи: 

3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни 
институции 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с 
избиратели и с международни организации % 100 100 
Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен 
разпоредител с бюджет: 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: Брой     
- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението на 
заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени Брой 4 2 
- извършени експертни оценки на предпиетите нормативни промени във връзка с въвеждането на 
оценка на въздействието на законодателството Брой 100 218 
- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки Брой 4 3 

- извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на 
законодателството Брой 1 1 

2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството Брой 1 1 
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции Брой 10 5 

 
 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 1 694 000 1 511 908 1 266 011 

  
Персонал 1 554 400 1 415 030 1 234 987 

  
Издръжка 139 600 95 658 29 808 

  
Капиталови разходи 0 1 220 1 216 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 694 000 1 511 908 1 266 011 

  
Персонал 1 554 400 1 415 030 1 234 987 

  
Издръжка 139 600 95 658 29 808 

  Капиталови разходи   1 220 1 216 

  
Резерв за непредвидени и неотложни разходи       

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
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  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 694 000 1 511 908 1 266 011 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 694 000 1 511 908 1 266 011 
          
  Численост на щатния персонал 63 64 50 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 

представителство” са отчетени разходи в общ размер на 1 266 011 лв. (83,74 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 1 234 987 лв. (87,28 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 29 808 
лв. (31,16 на сто спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 1 216 лв. 
(99,67 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 4 „Парламентарна дипломация” 

Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация 

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 430 

- при посещения в чужбина; Брой 210 246 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 184 

2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи % 100 100 
3. Организирани и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на 
Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.: Брой 280 145 

- при посещения в чужбина; Брой 260 130 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 15 
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите на 
Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни 
конференции, семинари, форуми и др. % 100 100 
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за 
приятелство към Интерпарламентарния съюз % 100 100 
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, Министерството 
на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства % 100 100 
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в 
Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи % 100 100 

8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и 
организации Брой 12 10 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 11 9 
- при посещения в чужбина; подготовка и провеждане на регионален младежки конкурс; провеждане 
на международно експертно проучване Брой 9 5 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 2 4 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2016 Г. 
 

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

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Мероприятия извън страната 
 
25-29.01.2016 г., Страсбург, Франция, Първа част на сесията на ПАСЕ, участници: Джема Грозданова, 
Валери Симеонов, Янаки Стоилов, Данаил Кирилов и Хамид Хамид 
 
03-05.03.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Постоянната комисия, участник: Антони Тренчев 
 
06-08.03.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по правни въпроси, участник: Данаил Кирилов 
 
08-11.03.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по мониторинг, участник: Янаки Стоилов 
 
13-15.03.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии, 
участник: Валери Жаблянов 
 
16-19.03.2016 г., Торино, Италия, Интерпарламентарна конференция по въпросите на Европейската 
социална харта и Торински форум по въпросите за социалните права в Европа, участници: Галя Захариева, 
Стефан Кенов 
 
20-23.03.2016 г., Тбилиси, Грузия, Заседание на Комисията по миграция, участник: Кънчо Филипов 
 
18-22.04.2016 г., Страсбург, Франция, Втора част на Сесията на ПАСЕ за 2016 г., участници: Джема 
Грозданова, Хамид Хамид, Валери Жаблянов 
 
20-24.06.2016 г., Страсбург, Франция, Трета част на Сесията на ПАСЕ за 2016 г., участници: Антони 
Тренчев, Валери Симеонов, Янаки Стоилов, Хамид Хамид, Милена Дамянова, Красимира Ковачка 
 
15-16.09.2016 г., Страсбург, Франция, Конференцията на председателите на национални парламенти на 
страните-членки на Съвета на Европа, участници: Цецка Цачева и Джема Грозданова 
 
26.09.2016 г., Баку, Азербайджан, Мисия за наблюдение на провеждането на референдум в Азербайджан, 
участник: Янаки Стоилов 
 
10-14.10.2016 г., Страсбург, Франция, Четвърта част на годишната сесия на ПАСЕ за 2016 г.,  участници: 
Антони Тренчев, Янаки Стоилов и Хамид Хамид 
 
25-26.11.2016 г., Никозия, Кипър, Заседание на Постоянната комисия на Съвета на Европа, участник: Джема 
Грозданова 
 
08-09.12.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, участник: Валери Жаблянов 
 
11.12.2016 г., Скопие, Македония, Мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в 
Република Македония, участник:  Валери Жаблянов 
 
13.12.2016 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по правни въпроси, участници: Янаки Стоилов и 
Хамид Хамид 
 
14.12.2016 г., Париж, Франция, Заседание на комисията по мониторинг, участник: Янаки Стоилов 
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 Семинари: 
 
28.10.2016 г., Париж, Франция, Парламентарен семинар на тема „Правото на младите хора на социална, 
правна и икономическа защита“, участник: Милена Дамянова 
 
Мероприятия в България 
 
08-10.02.2016 г., София, Участие на членове на Делегацията на ПАСЕ в Конференцията на председателите 
на парламентарни комисии по външна политика на страните-членки на Съвета на Европа 
 
25-28 април 2016 г., София, Работно посещение на г-н Тобиас Цех, докладчик в Комисията по равенство и 
недискриминация към ПАСЕ, Комисар по правата на човека към Съвета на Европа, участници: Делегация на 
ПАСЕ 
 
7-10 юни 2016 г., София, Работно посещение на г-н Жолт Немет и г-н Франк Швабе, докладчици на 
Комисията по мониторинг към ПАСЕ по пост-мониторинговия диалог с България, участници: Делегация на 
ПАСЕ 
 
06.11.2016 г., София, Мисия за наблюдение на президентските избори в България, участници: Делегация на 
ПАСЕ 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 
25-27.01.2016 г., Участие във визитата на Председателя на Парламентарната Асамблея на ОССЕ г-н Илкка 
Канерва в Баку, Азербайджан и Тбилиси, Грузия като част от усилията за мирно разрешаване на конфликта 
в Нагорни Карабах и подкрепата на ОССЕ за демократичните промени в Азербайджан и Грузия, участник: 
Кристиан Вигенин 
 
25-26.02.2016 г., Виена, Петнадесета зимна сесия на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, участници: 
Десислава Атанасова, Димитър Делчев,Кристиан Вигенин, Лъчезар Иванов, Мустафа Карадайъ и Ирена 
Коцева 
 
20.03.2016 г., Мисия за наблюдение на парламентарните избори в Казахстан, Астана, участници: Десислава 
Атанасова и Ирена Коцева 
 
10-11.04.2016 г., Копенхаген, Дания, Заседание на Бюрото на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
16-17.04.2016 г., Германия, Лайнсвайлер, Семинар под надслов „Възможностите на ПА ОССЕ и нейните 
членове да дадат своя изключителен принос в усилията на ОССЕ при решаването на конфликти и по-
специално дълго продължаващите конфликти”, организиран от Парламентарната Асамблея на ОССЕ заедно 
с Бундестага на ФР Германия и подкрепен от Министерството на външните работи на Германия, участник: 
Кристиан Вигенин 
 
23-28.05.2016 г., Посещение и разговори на Президентите, Председателите на Парламентите, Министрите на 
външните работи и други висши политически представители в Армения, Грузия и Азербайджан във връзка с 
конфликтите в Нагорни Карабах и Южна Осетия, участник: Кристиан Вигенин 
 
02-03.06.2016 г., Берлин, Конференция за Кодекса на поведение: Парламентарен контрол и надзор над 
сектора за сигурност, организирана от германското председателство на ОССЕ, в партньорство с 
Парламентарната Асамблея на ОССЕ и Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили, 
участници: Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин и Лъчезар Иванов 
 
01–05.07.2016 г., Тбилиси, Грузия, 25-та Годишна сесия на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, участници: 
Десислава Атанасова, Димитър Делчев, Кристиан Вигенин, Лъчезар Иванов и Кирил Цочев 
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29.09.-02.10.2016 г., Скопие, Македония, Есенна сесия на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, участници: 
Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин и Кирил Цочев 
 
08.10.2016 г., Грузия; Тбилиси, Мисия за наблюдение на парламентарните избори, участник: Кристиан 
Вигенин 
 
16.10.2016 г., Черна гора; Подгорица, Мисия за наблюдение на парламентарните избори, участник:  
Десислава Атанасова 
 
08.11.2016 г., САЩ; Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго, Мисия за наблюдение на изборите, участници: 
Десислава, Лъчезар Иванов и Кирил Цочев 
 
11.12.2016 г., Македония; Скопие, Мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори, 
участници:  Димитър Делчев, Кристиан Вигенин и Кирил Цочев 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
Мероприятия в чужбина: 
 
26-29.01.2016 г., Вашингтон и Маями, САЩ, Посещение на Комитета по отбрана и сигурност на 
Парламентарната Асамблея на НАТО; участник: Румен Йончев 
 
13-15.02.2016 г., Брюксел, Белгия, Ежегодни съвместни заседания на Комитетите по отбрана и сигурност, 
икономика и сигурност, политика и сигурност, ръководствата на Комитетите по гражданско измерение на 
сигурността и наука и технологии на Парламентарната Асамблея на НАТО и традиционната среща с 
Постоянните представители на Северно атлантическия съюз в Главната квартира на НАТО, участници: 
Пламен Манушев – ръководител на Постоянната делегация на НС в ПА НАТО, Петър Славов и Румен 
Йончев 
 
12-14.04.2016 г., Алжир, Посещение на Под-комитета по трансатлантическо сътрудничество в областта на 
отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и сигурност на ПА НАТО, участник: Румен Йончев 
 
27-30.05.2016 г., Тирана, Албания, Пролетна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, участници: 
Пламен Манушев и Румен Йончев 
 
14-16.06.2016 г., Киев, Украйна, 92-ри Роуз-Рот семинар и заседание на Интерпарламентарния съвет 
Украйна-НАТО, организиран от Парламентарната Асамблея на НАТО, в сътрудничество с Върховната Рада 
на Украйна, участник: Румен Йончев 
 
27-29.06.2016 г., Скопие, Македония, Солун и Атина, Гърция, Съвместно посещение на под-комитета по 
трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и 
сигурност и под-комитета по демократично управление към Комитета по гражданско измерение на 
сигурността на Парламентарната Асамблея на НАТО, участник: Румен Йончев 
 
13-14.09.2016 г., Лондон, Великобритания, Посещение на Под-комитета по бъдещи възможности на 
сигурността и отбраната към Комитета по отбрана и сигурност на ПА НАТО, участник: Румен Йончев 
 
26-28.09.2016 г., Кайро, Египет, Посещение на Комитета по гражданско измерение на сигурността на ПА 
НАТО, участник: Четин Казак 
 
27-29.10.2016 г., Рим, Италия, Семинар на Специалната група по Средиземноморието и Близкия Изток и 
Под-комитета по партньорства на НАТО на Парламентарната Асамблея на НАТО, участници: Петър Славов 
и Четин Казак 
 
18-21.11.2016 г., Истанбул, Турция, 62-ра Годишна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници: Четин Казак и Румен Йончев 
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Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия извън страната 
 
14-17.03.2016 г., Ереван, Заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични 
въпроси към ПАЧИС, участници:  
Красимир Велчев и Петър Кънев 
 
28-30.06.2016 г., Москва, 47-ма Генерална асамблея на ПАЧИС, участници: Петър Кънев, Павел Христов, 
Красимир Велчев и Петър Петров  
 
05-06.10.2016 г., Анталия, Турция, 47-мо заседание на Икономическия комитет и 48-мо заседание на 
Правния комитет на ПАЧИС, участници: Петър Кънев, Павел Христов и Красимир Велчев 
 
25-26.10.2016 г., Букурещ, Румъния, 47-мо заседание на Комитета по културни, образователни и социални 
въпроси, участници: Петър Кънев и Петър Петров 
 
29.11.–01.12.2016 г., Белград, Сърбия, 48-ма Генерална асамблея на ПАЧИС, участници: Петър Кънев, Павел 
Христов, Красимир Велчев и Петър Петров 
 
16-19.09.2016 г., Казан, Руската федерация, Наблюдение на парламентарните избори в Руската федерация, 
участник: Петър Кънев 
 
Мероприятия в България: 
 
04-06.11.2016 г., София, Мисия на ПАЧИС за наблюдение на изборите за президент на Р България, 
участници: Асаф Хажиев, генерален секретар на ПАЧИС; Людмила Бокова и Симеон Кедикоолу – зам.-
председатели на ПАЧИС  
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
12-15.06.2016 г., Женева, Швейцария, Парламентарна конференция на Световната търговска организация 
/СТО/ с основна цел повишаване на прозрачността на СТО и да я държи отговорна пред избирателите като 
избрани представители на народа, организирана съвместно с Интерпарламентарния съюз /ИПС/, участници: 
Данаил Кирилов и Румен Гечев 
 
19-23.03.2016 г., Лусака, Замбия, 134-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи събития, 
участници: Димитър Главчев и Красимир Каракачанов  
 
24-27.10.2016 г., Женева, Швейцария, 135-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи 
събития, участници: Алиосман Имамов и Михаил Миков 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
 
27-30.05.2016 г., Танжер, Мароко, 12-та Пленарна сесия на ПА на СзС, участници: Станислав Анастасов и 
Светлана Найденова  
 
29.02.2016 г., Брюксел, Белгия, Заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права на 
човека на ПА на СзС, участник: Станислав Анастасов 
 
18-20.02.2016 г., Рим, Италия, Заседание на Комисията по подобряване качеството на живота, обмен между 
гражданските общества и култура на ПА на СзС, участник: Светлана Найденова 
 
9-11.02.2016 г., Истанбул, Турция, Заседание на Комисията по икономически, финансови и социални 
въпроси и образование на ПА на СзС, участник: Атанас Мерджанов 
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Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
Мероприятия в чужбина 
 
30.05.-01.06.2016 г., Сараево, Босна и Херцеговина, Заседание на Парламентарния комитет на ПИЦЕИ, 
участници: Настимир Ананиев и Силвия Хубенова 
 
09-10.10.2016 г., Любляна, Словения, Заседание на Комитета по икономически въпроси на ПИЦЕИ, 
участници: Настимир Ананиев, Димитър Байрактаров и Митхат Метин 
 
10-12.11.2016 г., Венеция, Италия, Конференция, организирана от италианската парламентарна делегация 
към ПИЦЕИ, за членове на Икономическия комитет на ПИЦЕИ, ,частник: Димитър Байрактаров 
 
05-07.12.2016 г., Сараево, Босна и Херцеговина, Заседание на Парламентарния комитет на ПИЦЕИ, 
участници: Настимир Ананиев 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
03-06.04.2016 г., Москва, Редовно заседание на Международния секретариат, председателите на Комисии и 
докладчиците към ИПАП, участник: Васил Антонов 
 
11-14.04.2016 г., Пирот, Участие в 22-та Годишна международна конференция на Международния фонд за 
единство на православните народи, организирана съвместно с ИПАП, участници: Васил Антонов и Евгени 
Стоев 
 
26-27.05.2016 г., Атина, Участие в специалната церемония по откриването на изложбата „Атон-Свещената 
планина“ в Гръцкия парламент, участник: Васил Антонов 
 
04-08 юли 2016 г., Солун, Гърция, 23-та Генерална асамблея на ИПАП, участник: Васил Антонов 
 
09-11.09.2016 г., Солун, Гърция, Официално откриване на павилиона на ИПАП на 81-ия Солунски 
международен търговски панаир, участник: Васил Антонов 
 
06-09.12.2016 г., Атина, Гърция, Заседание на Международния секретариат, председателите и докладчиците 
на Комитети в ИПАП, участник: Васил Антонов 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 
Мероприятия в чужбина 
 
22-24.04.2016 г., Отава, Канада, Заседание на Комисията по парламентарни въпроси на ПАФ, участник: 
Кирил Добрев 
 
26-28.04.2016 г., Мидранд, Южна Африка Заседание на Комисията за сътрудничество и развитие на ПАФ, 
участник: Борис Станимиров 
 
02-05.05.2016 г., Кап Бретон, Франция, Заседание на председателите на секции от регион Европа на ПАФ, 
участник: Георги Кючуков 
 
26-30.09.2016 г., Сен Венсан, Италия, 29-та сесия на Регионалната асамблея на Парламентарната асамблея 
по франкофония, участници: Георги Кючуков, Кирил Добрев и Борис Станимиров 
 
8-15.07.2016 г., Антанариво, Мадагаскар, 42-ра Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на 
франкофонията, участници: Георги Кючуков, Кирил Добрев и Борис Станимиров 
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Мероприятия в страната 
 
14.03.2016 г., София, Международна конференция на тема „Силата на думите: мрежи, радикализация, 
осмиване“ по повод 20 март – Международен ден на Франкофонията, проведена в Народно събрание 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
 
Мероприятия извън страната 
 
20-23.03.2016 г., Брюксел, Белгия, Участие на делегация от ПА на ПСЮИЕ на съвместно заседание между 
ПА на ПСЮИЕ и Комисия по външни работи на Европейския парламент, участник: Цецка Цачева 
 
07-08.04.2016 г., Тирана, Албания, Заседание на Обща комисия по социални въпроси, образование, наука и 
изследвания, участник: Стефан Кенов 
 
Мероприятия в България 
 
13-14.03.2016 г., София, Заседание на Комисия по икономика, инфраструктура и енергетика, участник:  
Диана Йорданова 
 
14.05.2016 г., София, Заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, участник:  Цецка Цачева 
 
09-11.06.2016 г.,  София, Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници: Цецка Цачева, Диана Йорданова, 
Джевдет Чакъров, Филип Попов, Стефан Кенов, Корман Исмаилов 
 
 
 

II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ 
 
1. ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ 

 
15-17.03.2016 г. – официално посещение на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Швейцария по 
покана на председателя на националния съвет на Конфедерация Швейцария г-жа Криста Маквалдер 
/Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн/ 
 
22-24.05.2016 г. – участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Конференция на председателите 
на парламенти на страните-членки на ЕС /Люксембург/ 
 
12-14.06.2016 г. – официално посещение на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Естония по 
покана на председателя на Парламента на Република Естония г-н Ейки Нестор /Талин, Естония/ 
 
26.06.-02.07.2016 г. – официално посещение на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Китай по 
покана на председателя на Общокитайското събрание на народните представители г-н Джан Дъдзян /Пекин, 
Шанхай и Сиан, Китай/ 
 
14-16.09.2016 г. – участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в Конференция на председателите 
на парламенти на страните-членки на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, ПАСЕ /Страсбург, 
Франция/ 
 
 

2. УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 

20-22.03.2016 г. – участие на председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева в заседание на Комисията по 
външна политика на Европейския парламент в качеството й на президент на ПА на ПСЮИЕ /Брюксел, 
Белгия/ 
 
 
Срещи на председателя на Народното събрание 
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14.01.2016 г., среща с г-н Георгиос Дасис, президент на ЕИСК 
 
15.01.2016 г., среща с г-н Едвард Налбандян, министър на външните работи на Република Армения 
 
19.01.2016 г., среща с Н.Пр. гжа Ирит Лилиан , извънреден и пълномощен посланик на Израел в София 
 
26.01.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Латифа Ахарбаш, извънреден и пълномощен посланик на Кралство 
Мароко в София 
 
27.01.2016 г., среща с г-жа Мартина Стронг, Charge d'Affairs на посолството на САЩ у нас 
 
01.02.2016 г., среща с г-н Игор Лукшич, зам.-министър председател и министър на външните работи и 
европейската интеграция на Черна гора 
 
03.02.2016 г., среща с г-н Игор Цръндак, министър на външните работи на Босна и Херцеговина 
 
22.02.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Мая Гойкович, председател на Народната скупщина на Сърбия 
 
25.02.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Ерик Рубин, извънреден и пълномощен посланик на САЩ в София 
 
25.02.2016 г., среща с г-н Мигел Лоиназ, президент на Международния адвокатски съюз 
 
07.03.2016 г., среща с г-н Ейтан Броши, председател на Групата за приятелство Израел-България в Кнесета 
на Държавата Израел 
 
10.03.2016 г., среща с Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел у нас и представители на 
българо-израелски организации 
 
28.03.2016 г., среща с Н. Пр. Арсен Схоян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в 
София 
 
28.03.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Шим Мен-хо, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в 
София 
 
06.04.2016 г., среща с г-н Валериу Згоня, председател на Камарата на депутатите на Румъния 
 
07.04.2016 г., среща с г-жа Ан Линдбоу, омбудсман за децата на Норвегия и г-жа Мария Хесус Конде, 
представител на УНИЦЕФ за България 
 
12.04.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес, посленик на Бразилия у нас 
 
16.05.2016 г., среща с Н.Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан, извънреден и пълномощен посланик на Виетнам 
 
17.05.2016 г., среща с г-н Дитмир Бушати, министър на външните работи на Република Албания 
 
27.05.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Наргиз Акиф Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на 
Азербайджанската република в София 
 
02.06.2016 г., среща с г-н Карл Виктор Ерявец - заместник министър-председател и министър на външните 
работи на Република Словения 
 
06.06.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Антон Пакурецу, посланик на Румъния у нас 
 
08.06.2016 г., среща с г-н Франк Швабе и г-н Жолт Немет, докладчици по пост-мониторинговия диалог на 
ПАСЕ с България 
 
09.06.2016 г., среща с Н.Пр. д-р Милан Бърглез, председател на Държавния сбор на Република Словения 
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10.06.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Кадри Весели, председател на парламента на Р. Косово 
 
10.06.2016 г., среща с Н.Пр. г-н Трайко Веляноски, председател на Събранието на Р. Македония 
 
10.06.2016 г., Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ на тема „20 години ПСЮИЕ: регионът - нови реалности и 
споделени перспективи“ 
 
10.06.2016 г., награждаването на лауреатите в онлайн конкурса за есе, организиран от българското 
председателство на ПА ПСЮИЕ на тема „Младите хора от ЮИЕ за просперитет на региона“ 
 
16.06.2016 г., среща с г-н Хан Цидъ, зам.-председател на Китайския политически консултативен съвет на 
Китайската народна република 
 
20.06.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
22.06.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Антик Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия у нас 
 
23.06.2016 г., среща с г-н Йоахим Гаук, федерален президент на Федерална република Германия 
 
24.06.2016 г., среща с г-н Жан Жак Уедвилер, председател на Международния адвокатски съюз 
 
04.07.2016 г., среща с г-жа Криста Маквалдер – председател на Националния съвет на парламента на 
Конфедерация Швейцария 
 
05.07.2016 г., среща с Н.Пр. г-н Андраш Клейн, посланик на Унгария у нас 
 
13.07.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Радомир Богданович, Извънреден и пълномощен посланик на Босна и 
Херцеговина 
 
19.07.2016 г., среща с Н. Пр. Щефан Горда, посланик на Р Молдова у нас 
 
20.07.2016 г., среща с Н. Пр. г-жа Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас 
 
21.07.2016 г., среща с Н. Пр. г-н Мариан Якубоци – извънреден и пълномощен посланик на Словашката 
република в София 
 
26.07.2016 г., среща с г-н Панос Каменос - министър на националната отбрана на Република Гърция 
 
12.09.2016 г., среща с г-н Микулаш Дзуринда – депутат от Словашкия парламент, председател на фондация 
„Вилфред Мартенс“ 
 
14.09.2016 г., среща с Н.Пр. Серджо Матарела, президентг на Италианската република 
 
26.09.2016 г., среща с Г-н Ду Деин, председател и секретар на партията на постоянния комитет на пекинския 
градски съвет 
 
10.10.2016 г., среща с Г-н Щефан Швартце, депутат от германския Бундестаг 
 
30.11.2016 г., среща с Г-н Талеб Рифай, Генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН 
 
06.12.2016 г., среща с Н.Пр. г-жа Тове Брувик Вестберг, извънреден и пълномощен посланик на Кралство 
Норвегия 
 
 
Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации: 
 
20-21.01.2016 г., посещение на делегация на Комисията по наука, образование и младежка политика в 
парламента на Туркменистан, водена от председателя й г-н Маметмират Гелядиниязов 
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08-10.02.2016 г., Международна конференция на тема „Демократичната сигурност – наша споделена 
отговорност“ 
 
22.02.2016 г., председателят на 43-то НС г-жа Цецка Цачева дава официален обяд в чест на президента на 
Република Кипър г-н Никос Анастасиадис и съпругата му 
 
22-23.02.2016 г., официално посещение на председателя на Народната скупщина на Република Сърбия г-жа 
Мая Гойкович 
 
07-11.03.2016 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Израел-България в Кнесета на 
Държавата Израел, водена от председателя й г-н Ейтан Броши 
 
11-12.03.2016 г., Заседание на Комисията по икономика, енергетика и инфраструктура на ПА на ПСЮИЕ 
 
31.03.2016 г., председателят на 43-то НС г-жа Цецка Цачева дава официален обяд в чест на президента на 
Република Хърватия г-жа Колинда Грабар-Китарович 
 
06.04.2016 г., официално посещение на председателя на Камарата на представителите на Румъния г-н 
Валерию Згоня 
 
18.04.2016 г., председателят на 43-то НС г-жа Цецка Цачева дава официален обяд в чест на президента на 
Република Полша г-н Анджей Дуда 
 
13-14.05.2016 г., Заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ  
 
16-18.05.2016 г., посещение на делегация на Комисията по земеделие на парламента на Република Хърватия, 
водена от председателя й г-н Бранко Хърг 
 
20.05.2016 г., председателят на 43-то НС г-жа Цецка Цачева дава официален обяд в чест на министър-
председателя на народна република Бангладеш г-жа Шейх Хасина 
 
07-10.06.2016 г., посещение на г-н Франк Швабе и г-н Жолт Немет, докладчици на пост-мониторинговия 
доклад на ПАСЕ с България 
 
08-10.06.2016 г., официално посещение на председателя на Държавния Сбор на Република Словения г-н 
Милан Бърглез 
 
09-11.06.2016 г., Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ на тема „ПА на ПСЮИЕ: Регионът – нови реалности и 
споделени отговорности“, заседания на органите на асамблеята и церемония по награждаване на лауреатите 
в международния конкурс за есе  
 
15.06.2016 г., посещение на президента на Румъния г-н Клаус Йоханис 
 
30.06.2016 г., Международен симпозиум на тема „Решението и неговата оценка“ 
 
03–06.07.2016 г., официално посещение на председателя на Националния съвет на Конфедерация 
Швейцария г-жа Криста Маквалдер 
 
07.07.2016 г., официално посещение на президента на Държавата Израел г-н Руви Ривлин и съпругата му 
 
06-08.07.2016 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Унгария-България в Националното 
събрание на Унгария, водена от нейния председател г-н Шебештиен Ваго 
 
28-29.09.2016 г., Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред света по отношение на заплахите от 
тероризъм и променящото се защонодателство в държавите-членки на ЕС и техните партньори“ 
 
13.12.2016 г., посещение на делегация на Комисията по външна политика на Върховната Рада /парламента/ 
на Украйна, водена от председателя й г-жа Ганна Гопко 
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Командировки на народни представители: 
 
14-16.01.2016 г., Германия, Берлин, участие на Мария Щерева Белова, Никола Пейчев Хаджийски и 
Султанка Димитрова Петрова в Международно изложение за селскостопански и хранителни продукти - 
"Зелена седмица Берлин 2016 г." 
 
20-23.01.2016 г., Испания, Мадрид, участие на Даниела Владимирова Савеклиева, Диана Иванова Йорданова 
и Менда Кирилова Стоянова в Международно туристическо изложение FITUR 2016, като част от 
делегацията, придружаваща министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова 
 
21-22.01.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Партията на 
европейските социалисти /ПЕС/ 
 
24-26.01.2016 г., Швейцария, Цюрих, участие на Милена Цветанова Дамянова, Петър Георгиев Кънев и 
Хасан Ахмед Адемов в работно посещение в Конфедерация Швейцария по българо-швейцарски проект 
"Дуална система за професионлано обучение" 
 
24-27,28,29.01.2016 г., Франция, Страсбург, участие на Валери Симеонов Симеонов, Данаил Димитров 
Кирилов, Джема Маринова Грозданова, Хамид Бари Хамид и Янаки Боянов Стоилов в Първа част на сесията 
на ПАСЕ 
 
24-26.01.2016 г., Азербайджан, Баку, участие на Кристиан Иванов Вигенин в делегацията на председателя на 
ПА ОССЕ Илка Канерва, за посещение в Азербайджан 
 
25-26.01.2016 г. и 27.01.-09.02.2016 г., САЩ, Вашингтон, Маями участие на Румен Маринов Йончев в 
организирано посещение на Комитета по отбрана и сигурност на ПА НАТО, както и посещения и срещи във 
военновъздушната база на крайбрежната охрана в Маями 
 
27.01.2016 г., Азербайджан, Баку, участие на Кристиан Иванов Вигенин в срещи с високопоставени 
представители на властта и подписване на Меморандум за разбирателство във врзъка с домакинството на 
Грузия на годишната сесия на Асамблеята 
 
27-29.01.2016 г., Холандия, Амстердам, участие на Диана Иванова Йорданова и Менда Кирилова Стоянова в 
Конференция по въпросите на многогодишната финансова рамка, организирана от Министерството на 
външните работи и Министерството на финансите на Холандия 
 
30.01.-06.02.2016 г., САЩ, Вашингтон и в гр. Линкълн, Небраска, участие на Явор Илиев Хайтов в 
посещение по покана на г-н Джеф Фортенбери, конгресмен от Републиканската партия и г-н Пийт Ригетс, 
губернатор на щата Небраска и министър на земеделието, както и за срещи в Кногреса на САЩ във 
Вашингтон и в гр. Линкълн 
 
06-09.02.2016 г., Холандия, Хага, участие на Светлин Димитров Танчев в Заседание на Конференцията на 
председателите на комисиите по европейски въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС и 
кандидатстващите за членвство (COSAC) 
 
07-08.02.2016 г., Италия, Рим, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Среща на председателите на 
парламентарните групи на ПЕС 
 
09-11.02.2016 г., Турция, Истанбул, участие на Атанас Тодоров Мерджанов в Редовно заседание на 
Комисията по икономически, финансови и социални въпроси и образование на ПА на СзС 
 
12-14,15.02.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Петър Владиславов Славов, Пламен Иванов Манушев  и 
Румен Маринов Йончев в ежегодни съвместни заседания на Комитетите по отбрана и сигурност, икономика 
и сигуронст, политика и сигурност, ръководствата на комитетите по гражданско измерение на сигуроността 
и науката и технологиите на ПА НАТО 
 
15-17.02.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Борисов Главчев, Евгения Даниелова Ангелова,  
Любомир Владимиров Владимиров и Светлана Ангелова Найденова в събития по линия на парламентарното 
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измерение на холандското пресдседателство на Съвета на ЕС и като част от Европейската парламентарна 
сесия /ЕПС/ за 2016 
 
15-17.02.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Румен Василев Гечев в Междупарламентарна конференция по 
проблемите на икономическата политика на Европейския съюз в Брюксел 
 
18-20.02.2016 г., Италия, Рим, участие на Светлана Ангелова Найденова в заседание на Комисията по 
подобряване качеството на живот, обмен между гражданските общества и култура на ПА на СзС 
 
19.02.2016 г., Сърбия, Босилеград, участие на Борислав Сабинов Иглев, Владимир Цветанов Тошев и 
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева в отбелязване 143-та годишнина от гибелта на Васил Левски и 
полагане на венци и цветя на паметника му 
 
20.02.2016 г., Македония, Скопие, участие на Румен Маринов Йончев в откриване на централен филиал на 
сдружението "Македоно-българско пирятелство" 
 
21-23.02.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин и Христо Георгиев Гаджев в 
работно посещение по покана, получена от Елмар Брок - председател на Комисията по външни работи на 
Европейския парламент 
 
24-25.02.2016 г., Унгария, Будапеща, участие на Георг Даниелов Георгиев в Международна конференция за 
сигурност във връзка с предстоящата среща на върха на страните-членки на НАТО във Варшава 
 
24-26.02.2016 г., Австрия, Виена, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Ирена Иванова Коцева,  Лъчезар 
Богомилов Иванов и Мустафа Сали Карадайъ в 15-та зимна сесия на ПА ОССЕ и заседания на трите общи 
комитета на Постоянния комитет на Асамблеята 
 
24-26.02.2016 г., Узбекистан, Ташкент, участие на Бюнямин Хюсеин Хасан, Найден Маринов Зеленогорски, 
Светослав Димитров Белемезов, Стефан Георгиев Кенов и Чавдар Георгиев Георгиев в Четвърта сесия на 
смесената българо-узбекистанска междуправителствена комисия, в състава на официална бизнес делегация 
 
24-27.02.2016 г., Австрия, Виена, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Петнадесета зимна сесия на ПА на 
ОССЕ, за участие в заседания на трите Общи комитета и на Постоянния комитет на Асамблеята 
 
29.02.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Станислав Димитров Анастасов в Заседание на Комисията по 
политически въпроси, сигурност и права на човека на ПА на СзС 
 
29.02.-02.03.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Евгения Даниелова Ангелова и Светлин Димитров Танчев 
в Конференция на високо равнище на Европейския парламент и Върховната Рада на Украйна по въпросите 
на изграждане на капацитет за реформи "Седмица на Украйна" 
 
02-05.03.2016 г., Украйна, Измаил, участие на Атанас Зафиров Зафиров и Георг Даниелов Георгиев в 
тържествата по повод националния празник на Република България - Трети март и поклонение пред 
паметника на Христо Ботев 
 
02-06.03.2016 г., Франция, Париж, участие на Антони Антониев Тренчев в Заседание на Постоянния комитет 
на ПАСЕ 
 
03-05.03.2016 г., Франция, Париж, участие на Мария Щерева Белова, Петър Христов Петров и Румен Динев 
Желев в изложение с национален щанд в рамките на Международно селскостопанско изложение SIA 2016, 
организирано от Министерството на земеделието 
 
06-08,11.03.2016 г., Франция, Париж, участие на Данаил Димитров Кирилов и Янаки Боянов Стоилов в 
Заседание на Комисията по правни въпроси в ПАСЕ 
 
12-15.03.2016 г., Холандия, Хага, участие на Искрен Василев Веселинов в Интерпарламентарна 
конференция в рамките на парламентарното измерение на холандското председателство на ЕС 
 
13-15.03.2016 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов в Заседание на Комисията по 
култура, наука, образование и медии на ПАСЕ 
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13-22.03.2016 г., САЩ, Ню Йорк, участие на Светлана Ангелова Найденова в 60-та сесия на Комисията на 
ООН за положението на жените с оснвона тема "Овластяването на жените и неговата връзка с устойчивото 
развитие" 
 
15-16.03.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Джема Маринова Грозданова, Чавдар Георгиев Георгиев, 
Четин Хюсеин Казак и Явор Илиев Хайтов в Конференция относно механизма за сътрудничество и проверка 
за България 
 
15-17.03.2016 г., Берн, Швейцария, участие на Алиосман Ибраим Имамов, Димитър Григоров Шишков, 
Силвия Анастасова Хубенова и Таско Михайлов Ерменков в състава на делегация, водена от председателя 
на 43-то НС г-жа Цецка Цачева за официално посещение в Швейцария и Княжество Лихтенщайн 
 
15-17.03.2016 г., Армения, Ереван, участие на Красимир Любомиров Велчев и Петър Георгиев Кънев в 46-то 
заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на ПАЧИС 
 
16-18.03.2016 г., Италия, Торино, участие на Галя Енева Захариева и Стефан Георгиев Кенов в 
Интерпарламентарна конференция на 47-те държави-членки на Съвета на Европа, посветена на 
Европейската социална харта 
 
17-21.03.2016 г., Казахстан, Астана, участие на Десислава Вълчева Атанасова и Ирена Иванова Коцева като 
налбюдатели на парламентарните избори в Астана, Казахстан 
 
19-22.03.2016 г., Замбия, Лусака, участие на Димитър Борисов Главчев и Красимир Дончев Каракачанов в 
134-та Асамблея на Интерпарламентарния съэюз /ИПС/, заседанията на Асоциацията на главните секретари 
на парламенти и съпътстващи събития 
 
20-23.03.2016 г., Грузия, Тбилиси, участие на Кънчо Янев Филипов в дейността на Комисията по миграция 
на ПАСЕ 
 
31.03.-03.04.2016 г., Беларус, Минск, посещение на Иван Костадинов Станков и Петър Георгиев Кънев с цел 
развиване на междупарламентарния диалог и взаимноизгодното сътрудничество с държавите от ЕС 
 
02-06.04.2016 г., Португалия, Лисабон, участие на Менда Кирилова Стоянова, Петър Христов Петров, Румен 
Димитров Христов и Цвета Вълчева Караянчева в работно посещение като част от делегацията, водена от 
министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева 
 
03-05.04.2016 г., Хага, Холандия, участие на Александър Руменов Ненков, Валентин Алексиев Николов и 
Делян Александров Добрев в Интерпарламентарна конференция за енергетика в рамките на 
парламентарното измерение на холандското председателство на ЕС 
 
03-06.04.2016 г-, Русия, Москва, участие на Васил Миланов Антонов в Заседание на Международния 
секретариат, на председателите на Комитети и на докладчиците на Интерпарламентарната асамблея по 
православие /ИПАП/ 
 
04-06.04.2016 г., Русия, Дубна, участие на Стефан Стайнов Желев в официално честване на юбилея на 
Обединения институт за ядрени изследвания 
 
06-09.04.2016 г., Холандия, Хага, участие на Георг Даниелов Георгиев, Джема Маринова Грозданова,  
Мустафа Фахри Ахмед, Нено Христов Влайков и Христо Георгиев Гаджев в Интерпарламентарна 
конференция по въпросите на Общата политика и политиката за сигурност и Общата политика за сигурност 
и отбрана в раките на парламентарното измерение на холандското председателство на ЕС 
 
07-08.04.2016 г., Косово, Прищина, участие на Явор Илиев Хайтов в Церемония по встъпване в длъжност на 
четвъртия президент на Република Косово г-н Хашим Тачи 
 
07-09.04.2016 г., Франция, Париж, участие на Румен Василев Гечев в Междупарламентарна конференция на 
тема "Към прогресивна Европа" 
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08-09.04.2016 г., Албания, Тирана, участие на Стефан Георгиев Кенов в Заседание на Комисита по социално 
развитие, образование, изследвания и наука на ПА ПСЮИЕ 
 
09-13.04.2016 г., САЩ, Вашингтон, участие на Димитър Борисов Главчев в Глобална парламентарна 
конференция по въпросите на Световната банка и Международния валутен фонд 
 
10-12.04.2016 г., Дания, Копенхаген, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Бюрото на ПА 
ОССЕ 
 
11-14.04.2016 г., Сърбия, Пирот, участие на Васил Миланов Антонов и Евгени Димитров Стоев в 22-ра 
годишна международна конференция на Международния фонд за едниство на православните народи 
 
11-14.04.2016 г., Алжир, участие на Румен Маринов Йончев в посещение на подкомитета по 
трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Комитета по отбрана и 
сигурност на ПА НАТО 
 
13-16.04.2016 г., Унгария, Будапеща, участие на Борис Борисов Станимиров в работно посещение на 
делегация на Комисията по външна политика в Будапеща 
 
14-16.04.2016 г., Великобритания, Лондон, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на 
Либералния интернационал 
 
14-17.04.2016 г., Полша, Познан, участие на Димитър Борисов Главчев в честване на 1050-годишнина от 
покръстването на Полша 
 
15-17.04.2016 г., Гърция, Атина, участие на Филип Стефанов Попов във Втора серща на европейската мрежа 
от парламентаристи Mercator European Dialogue 
 
15-19.04.2016 г., Германия, Лайнсвайлер, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Семинар, организиран от 
ПА ОССЕ съвместно с Бундестага на ФРГ под надслов "Възможностите на ПА ОССЕ и нейните членове да 
дадат своя принос в усилията на ОССЕ при решаването на конфликти и по-специално дълго 
продължаващите конфликти" 
 
17-20,21,22.04.2016 г., Франция, Страсбург, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Джема Маринова 
Грозданова и Хамид Бари Хамид във Втора част на сесията на ПАСЕ 
 
20-22.04.2016 г., Русия, Москва, участие на Атанас Тодоров Мерджанов и Михаил Райков Миков в 
Програмен форум в начерението на VІІ-ия конгрес на партията "Справедлива Русия" по покана на нейния 
председател г-н Сергей Миронов 
 
20-25.04.2016 г., Монголия, Улан Батор, участие на Делян Александров Добрев и Десислава Вълчева 
Атанасова в Девета среща за парламентарно парнтьорство Азия-Европа (ASEP 9) 
 
21-22.04.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Президиум на Партията на 
европейските социалисти /ПЕС/ 
 
21-25.04.2016 г., Канада, Отава, участие на Кирил Добрев Добрев в редовно заседение на Комисията по 
парламентарни въпроси на ПАФ по покана на секция "Канада" 
 
22-25.04.2016 г., Армения, Ереван, участие на Атанас Зафиров Зафиров във Форум на тема "Срещу 
престъплението геноцид" и церемониите, свързани с почитане на паметта на жертвите на арменския геноцид 
по покана на председателя на Парламента на Република Армения 
 
22-26.04.2016 г., САЩ, Чикаго, участие на Румен Маринов Йончев във Втори форум на българските 
училища в западното полукълбо 
 
01-03.05.2016 г., Франция, Париж, участие на Румен Василев Гечев в работна група на високо равнище по 
проблемите на икономическата и данъчната политика на ЕС по покана на генералния секретар на 
Организацията за икономическо сътруднчество и развитие /ОИСР/ г-н Анхел Гурия 
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02-05.05.2016 г., Франция, Капбретон, участие на Георги Недков Кючуков в Конференция на председателите 
на секции на Регионалната асамблея - Европа на ПАФ 
 
03-07.05.2016 г., Йордания, Аман, участие на Ирена Любенова Соколова в Глобален форум на жените-
парламентаристи, организиран съвместно от Парламента на Йордания и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие /ОИСР/ 
 
04-06.05.2016 г., Гърция, Атон, участие на Васил Миланов Антонов, Евгени Димитров Стоев, Иван Славов 
Иванов, Искрен Василев Веселинов, Камен Костов Костадинов, Мартин Димитров Димитров, Мартин 
Стоянов Иванов и Николай Веселинов Александров в храмовия празник на Зографския манастир "Св. Вмч. 
Георги Зограф" 
 
08-10.05.2016 г., Албания, Тирана, участие на Борис Борисов Станимиров, Георги Иванов Андонов, 
Красимир Илиев Богданов и Джема Маринова Грозданова в работно посещение на делегация на Комисията 
по външна политика, водена от нейния председател г-жа Джема Грозданова по покана на председателя на  
Комисията по външна политика в албанския парламент г-жа Арта Даде 
 
15-20.05.2016 г., Китай, Пекин, участие на Янаки Боянов Стоилов в Пети китайско-европейски форум на 
високо равнище на политическите партии 
 
15-26.05.2016 г., САЩ, Вашингтон и Сиатъл, участие на Ангел Петров Найденов, Атанас Петров Атанасов, 
Атанас Тодоров Мерджанов, Борис Борисов Станимиров, Десислава Вълчева Атанасова, Корман Якубов 
Исмаилов, Михо Димитров Михов, Цвета Вълчева Караянчева и Янко Александров Янков в Програма за 
обучение "Изборен процес и изборни кампании в САЩ" по покана от Посолството на САЩ в София и 
Държавния департамент на САЩ 
 
16-17.05.2016 г., Италия, Рим, участие на Борислав Любенов Великов, Даниела Анастасова Дариткова-
Проданова, Жельо Иванов Бойчев, Йордан Кирилов Цонев, Кирил Петров Цочев, Красимир Любомиров 
Велчев, Красимира Арангелова Ковачка и Султанка Димитрова Петрова в състава на официална делегация, 
водена от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, за официално посещение във Ватикана 
и по повод отбелязването на Деня на славянската писменост 
 
20-22.05.2016 г., Грузия, Тбилиси, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в 196-то редовно заседание на 
Изпълнителния комитет на Бюрото на Либералния интернационал 
 
21-23.05.2016 г., Катар, Доха, участие на Четин Хюсеин Казак в "Доха форум" по покана на шейх Тамим бин 
Хамал Ал-Тани 
 
23-26.05.2016 г., Армения, Ереван, участие на Валентин Кирилов Касабов, Валери Симеонов Симеонов, 
Димитър Кирилов Байрактаров и Христиан Радев Митев в Церемоня по връчване на медал за заслуги към 
арменския народ по покана, получена от председателя на Народното събрание на Република Армения 
 
22-24.05.2016 г., Армения, Ереван, участие на Кристиан Иванов Вигенин в посещение, срещи и разговори с 
висши политически представители в Армения, Грузия и Азербайджан 
 
24-25.05.2016 г., Италия, Рим, участие на Борислав Райчов Миланов, Валери Мирчев Жаблянов, Галя Енева 
Захариева, Милена Цветанова Дамянова, Петър Христов Петров и Полина Кръстева Карастоянова в състава 
на официална делегация, водена от министъра на културата г-н Вежди Рашидов, по повод честването на 24-
май, Деня на бълагрската просвета и култура 
 
24-25.05.2016 г., Иран, Техеран, участие на Мустафа Фахри Ахмед във Форум "Стратегическа комуникация: 
ценности, институции и личности" 
 
25-26.05.2016 г., Грузия, Тбилиси, участие на Кристиан Иванов Вигенин в посещение и срещи и разговори с 
висши политически представители в Армения, Грузия и Азербайджан 
 
26-27.05.2016 г., Гърция, Атина, участие на Васил Миланов Антонов като докладчик към ИПАП в 
официалното откриване на изложба на тема "Атон - свещената планина" на специална церемония в гръцкия 
парламент 
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27-28.05.2016 г., Азербайджан, Баку, участие на Кристиан Иванов Вигенин в посещение и срещи и 
разговори с висши политически представители в Армения, Грузия и Азербайджан 
 
27-30.05.2016 г., Мароко, Танжер, участие на Светлана Ангелова Найденова и Станислав Димитров 
Анастасов в 12-та Пленарна сесия на ПА на СзС 
 
29.05.-01.06.2016 г., Русия, Москва, участие на Валентин Алексиев Николов в VІІІ-ми международен форум 
АТОМЕКСПО, посветен на развитието на международното сътрудничество в областта на мирното 
изплозване на атномната енергия 
 
30.05.-01.06.2016 г., Москва, Русия, участие на Александър Руменов Ненков в VІІІ-ми международен форум 
АТОМЕКСПО, посветен на развитието на международното сътрудничество в областта на мирното 
изплозване на атномната енергия 
 
30.05.-01.06.2016 г., Босна и Херцеговина, Сараево, участие на Настимир Ананиев Ананиев и Силвия 
Анастасова Хубенова в Заседание на Парламенатрния комитет на ПА на ПИЦЕИ 
 
31.05.-02.06.2016 г., Хърватия, Загреб, участие на Иван Стоев Чолаков, Корман Якубов Исмаилов, 
Красимира Арангелова Ковачка, Митхат Сабри Метин и Снежана Георгиева Дукова в делегация на Групата 
за приятелство България-Хърватия по покана на председателя на Групата за приятелство Хърватия-България 
в хърватския парламент г-н Марио Хабек 
 
01-03,04.06.2016 г., Германия, Берлин, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Кристиан Иванов Вигенин 
и Лъчезар Богомилов Иванов в Конференция за Кодекса на поведение: парламентарен контрол и надзор над 
сектора за сигурност, организирана от германското председателство на ОССЕ 
 
01-05.06.2016 г., Австрия, Виена, участие на Милен Василев Михов в отбелязване 140-годишнина от гибелта 
на Христо Ботев по покана, получена от Българския културен институт "Дом Вингенщайн" във Виена 
 
04-05.06.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Иван Славов Иванов в Международна среща с представители 
от парламентарни групи от различни европейски страни за приятелство с Палестина 
 
08-10.06.2016 г., Казахстан, Астана, участие на Борис Янков Ячев, Даниела Анастасова Дариткова-
Проданова и Найден Маринов Зеленогорски в състава на делегация на Министреството на регионалното 
развитие и благоустройството за участие в провеждащата се Четвърта сесия на Междуправителствената 
българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество 
 
08-10.06.2016 г., Швеция, Стокхолм, участие на Валентин Любенов Павлов, Георги Янчев Гьоков, Ердинч 
Исмаил Хайрула, Иван Кирилов Иванов и Ирена Любенова Соколова в делегация на Групата за приятелство 
България-Швеция по покана на първия зам.-председател на шведския Риксдаг /парламента/ на Кралство 
Швеция г-н Тобиас Билстрьом 
 
11-12.06.2016 г., Австрия, Вахау, участие на Ирена Любенова Соколова в Конференция по въпросите на ЕС 
на тема "Европа форум Вахау" 
 
12-14.06.2016 г., Холандия,  Хага, участие на Айхан Ахмед Етем, Атанас Иванов Ташков, Иван Валентинов 
Иванов, Светлин Димитров Танчев, Силвия Анастасова Хубенова и Слави Пенчев Бинев в Пленарно 
заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-
членки на ЕС и на кандитатстващите за членство /КОСАК/ 
 
12-14.06.2016 г., Естония, Талин, участие на Борис Янков Ячев, Валери Мирчев Жаблянов, Настимир 
Ананиев Ананиев и Стефан Стайнов Желев в делегация, водена от председателя на 43-то НС г-жа Цачева за 
официално посещение в Естония 
 
12-15.06.2016 г., Швейцария, Женева, участие на Данаил Димитров Кирилов и Румен Василев Гечев в 
Парламентарна конференция на Световната търговска организация /СТО/ с основна цел повишаване на 
прозрачността на СТО и да я държи отговорна пред избирателите като избрани представители на народа 
 
12-16.06.2016 г., Унгария, Будапеща, участие на Красимир Дончев Каракачанов в официално честване на 
приноса и дейността на г-н Петер Юхас и провеждане на срещи в Народното събрание на Унгария 
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13-17.06.2016 г., Украйна, Киев, участие на Румен Маринов Йончев в 92-ри Роуз-рот семинар и заседания на 
Интерпарламентарния съвет Украйна-НАТО 
 
19-21.06.2016 г., Австрия, Виена, участие на Атанас Петров Атанасов, Валентин Кирилов Касабов,  Димитър 
Николов Лазаров, Мустафа Сали Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в Четвърти 
парламентарен форум по сигурност и разузнаване 
 
19-22,23,24.06.2016 г., Франция, Париж, участие на Антони Антониев Тренчев, Валери Симеонов Симеонов, 
Красимира Арангелова Ковачка, Милена Цветанова Дамянова, Хамид Бари Хамид и Янаки Боянов Стоилов 
в Трета част на сесията на ПАСЕ 
 
21-23.06.2016 г., Румъния, Букурещ, посещение на Атанас Зафиров Зафиров, Иван Пенков Иванов, Иван 
Кирилов Иванов, Кирил Николаев Добрев, Валентин Николов Иванов, Георги Александров Ковачев и 
Методи Борисов Андреев в Румъния по покана на Комисията по правни въпроси, дисциплина и имунитет на 
Камарата на депутатите в румънския парламент 
 
26-27.06.2016 г., Македония, Скопие, участие на Румен Маринов Йончев в съвместно посещение на 
подкомитета по трансатлантическо сътрудничество в областта на сигурността и отрбаната и подкомитета по 
демократично управление на ПА НАТО 
 
26.06.-02.07.2016 г., Китай, Пекин, Шанхай и Сиан, участие на Борислав Райчов Миланов, Джейхан Хасанов 
Ибрямов, Димитър Бойчев Петров, Ирена Любенова Соколова, Красимир Дончев Каракачанов, Михо 
Димитров Михов, Росен Петров Петров, Явор Божилов Нотев и Янаки Боянов Стоилов в състава на 
официална делегация, водена от председателя на 43-то НС г-жа Цецка Цачева за официално посещение в 
Китай 
 
26,27,28-30.06.2016 г., Русия, Москва, участие на Васил Миланов Антонов, Красимир Любомиров Велчев,  
Павел Алексеев Христов, Петър Георгиев Кънев и Петър Христов Петров в 47-ма Генерална асамблея на 
ПАЧИС 
 
28-29,30.06.2016 г., Брюксел, Белгия, участие на Александър Руменов Ненков, Иван Стефанов Вълков и 
Станислав Стоянов Иванов в представяне на Камара на строителите в България и Европейския парламент в 
рамките на форума "Опростяване на кохезионната политика за подобряване на бизнес-средата в сторителния 
сектор", организирано от председателя на Комисията по регионално развитие в  Европейския парламент г-
жа Искра Михайлова 
 
28-30.06.2016 г., Гърция, Солун и Атина, участие на Румен Маринов Йончев в съвместно посещение на 
подкомитета по трансатлантическо сътрудничество в областта на сигурността и отрбаната и подкомитета по 
демократично управление на ПА НАТО 
 
29,30.06.-06.07.2016 г., Грузия, Тбилиси, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Димитър Андреев 
Делчев, Кирил Петров Цочев, Кристиан Иванов Вигенин, Лъчезар Богомилов Иванов и Мустафа Сали 
Карадайъ в 25-та годишна сесия на ПА ОССЕ 
 
04-07.07.2016 г., Гърция, Атина, участие на Васил Миланов Антонов в 23-та Генерална Асамблея на ИПАП 
 
08-15.07.2016 г., Мадагаскар, Анантанариво, участие на Борис Борисов Станимиров, Георги Недков 
Кючуков и Кирил Добрев Добрев в 42-ра Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на 
франкофонията /ПАФ/ 
 
10-11.07.2016 г., Словакия, Братислава, участие на Светлин Димитров Танчев в заседание на Конференцията 
на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на държавите-членки на ЕС и 
кандидатстващите за членство /КОСАК/ 
 
14-17.07.2016 г., Мароко, Танжер, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в работна визита на представители на 
Либаралния интернационал 
 
23-24.07.2016 г., Македония, Смилево, участие на Георг Даниелов Георгиев и Пламен Иванов Манушев в 
тържества по повод 113-годишнина от Илинденско-преображенското въстание 
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27-30.08.2016 г., Казахстан, Астана, участие на Димитър Борисов Главчев в Конференция на тема 
"Изграждане на свят, свободен от ядрено оръжие" 
 
01-03.09.2016 г., Босна и Херцеговина, Бръчко, участие на Искрен Василев Веселинов и Павел Алексеев 
Христов в Конференция на тема "Развитие на инфраструктурния капацитет на пристанищата в страните от 
Дунавския регион - ролята на парламентаристите в заздравяването и подобряването на икономическите 
отношения 
 
02-04.09.2016 г., Словакия, Братислава, участие на Атанас Зафиров Зафиров, Джема Маринова Грозданова, 
Нено Христов Влайков, Румен Иванов Иванов и Станислав Димитров Анастасов в българска парламентарна 
делегация в интерпарламентарна конференция по въпросите на Общата външна политика и политика за 
сигурност и отбрана на ЕС 
 
03-05.09.2016 г., Украйна, Бегород-Днестровск, участие на Стефан Георгиев Кенов и Стефан Стайнов Желев 
в VII-ия Общоукраински български събор 
 
04-06.09.2016 г., Франция, Париж, участие на Михо Димитров Михов в 14-та лятна Конференция по 
отбрана, организирана от Комисиите по отбрана в двете камари на френския парламент 
 
04-08.09.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Борисов Главчев, Евгения Даниелова Ангелова в 
Междуинституционална конференция за бъдещото финансиране на ЕС 
 
06-09.09.2016 г., Полша, Криница, участие на Кристиан Иванов Вигенин като лектор на международния 
форум на тема "Заедно и разделени - Европа пред предизвикателството на утрешния ден, организиран от 
Института за източни изследвания в Полша 
 
09-10.09.2016 г., Молдова, Кишинеу, участие на Димитър Борисов Главчев в чествания на 25-годишнина от 
независимостта на Република Модлова 
 
09-11.09.2016 г., Гърция, Солун, участие на Васил Миланов Антонов в церемония по официалното 
откриване на павилиона на ИПАП на 81-я Международен търговски панаир в Солун 
 
12-13.09.2016 г., Франция, Париж, участие на Румен Василев Гечев в конференция на председателите на 
социалистическите и социалдемократическите парламентарни групи в националните парламенти на ЕС под 
патронажа на председателя на Националното събрание на Френската република г-н Клод Бартолон 
 
12-14.09.2016 г., Великобритания, Лондон, участие на Румен Маринов Йончев в посещение на подкомитета 
по бъдещи възможности на сигурността и отбраната към Комитета по отбрана и сигурност на ПА НАТО 
 
14-16.09.2016 г., Франция, Страсбург, участие на Джема Маринова Грозданова в състава на делегация, 
водена от председателя на НС г-жа Цецка Цачева за участие в Конференция на председателите на 
парламенти на страните-членки на ПАСЕ 
 
15-17.09.2016 г., Португалия, Лисабон, участие на Румен Василев Гечев в Трета интерпарламентарна 
конференция на тема "Към прогресивна Европа" 
 
18-22.09.2016 г., САЩ, Ню Йорк, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в редовно заседание на Либералния 
интернационал и среща на либералните лидери в рамките на Генералната асамблея на ООН 
 
24-27.09.2016 г., Азербайджан, Баку, участие на Янаки Боянов Стоилов като наблюдател на референдума за 
конституционни промени в Азербайджан, организирано от Бюрото на ПАСЕ 
 
25-28.09.2016 г., Египет, Кайро, участие на Четин Хюсеин Казак в посещение на Комитета по гражданско 
измерение на сигурността на ПА НАТО 
 
26-30.09.2016 г., Италия, Сен Венсан, участие на Борис Борисов Станимиров, Георги Недков Кючуков и 
Кирил Добрев Добрев в ХХIХ-ва сесия на Регионалната асамблея на Парламентарната асамблея по 
франкофония /ПАФ/ 
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28-29.09.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Кирилов Байрактаров в Ззаседание на Комисията по 
икономически и парични въпроси на Европейския парламент и обсъждане на проекта за доклад относно 
Европейския семестър за координация на икономическата политика 
 
29.09-02.10.2016 г., Македония, Скопие, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Кирил Петров Цочев и 
Кристиан Иванов Вигенин в Есенна сесия на ПА ОССЕ 
 
04-06.10.2016 г., Турция, Анталия, участие на Красимир Любомиров Велчев, Павел Алексеев Христов и  
Петър Георгиев Кънев в Заседания на Комитета по правни и политически въпроси и Комитета по 
икономически въпроси на ПАЧИС 
 
04-08.10.2016 г., Русия, Москва, участие на Иван Костадинов Станков, Мария Щерева Белова, Петър 
Христов Петров и Румен Динев Желев в делегацията на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава 
Танева за работно посещение в Москва 
 
05-10.10.2016 г., Грузия, Тбилиси, участие на Кристиан Иванов Вигенин като наблюдател на 
парламентарните избори, организирано от мисията на ПА ОССЕ 
 
06-09.10.2016 г., Дания, Копенхаген, участие на Румен Василев Гечев в 16-ти пореден интерпарламентарен 
форум в парламента на Дания 
 
06-09.10.2016 г., Дания, Копенхаген, участие на Светлин Димитров Танчев в Интерпараламентарна 
конференция по въпросите на Енергийния съюз на ЕС и парламента на Дания 
 
09-10.10.2016 г., Словения, Любляна, участие на Димитър Кирилов Байрактаров, Митхат Сабри Метин и 
Настимир Ананиев Ананиев в заседания на Икономическия и Политическия комитети на Парламентарното 
измерение на централноевропейската инициатива /ПИЦЕИ/ 
 
09-13.10.2016 г., Франция, Страсбург, участие на Антони Антониев Тренчев, Хамид Бари Хамид и Янаки 
Боянов Стоилов в Четвърта част на годишната сесия на ПАСЕ 
 
10-12.10.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Борислав Райчов Миланов и Иван Кирилов Иванов в заседание 
на комисията по култура и образование на тема "Културните и творческите сектори в ЕС" 
 
10-12.10.2016 г., Франция, Париж, Периго и Сарла, участие на Драгомир Велков Стойнев, Кирил Добрев 
Добрев, Красимир Илиев Богданов, Кънчо Янев Филипов, Мартин Димитров Димитров, Ралица Тодорова 
Ангелова и Хасан Ахмед Адемов в посещение по покана на председателя на Групата за приятелство 
Франция - България в Националното събрание на Френската република г-н Жерминал Пейро 
 
10-13.10.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Иван Валентинов Иванов и Филип Стефанов Попов в 
Международен форум на тема "Трансатлантическото сътрудничество на ЕС" на членовете на борда EU40 
 
13-14.10.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в президиума на Партията на 
европейските социалисти /ПЕС/ 
 
14-17.10.2016 г., Черна гора, Подгорица, участие на Десислава Вълчева Атанасова като наблюдател на 
парламентарните избори в Черна гора, организирано от Бюрото на ПА ОССЕ 
 
16-17.10.2016 г., Словакия, Братислава, участие на Евгения Даниелова Ангелова в Интерпарламентарна 
конференция за стабилност, икономическа координация и управление на ЕС 
 
24-25.10.2016 г., Румъния, Букурещ, участие на Петър Георгиев Кънев  и Петър Христов Петров в 47-мо 
заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на ПАЧИС 
 
24-27.10.2016 г., Швейцария, Женева, участие на Алиосман Ибраим Имамов и Михаил Райков Миков в 135-
та Асамблея на Интерпарламентарния съюз /ИПС/, заседания на Асоциацията на главните секретари на 
парламенти и съпътстващи събития 
 
26-29.10.2016 г., Италия, Рим, участие на Петър Владиславов Славов и Четин Хюсеин Казак в Семинар на 
специалната група по Средиземноморието и Близкия изток и подкомитета по партньорства на НАТО 
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27-29.10.2016 г., Франция, Париж, участие на Милена Цветанова Дамянова в Парламентарен семинар на 
тема "Правото на младите хора на социална, правна и икономическа защита" 
 
31.10.-06.11.2016 г., Канада, Квебек и Отава, участие на Борис Борисов Станимиров във Втора работна сесия 
на програмата "Млади парламентаристи" на Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
05-10.11.2016 г., САЩ, Вашингтон и Ню Йорк, участие на Десислава Вълчева Атанасова и Кирил Петров 
Цочев в мисия, сформирана от ПА ОССЕ за наблюдение на президентските избори в САЩ 
 
07-08.11.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Борис Борисов Станимиров в заседание на 
Междупарламентарната комисия, организирано от Комисията по външни работи на Европейския парламент 
 
09-13.11.2016 г., Русия, Санкт Петербург, покана от Публично акционерно общество "Ижорски заводи" към 
Валентин Алексиев Николов 
 
10-12.11.2016 г., Италия, Венеция, участие на Димитър Кирилов Байрактаров в Конференция на тема 
"Енергетика и транспорт в Адриатическия регион" 
 
13-15.11.2016 г., Словакия, Братислава, участие на Айхан Ахмед Етем, Иван Валентинов Иванов и Светлин 
Димитров Танчев в Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси към 
парламентите на държавите-членки на ЕС и на страните, кандидатстващи за членство /КОСАК/ 
 
16-18.11.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Александър Руменов Ненков в Генерална асамблея на 
Европейската народна партия /ЕНП/ 
 
16-19.11.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Президиум на Партията на 
европейските социалисти /ПЕС/ 
 
18-21.11.2016 г., Турция, Истанбул, участие на Румен Маринов Йончев и Четин Хюсеин Казак в 62-ра 
Годишна сесия на ПА НАТО 
 
24-27.11.2016 г., Кипър, Никозия, участие на Джема Маринова Грозданова в заседание на Постоянната 
комисия на ПАСЕ 
 
24-27.11.2016 г., Украйна, Одеса, участие на Стефан Георгиев Кенов в тържества по случай Дните на 
българската култура по покана, получена от Генералния консул на Република България в Одеса 
 
24-28.11.2016 г., Ливан, Бейрут, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Годишна конференция на движение 
"Бъдеще", на която са поканени членове на Либералния интернационал 
 
25-27.11.2016 г., Швейцария, Берн, участие на Красимира Арангелова Ковачка и Силвия Анастасова 
Хубенова в тържества по повод отбелязването на 100-годишнината от установяването на дипломатически 
отношения между България и Швейцария 
 
28.11-01.12.2016 г., Сърбия, Белград,  участие на Павел Алексеев Христов, Петър Георгиев Кънев и Петър 
Христов Петров в 48-ма Генерална асамблея на ПАЧИС с основна тема "Реформи в страните-членки на ЧИС 
- ролята на парламентите" 
 
28.11-02.12.2016 г., Сърбия, Белград, участие на Красимир Любомиров Велчев в 48-ма Генерална асамблея 
на ПАЧИС с основна тема "Реформи в страните-членки на ЧИС - ролята на парламентите" 
 
02-04.12.2016 г., Чехия, Прага, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Съвета на Партията на 
европейските социалисти /ПЕС/ 
 
04-07.12.2016 г., Белгия, Брюксел, участие на Димитър Борисов Главчев във Втора годишна вечеря на 
Политико 28, организирана от 28-те личности, диктуващи европейските политики и идеи 
 
04-09.12.2016 г., Китай, Пекин и Тиензин, участие на Филип Стефанов Попов в семинар на тема "Млади 
европейски лидери", организиран от Китайската дипломатическа академия 
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05-07.12.2016 г., Босна и Херцеговина, участие на Настимир Ананиев Ананиев в заседание на 
Парламентарния комитет на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива /ПИЦЕИ/ 
 
05-09.12.2016 г., Германия, Берлин, участие на Петър Владиславов Славов в тематично пътуване, свързано 
със законовата уредба и практиките за усвояване на хранителни продукти преди изтичането на срока им на 
годност по покана от Федералното министерство на външните работи на ФРГ 
 
07-09.12.2016 г., Гърция, Атина, участие на Васил Миланов Антонов в редовно заседание на 
Международния секретариат, на председателите на Комисии и на докладчиците на Интерпарламентарната 
асамблея по православие /ИПАП/ 
 
07-10.12.2016 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов в заседание на Комисията по 
култура, наука, образование и медии на ПАСЕ 
 
07-10.12.2016 г., Великобритания, Лондон, участие на Румен Василев Гечев в среща на високо равнище по 
проблемите на глобалната данъчна политика, организирана от Комисията по публични сметки на 
британския парламент 
 
09-12.12.2016 г., Македония, Скопие, участие на Димитър Андреев Делчев и Кристиан Иванов Вигенин в 
наблюдение на избори и задължителен брифинг и инструктаж за конфиденциалност и дебрифинг, 
организирано от ПА ОССЕ 
 
10-12.12.2016 г., Македония, Скопие, участие на Валери Мирчев Жаблянов в наблюдение на 
парламентарните избори в Македония на 11 декември, като част от делегацията на ПАСЕ 
 
11-14.12.2016 г., Турция, Анкара, посещение на Валентин Алексиев Николов по покана на Асоциацията на 
българските градове и региони /АВГР/ от името на г-н Селяхатин Кюлджо, председател на Управителния 
съвет на Централния съюз на земеделските и кредитните кооперации  
 
12-14.12.2016 г., Франция, Париж, участие на Хамид Бари Хамид в заседание на Комисията по правни 
въпроси на ПАСЕ 
 
12-14.12.2016 г., Франция, Париж, участие на Янаки Боянов Стоилов в заседание на Комисията по правни 
въпроси и Комисията по мониторинг на ПАСЕ 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
12.01.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Андраш Клейн - извънреден и пълномощен 
посланикс на Унгария в София 
 
13-14.01.2016 г., среща на Иван Славов Иванов с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
14.01.2016 г., среща на Четин Хюсеин Казак с Н. Пр. г-н Мохмед бен Али Алнуейми – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Катар в София 
 
20.01.2016 г., среща на Милена Цветанова Дамянова с г-н Маметмират Гелдиниязов - председател на 
Комисията по наука, образование и младежка политика в Парламента на Туркменистан 
 
20.01.2016 г., провеждане на събитие по изпълнение на международен проект "Деца за мир по целия свят" с 
участието на Димитър Кирилов Байрактаров 
 
27.01.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Ян Штехер, Рихард вомастек, Петр Кудра, Иржи Бошек 
 
27.01.2016 г., среща на Светлин Димитров Танчев с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
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27.01.2016 г., среща на Иван Кирилов Иванов с г-н Такеши Огино – секретар по политическите въпроси в 
Посолството на Япония в София 
 
28.01.2016 г., среща на Силвия Анастасова Хубенова с Н. Пр. г-н Денис Кнобел – извънреден и пълномощен 
посланик на Конфередация Швейцария в София 
 
29.01.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Гриша Герчану, политически съветник в 
посолството на Румъния в София 
 
02.02.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Томас Ван Орсхот, извънреден и 
пълномощен посланик на Нидерландия в София 
 
03.02.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Г-жа Едита Тахири, вицепремиер на Косово 
 
09.02.2016 г., Международна конференция „Демократичната сигурност – наша споделена отговорност за 
бъдещето на Европа“ с участието на членове на Комисия по външна политика и Делегация в 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа  
 
10.02.2016 г., среща на членове на Комисия по външна политика и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с Н.Пр. г-н Томас Ван Орсхот, извънреден и пълномощен посланик на 
Нидерландия в София 
 
10.02.2016 г., среща на Стефан Иванов Дедев с Н.Пр. г-н Якуб Ал Атиики, извънреден и пълномощен 
посланик на Кувейт у нас 
 
11.02.2016 г., среща на Валери Симеонов Симеонов и Джема Маринова Грозданова с г-н Симеон Варга – 
депутат от Парламента на Унгария, говорител на българската общност в Унгария 
 
16.02.2016 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-жа Елена Приходко – трети секретар в Посолството 
на Руската федерация в София 
 
17.02.2016 г., среща на Полина Кръстева Карастоянова с Елрена Приходко, служител в посолството на Русия 
у нас 
 
17.02.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н.Пр. г-н Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен 
посланик на Япония в София 
 
17.02.2016 г., среща на Михаил Райков Миков с г-н Оскар Шромайер – Австрийска социалистическа партия 
 
18.02.2016 г., среща на Рамадан Байрам Аталай с Н. Пр. г-н Абдоллах Норузи – извънреден и пълномощен 
посланик на Ислямска република Иран в София 
 
22.02.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Владимир Воронкович, извънреден и 
пълномощен посланик на Беларус в София 
 
24.02.2016 г., среща на Явор Илиев Хайтов с г-н Стан Гарбец, международен търговски представител на 
щата Небраска, САЩ 
 
01.03.2016 г., среща на Янко Александров Янков с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Израел в София 
 
01.03.2016 г., среща на членове на ПГ "БДЦНС" и  Румен Маринов Йончев с Такеши Огино, служител в 
посолството на Япония 
 
09.03.2016 г., среща на Янко Александров Янков и членове на Комисия по здравеопазването, Комисия по 
образованието и науката с г-н Ейтан Броши – председател на Групата за приятелство Израел-България в 
Кнесета на Държавата Израел 
 
10.03.2016 г., среща на Ангел Петров Найденов с г-н Гриша Герчану, политически съветник в посолството 
на Румъния 
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15.03.2016 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова и Ирена Иванова Коцева с г-н Темиртай Избастин – 
управляващ Посолството на Република Казахстан в София 
 
16.03.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н. Пр. г-жа Лиуз Бергхолм, извънреден и пълномощен 
посланик на Швеция в София 
 
16.03.2016 г., среща на Димитър Борисов Главчев с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
17.03.2016 г., среща на Янко Александров Янков с г-н Давид Коен – бивш посланик на Държавата Израел в 
София 
 
18.03.2016 г., среща на Румен Маринов Йончев с г-н Тед Кочев – кинорежисьор 
 
18.03.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Шпенд Kaлaбa, извънреден и пълномощен 
посланик на Косово 
 
22.03.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик 
на Унгария 
 
23.03.2016 г., среща на Янко Александров Янков с Група студенти и преподаватели от Тиква, Израел и от 
проф. гимназия „Велизар Пеев“, Своге - програма „Училищно побратимяване Песах“ 
 
23.03.2016 г., среща на Румен Василев Гечев с Н. Пр. г-н Педро Пабло Сан Хорхе Родригес – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Куба в София 
 
24.03.2016 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Марко Контичели – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Италия в София 
 
24.03.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Марк Дилард, съветник в посолството на САЩ 
 
25.03.2016 г., среща на Атанас Зафиров Зафиров с Н. Пр. г-н Арсен Схоян – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Армения в София 
 
30.03.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Майор ЛИ Хайдун – асистент на военното аташе в 
Посолството на Китайската народна република в София 
 
31.03.2016 г., среща на Янко Александров Янков с г-н Зоар Уейзингер и г-н Яков Джераси – фондация 
„Израел-България“ 
  
05.04.2016 г., среща на Мариана Георгиева Тодорова с Група от 10 студенти от Дипломатическата академия 
във Виена 
 
05.04.2016 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Ферихан 
Илиязова Ахмедова с г-жа Раднаа Бурмаа – министър на земеделието и храните на Монголия, депутат, член 
на Групата за приятелство Монголия-България във Великия държавен хурал /парламента/ 
 
06.04.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и пълномощен 
посланик на Кралство Швеция със седалище в Стокхолм 
 
06.04.2016 г., среща на Драгомир Велков Стойнев с Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – извънреден и 
пълномощен посланик на Френската република в София 
 
06.04.2016 г., среща на Настимир Ананиев Ананиев с г-н Джо М. Търнър президент на „Международното 
братство на фокусниците“ (САЩ) 
 
06.04.2016 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Димитри Кхундадзе. Председател на 
парламентарната Комисия по здравеопазване и социални въпроси, Грузия 
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07.04.2016 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова с г-н Микола Балтажи, извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна 
 
08.04.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с г-н Марк Дилард, политически съветник в посолство на 
САЩ 
 
11.04.2016 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Валерий Алексеев – председател на 
Международния фонд за единство на православните народи 
 
14.04.2016 г., среща на Явор Илиев Хайтов с Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан – извънреден и пълномощен 
посланик на СР Виетнам в София 
 
14.04.2016 г., среща на Георги Чавдаров Анастасов с г-н Алексис Галанос – председател на Съюза на 
общините и кмет на град Фамагуста, Кипър 
 
14.04.2016 г., среща на членове на Комисия по външна политика с ген. Арвидас Поциус - посланик на 
Република Литва за България със седалище в Букурещ 
 
15.04.2016 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Мохсен Джалалпур - председател на Иранската палата на 
търговията, промишлеността, мините и земеделието 
 
19.04.2016 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с Делегация на Комисия по вътрешна политика и спортг 
към Ландтага на Долна Саксония, водена от своя председател г-н Йохан Алерс и посланика на Германия Н. 
пр. Детлеф Лингеман 
 
19.04.2016 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Реджеп Джуркан – кмет на град Одрин 
 
20.04.2016 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Юрий Исаков – извънреден и пълномощен 
посланик на Руската федерация 
 
22.04.2016 г., среща на Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Хасан Ахмед Адемов с д-р Озгюр Озмен, д-р Хамди 
Косахмет и Себахатин Четин – лекари от Турция 
 
26.04.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Генерал-лейтенант Маршал Уеб, командир на Щаба на 
специалните операции на НАТО 
 
27.04.2016 г., среща на Васил Миланов Антонов, Манол Трифонов Генов с г-жа Надра Саяф – временно 
управляваща Посолството на Сирийската арабска република в София 
 
11.05.2016 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Пол Сантяго и г-н Дон де Лука – Асоциация на 
полицейските началници 
 
12.05.2016 г., среща на Румен Иванов Иванов с г-н Милжхим Алсур и г-н Хазим Кашоу – членове на 
Групата за приятелство Йордания-България в Камарата на представителите на Йордания 
 
13.05.2016 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-жа Линдзи Кол – Глобален фонд за 
борба срещу спин, туберколоза и малария 
 
17.05.2016 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с Н.Пр. г-жа Ема 
Хопкинс, Извънреден и пълномощен посланик на Великобритания 
 
18.05.2016 г., среща на Снежана Георгиева Дукова и членове на Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове и Комисия по земеделието и храните с г-н Бранко Хърг – председател на 
Комисията по земеделие в хърватския Сабор /парламента/ 
 
20.05.2016 г., среща на Валери Симеонов Симеонов, Красимир Дончев Каракачанов с Академик Алберт 
Бурханов, председател на историческия музей в Татарстан 
 
20.05.2016 г., среща на Пламен Иванов Манушев с Н. Пр. г-н А. С. Бабар Хашми – извънреден и 
пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
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31.05.2016 г., среща на Иван Стефанов Вълков с Г-н Ервин Хубер, бивш министър на икономиката и 
настоящ член на Ландтага на Германия 
 
31.05.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-жа Наргиз Акиф Гурбанова - извънреден и 
пълномощен посланик на Азербейджанската република 
 
02.06.2016 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с г-жа Людмила Вербицкая – президент на Руската Академия 
по образование 
 
02.06.2016 г., среща на Ирена Любенова Соколова с г-жа Надра Саяф – посланик, временно управляващ 
Посолството на Сирийската арабска република в София 
 
03.06.2016 г., среща на Атанас Зафиров Зафиров с г-н Армен Саргсян–извънреден и пълномощен посланик-
агрее на Република Армения в София 
 
10.06.2016 г., Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ на тема „20 години ПСЮИЕ: регионът - нови реалности и 
споделени перспективи“ с участието на Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа 
 
16.06.2016 г., среща на Янаки Боянов Стоилов и членове на Комисия по външна политика с г-н Хан Цидъ – 
зам.-председател на Китайския политически консултативен съвет на Китайската народна република 
 
01.07.2016 г., среща на членове на Комисия по икономическа политика и туризъм с представители на 
Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
 
06.07.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н.Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Р. Македония у нас 
 
06.07.2016 г., среща на Силвия Анастасова Хубенова с г-жа Криста Маквалдер – председател на 
Националния съвет на парламента на Конфедерация Швейцария 
 
06.07.2016 г., среща на Алиосман Ибраим Имамов с д-р Тахир Будагов – председател на Статистическия 
институт на Азербайджанската република 
 
07.07.2016 г., среща на Светлана Ангелова Найденова с г-н Луиш Фераш - управляващ мисията на 
Португалската република в София 
 
07.07.2016 г., среща на Валери Симеонов Симеонов, Димитър Борисов Главчев  и Стефан Георгиев Кенов с 
г-н Шебештиен Ваго - председател на Групата за приятелство Унгария-България в Националното събрание 
на Унгария 
 
07.07.2016 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с проф. Ма – зам.-председател на Комисията по образование, 
наука, култура, здраве и спорт към Националния комитет на китайския народен политически и 
консултативен съвет 
 
12.07.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
12.07.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с г-н Дзя Ли, съветник по политическите въпроси в 
посолството на Китай в София 
 
13.07.2016 г., среща на членове на Комисия по външна политика и Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове с Н.Пр.г-н Мариан Якубоци, извънреден и пълномощен посланик на 
Словашката република в София 
 
14.07.2016 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с Г-жа Сандра Ирбе, мениджър за 
България, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 
 
14.07.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Група студенти от Рейнския Фридрих-Вилхелм 
университет в Бон, ФРГ 
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14.07.2016 г., среща на Георги Николов Недев и Димитър Борисов Главчев с Индонезийска парламентарна 
делегация на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Индонезия 
 
20.07.2016 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Израел в София 
 
20.07.2016 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Андраш Клейн – извънреден и пълномощен 
посланик на Унгария в София 
 
21.07.2016 г., среща на Борис Борисов Станимиров с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и 
пълномощен посланик на Украйна в София 
 
21.07.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр.г-н Андраш Клейн, извънреден и пълномощен 
посланик на Унгария в София 
 
26.07.2016 г., среща на членове на Комисия по отбрана с делегация от държавата Израел с представители на 
министерството на отбраната 
 
28.07.2016 г., среща на членове на ПГ на партия АТАКА и Миглена Дойкова Александрова с Н. Пр. г-жа 
Ориета Капони – извънреден и пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела 
 
28.07.2016 г., среща на Иван Кирилов Иванов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
28.07.2016 г., среща на Димитър Андреев Делчев с г-жа Сузан Музи – временно управляваща Посолството 
на Ливанската република в София 
 
01.08.2016 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с г-н Парк Джо Сън – заместник-председател на Народното 
събрание на Република Корея и член на Комисията по външна политика и обединение 
 
02.09.2016 г., среща на Драгомир Велков Стойнев с г-жа Доминик Вааг – временно управляваща 
Посолството на Френската република в София 
 
09.09.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Турция в София 
 
09.09.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Дейвид Макормик – политически съветник в 
Посолството на САЩ в София 
 
14.09.2016 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Г-н Арно Мартена - съпредседател на Асоциацията на 
операторите на ваучери за храна в България 
 
14.09.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и пълномощен 
посланик на Кралство Швеция със седалище в Стокхолм 
 
15.09.2016 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с Н.Пр. г-н Мариян Гьорчев, посланик на Република 
Македония у нас и г-н Зоран Трпайчевски, директор на Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни 
услуги на Р Македония 
 
19.09.2016 г., среща на Димитър Борисов Главчев с г-н Пън Лун – ректор на Пекинския университет за 
чужди езици 
 
28.09.2016 г., среща на Даниела Владимирова Савеклиева с Н. Пр. г-н Григориос Василоконстандакис - 
извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в София 
 
28.09.2016 г., среща на Семир Хусеин Абу Мелих с Н. Пр. г-н Кахтан Джанаби – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Ирак в София 
 
28.09.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с г-н Дейвид Макормик, съветник в посолството на САЩ 
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29.09.2016 г., среща на Жельо Иванов Бойчев с Н. Пр. г-н Алберто Труеба – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Аржентина в София 
 
29.09.2016 г., среща на Хасан Ахмед Адемов с г-н Паул Хайдрих – представител на сдружение за 
подпомагане на домовете за хора с увреждания, ФРГ 
 
03.10.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-жа Текла Харангьозо – извънреден и 
пълномощен посланик на Унгария в София 
 
03.10.2016 г., среща на Борис Борисов Станимиров с г-жа Анна Тертична – временно управляваща 
Посолството на Украйна в София 
 
10.10.2016 г., среща на Янко Александров Янков с Д-р Дан Шифтан от Университета в Хайфа 
 
11.10.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Шиничи Яманака - извънреден и 
пълномощен посланик на Япония в София 
 
17.10.2016 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Николай Косов, ръководител на Международна 
инвестиционна банка 
 
18.10.2016 г., среща на Алиосман Ибраим Имамов с г-жа Анна Тертична - временно управляваща 
Посолството на Украйна в София 
 
20.10.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Кахтан Джанаби, посланик на Ирак у нас 
 
20.10.2016 г., среща на Димитър Николов Лазаров с г-н Райнер Кан – експерт от министерството на 
вътрешните работи на Германия 
 
27.10.2016 г., среща на Кирил Добрев Добрев с г-н Стефан Дeлае - председател на Френско-българска 
търговска и индустриална камара 
 
10.11.2016 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Рапил Жошъбаев – първи зам.-
министър на външните работи на Република Казахстан и комисар за международното специализирано 
изложение Експо-2017 
 
11.11.2016 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-жа Дария Григорова и г-н Антон Чагаев, руски 
журналисти 
 
15.11.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н.Пр.г-н Марян Гьорчев, извънреден и пълномощен 
посланик на Македония в София 
 
17.11.2016 г., среща на Валери Симеонов Симеонов с Г-н Адем Салихаж, народен представител от 
парламента на Косово 
 
17.11.2016 г., среща на Красимир Дончев Каракачанов с Н. Пр. Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан - извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Израел в София 
 
17.11.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр.г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен 
посланик на Румъния в София 
 
18.11.2016 г., среща на Георги Иванов Андонов с делегация от Комисията по земеделие, гори, околна среда 
и пространствено планиране на Парламента на Република Косово 
 
23.11.2016 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. г-н Анатолий Макаров – извънреден и 
пълномощен посланик на Руската федерация 
 
23.11.2016 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Лин Джунменг – президент на Джунлин Интернешънъл 
груп 
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24.11.2016 г., среща на Румен Димитров Христов с Н. Пр. г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес – извънреден 
и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в София 
 
30.11.2016 г., среща на Светлин Димитров Танчев с Н.Пр.г-н Марян Гьорчев, извънреден и пълномощен 
посланик на Македония в София 
 
02.12.2016 г., среща на Михо Димитров Михов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
06.12.2016 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр.г-н Микола Балтажи, извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
06.12.2016 г., среща на Данаил Димитров Кирилов с г-н Той Хейнс – началник на политическия кабинет в 
Посолството на Великобритания в София 
 
08.12.2016 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Г-жа Зорица Божич, Министър-съветник (политически 
въпроси) в посолството на Сърбия 
 
08.12.2016 г., среща на Димитър Николов Лазаров с Н.Пр.г-н Радомир БОГДАНОВИЧ, извънреден и 
пълномощен посланик на Босна и Херцеговина в София 
 
13.12.2016 г., среща на членове на Комисия по външна политика с г-жа Ганна Гопко - Председател на 
Комисията по външна политика на Върховната рада на Украйна 
 
20.12.2016 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
 

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народно събрание /РСПСЮИЕ/ е 
международен информационен център за логистична подкрепа на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, за обмен на 
информация и опит и за координиране на съвместните дейности на парламентите на държавите-участнички в Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. 

РСПСЮИЕ насърчава устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа в различни насоки като дейността му е 
насочена към международния обмен на информация, включвайки интерпарламентарни прояви с участието на депутати и служители от 
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ. 
Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността си за периода 2016-2019 г. са в 
съответствие с целевите показатели на Народното събрание, както следва: 

Организирани и проведени многостранни и двустранни международни прояви, съгласно Програма 4 „Парламентарна дипломация” на 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”. 

През отчетния период на календарната 2016 г., РСПСЮИЕ взе участие в съорганизирани и проведени мероприятия съгласно 
програмата на българското председателство на ПА на ПСЮИЕ по основни за парламентарното сътрудничество в ЮИЕ приоритети, 
свързани с дейността на Комисиите на ПА, по-нататъшното институционализиране на Асамблеята и определяне на нейните цели и 
програма, провеждане на годишната Пленарна сесия на ПА и други. 

Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на мееждународно-правната регламентация 
на нейния Постоянен секретариат. 
1. Възлагане и координиране на международно експертно проучване за правния и политически статут на Парламентарната Асамблея 
на Процеса на Сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА ПСЮИЕ) и неговото отражение върху разпоредбите за учредяване на 
Постоянен Секретариат, извършено от Гръцката Фондация за Европейска и Външна политика ELIAMEP, януари-април 2016 г., 
Гърция. 

2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, 14 май 2016 г., София:  
 - Обсъждане на необходимите действия за завършване на процеса на институционализация на ПА на ПСЮИЕ в т.ч. уреждане на 
правния статут на ПА на ПСЮИЕ и на Секретариата; изработване на правила за формиране на бюджета на ПА  и за финансово 
управление и контрол на разходите; изработване на регламент за подбор и назначаване на служители; 
 - Обсъждане и приемане на проект на Заключителна декларация на 3-та Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ. 

3. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ и в Регионална конференция по 
проблемите на предприемачеството, 2-3 декември 2016 г., Загреб:  
 - Обмен на мнения с Генералния секретар на Съвета за регионално сътрудничество Горан Свиланович; 
 - Обсъждане на по-нататъшната работа на комисиите на ПА; 
 - Обмен на мнения по въпроса за Постоянния секретариат. 
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Засилване на обмена на информация, опит и най-добри практики на всички нива, както и подпомагане усилията за хармонизация на 
законодателствата с acquis communautaire и други европейски и международни стандарти; 

1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в подготовката и провеждането на заседание на Постоянната комисия по Икономика, 
инфраструктура и енергетика на ПА на ПСЮИЕ, 12 март 2016 г., София: 

 - Обсъждане и приемане на доклад и резолюция на Комисията. 
2. Участие на РСПСЮИЕ в подготовката и провеждането на Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ, 9-11 юни 2016 г., София: 
 - Приемане на Годишна парламентарна програма за ЮИЕ 2016-2017 г.; 
 - Приемане на Финална декларация на ПА на ПСЮИЕ; 
 - Приемане на Докладите и резолюциите на Трите комисии. 

Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи: 

1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в подготовката и провеждането на съвместно заседание на делегация на ПА на ПСЮИЕ, 
водена от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и Комисията по външни работи на Европейския парламент, 21 март 
2016 г., Брюксел, Белгия: 
 - Обсъждане на проект за споразумение между ПА на ПСЮИЕ и ЕП на кординационна среща на делегацията на ПА; 

 - Обмяна на мнения с Комисията по външни работи на ЕП по теми, свързани с парламентарното сътрудничество и ситуацията в 
региона на ЮИЕ. 
2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в среща на представители на Отдел "Предприсъединителни действия" на Европейския 
парламент с националните координатори на парламентите от Западните Балкани и Турция, 15 септември 2016 г., Белград: 
 - Преглед и оценка на Програмата за подкрепа на страните от процеса на разширяване; 
 - Обсъждане на качеството на дискусиите и на резултатите от проведените от ЕП конференции; 
 - Предлжение от страна на РСПСЮИЕ за дейности в изпълнение на Заключителната декларация от Третата пленарна сесия на ПА на 
ПСЮИЕ, която препоръчва разширяване на сътрудничеството с Еврпейския парламент. 

Засилване на гражданското участие и принадлежност към европроцесите на реформи в региона на ЮИЕ и повишаване на 
взаимодействието с неправителствения сектор, както и насърчаване на публичния и частния сектор в предлагането на инициативи и 
дейности, свързани с техните сфери на интереси с регионално измерение. 

1. Провеждане на регионален младежки он-лайн конкурс за есе, организиран от РСПСЮИЕ под патронажа на българското 
председателство на ПА на ПСЮИЕ, януари-май 2016 г. в 13 страни-участнички в ПА на ПСЮИЕ: 
 - Стартиране на интернет-страницата на конкурса; 
 - Популяризиране на конкурса в държавите от ПА на ПСЮИЕ, в регионални и европейски електронни медии; 
 - Координиране на процедурата по оценяване и обявяване на резултатите от конкурса; 
 - Комуникация с участниците и журито на конкурса. 
2. Организиране на церемонията по награждаване на победителите в регионалния младежки конкурс за есе по време на Пленарната 
сесия на ПА на ПСЮИЕ - 10 юни 2016 г., София. 

 
 
 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 4 "Парламентарна 
дипломация" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 3 270 300 2 722 473 2 301 248 

  
Персонал 848 600 692 398 667 837 

  
Издръжка 2 421 700 2 030 075 1 633 411 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

3 270 300 2 722 473 2 301 248 

  
Персонал 848 600 692 398 667 837 

  
Издръжка 2 421 700 2 030 075 1 633 411 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 
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2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 3 317 3 171 

  1. Текущи трансфери за чужбина   3 317 3 171 
  2. ..............................       

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 3 317 3 171 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 270 300 2 725 790 2 304 419 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 270 300 2 725 790 2 304 419 
          
  Численост на щатния персонал 29 29 27 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са отчетени разходи в 

общ размер на 2 304 419 лв. (84,54 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). 
Отчетените разходи за персонал са в размер на 667 837 лв. (96,45 на сто спрямо 
уточнения план), за издръжка – 1 633 411 лв. (80,46 на сто спрямо уточнения 
бюджет). По програмата са отчетени 3 171 лв. като администрирани разходи за 
текущи трансфери за чужбина. 

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

Програма 5 „Административно обслужване” 

Услуга 1. Защита на класифицирана информация 

Услуга 2. Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

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

2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 80 82 

3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка %   90 

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 

Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив 

4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 

4.2. Куриерско и пощенско осигуряване 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 

2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване % 100 100 

Услуга 5. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване и управление на човешките 
ресурси 

5.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание 
5.2. Подобряване управлението на човешките ресурси 
5.3. Осигуряване повишаването на квалификацията 

5.4. Охрана на труда 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 10 21 

2. Изготвени поименни разписания Брой 12 89 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 50 104 

4. Проведени атестации Брой 600 600 

5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на 
трудови правоотношения Брой 500 264 
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на 
основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни 
правоотношения Брой 150 75 

7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 13 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 500 199 

9. Обработени болнични листове Брой 600 821 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3 000 3 489 

11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 20 42 

12. Обучени служители в ИПА Брой 40 90 

13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел 
"Правен и човешки ресурси" Брой 150 185 

14. Обучени служители в международни институти Брой 5 0 

15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове % 100 100 

16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители % 100 0 
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17. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 50 27 

18. Издадени служебни бележки Брой 60 45 

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

6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 

6.2. Финансово и счетоводно обслужване 

6.3. Осигуряване на предварителен контрол 

6.4. Вътрешен одит 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок Брой 1 1 

2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок Брой 1 1 

3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по 
икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок Брой 1 1 

4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на 
Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година Брой 12 12 

5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи 
на ЕБК в срок Брой 12 12 

6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по 
елементи на ЕБК в срок Брой 4 4 

7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

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

9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна 
зала Брой 1 1 
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на 
утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 4 4 

11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на изпълнение 
на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 2 2 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 24 46 

13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за 
работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 5 

14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални 
активи Брой 5 5 

15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: Брой 1 3 

Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната 
година Брой 1 1 
План за документооборота на счетоводните документи в Народното събрание Брой   1 
Счетоводна политика на Народното събрание на Република България Брой   1 
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 11 9 

17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 150 73 

18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок Брой 4 6 

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

20. Ежемесечно предоставена информация за плащанията и гаранциите, подлежащи на 
публикуване Брой 12 14 

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

22. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 10 5 

23. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в 
работни групи и др.) Брой 9 16 
24. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по 
вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 

* 25. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   26 

* - приети препоръки Брой   26 
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26. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок Брой 1 1 

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

Услуга 7. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги 
7.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 
7.2. Машинописни услуги 
7.3. Копирни услуги и техника 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и 
копирни услуги % 100 100 

2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари % 100 100 

Услуга 8. Информационно обслужване: 

8.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура 
8.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал 
8.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала 
8.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи 
8.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 50 

2. Развитие и обновяване на активно оборудване % 100 70 

3. Изграждане и развитие на Портал % 100 100 

4. Цифрова телефония % 100 100 

5. Доразвитие на интегрирана информационна система % 80 80 

6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите % 100 80 
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи % 100 100 

Услуга 9. Издателска дейност: 

9.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания 
9.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания 
9.3. Книговезка дейност 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 41 

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

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

- предпечатна подготовка % 100 100 

- отпечатване на черно-бели материали % 95 95 

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

- предпечатна подготовка % 100 100 

* - отпечатване на цветни материали       

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

Услуга 10. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 
10.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 
- книги 
- периодични издания 
10.2. Справочно-информационно обслужване 
10.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 
10.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 
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10.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой 0 3 539 

- книги Брой   831 

- периодични издания Брой   854 

- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) + стенограми Брой   1 814 

- други материали Брой   40 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:     35 583 

- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   9 268 

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   6 087 

- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.) Брой   11 670 

- предоставени копия на документи Брой   8 558 

* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:     52 532 

- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   1 814 

- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   50 718 

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 

** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.: Брой 0 7 

- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     

- законодателни проучвания Брой   7 

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

7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 15 44 

* 8. Програмирани и обработени RFID етикети Брой   18 351 
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. 
Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. В т. 3.1. са обобщени данни за анализираните стенограми, 
въведените проекти на закони, решения, обръщения и декларации, както и въведените закони, решения, обръщения и декларации. В т. 
3.2. са обобщени данни за сверени записи, съгласно Заповед № 355-01-204 от 24.04.2013 г., също така анализирани и въведени записи за 
изказванията на народните представители на всяко заседание, аналитично обработени книги и аналитично обработени статии от 
книги. 
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите 
заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. 

Услуга 11. Автомобилно обслужване 

11.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 

11.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 
11.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража 
11.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства) 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2016 Отчет към 
31.12.2016 г. 

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

2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача Брой 0 4 

3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 2 083 169 

4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 

6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните 
представители % 77 61 

7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 

8. Отказ на получена заявка % 0 0 

 
 
Отчет на разходите по програмата 
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№ Програма 5 "Административно 

обслужване" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 11 195 700 11 491 365 9 209 400 

  
Персонал 5 913 000 6 385 125 6 157 387 

  
Издръжка 4 053 400 3 820 940 2 488 127 

  
Капиталови разходи 1 229 300 1 285 300 563 886 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

11 195 700 11 491 365 9 209 400 

  
Персонал 5 913 000 6 385 125 6 157 387 

  
Издръжка 4 053 400 3 820 940 2 488 127 

  Капиталови разходи 1 229 300 1 285 300 563 886 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 1 900 1 900 

  
1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  1 900 1 900 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 1 900 1 900 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 11 195 700 11 493 265 9 211 300 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 11 195 700 11 493 265 9 211 300 
          
  Численост на щатния персонал 258 256 248 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 5 „Административно обслужване” са отчетени 

разходи в общ размер на 9 211 300 лв. (80,15 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 6 157 387 лв. (96,43 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 2 488 127 лв. (65,12 на сто спрямо 
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уточнения бюджет), за капиталови разходи – 563 886 лв. (43,87 на сто изпълнение). 
По програмата са отчетени 1 900 лв. като администрирани разходи за текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата. 

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

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

Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

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

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

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани 
и аварийни ремонти % 100 100 

2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание % 100 100 

3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 

4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София" Брой 10 21 

5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 100 

6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното 
събрание % 100 100 

7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 
Услуга 2. Хранително обслужване: 
2.1. Столово обслужване 
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното 
събрание и други лица % 80 97 

2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 310 000 315 431 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 360 000 337 741 

Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

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

 
Отчет на разходите по програмата 
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№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 6 635 400 10 523 874 7 387 524 

  
Персонал 2 537 500 2 548 313 2 492 961 

  
Издръжка 3 268 200 3 313 861 2 022 095 

  
Капиталови разходи 829 700 4 661 700 2 872 468 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

6 635 400 10 523 874 7 387 524 

  
Персонал 2 537 500 2 548 313 2 492 961 

  
Издръжка 3 268 200 3 313 861 2 022 095 

  Капиталови разходи 829 700 4 661 700 2 872 468 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 250 250 

  
1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  250 250 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 250 250 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 6 635 400 10 524 124 7 387 774 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 635 400 10 524 124 7 387 774 
          
  Численост на щатния персонал 171 172 161 
  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 
За 2016 г. по програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално - 

битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер на 7 387 774 лв. (70,20 на 
сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
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размер на 2 492 961 лв. (97,83 на сто спрямо уточнения бюджет), за издръжка са 
отчетени 2 022 095 лв. (61,02 на сто от уточнения бюджет), за капиталови разходи – 
2 872 468 лв. (61,62 на сто спрямо уточнения бюджет). По програмата са отчетени 
250 лв. като администрирани разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата. 

 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 
 

Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност” 

Програма 7 „Икономически и социален диалог” 

Услуга 1. Икономически и социален диалог 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

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

2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на 
икономическата и социална политика Брой 7 7 
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на 
законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено 
значими въпроси на икономическото и социално развитие Брой 9 15 

4. Пленарни сесии Брой 10 6 
5. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия и посрещане на 
чуждестранни гости по линия на сътрудничество с Европейския икономически и 
социален комитет, други европейски институции и съветите в страните-членки на 
Европейския съюз Брой 9 15 

6. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия по линия на 
МАИСССИ, ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални 
или международни институции  Брой 3 1 
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни 
медии Брой 230 242 

8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на 
актове и изпълнение на основните функции на ИСС   % 100 100 

 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към Отчет за целевите стойности по показателите за изпълнение на бюджета на Икономически и социален съвет за 
периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г. 

През изминалата 2016 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) изпълняваше дейността си съгласно изискванията на 
Закона за Икономическия и социален съвет и в съответствие с приетия План за дейността на Съвета за 2016 г., утвърдения 
бюджет и възприетата от ръководството политика на икономии и целесъобразност при разходване на средствата в рамките на 
заложените в плана параметри. 
По т. 1  
През отчетния период в ИСС не са постъпили искания от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерски 
съвет за изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално 
развитие на страната.  

По т. 2  
През периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо седем акта.  
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Резолюция „Годишен обзор на растежа за 2016 г. – укрепване на възстановяването и насърчаване на сближаването” (ГОР). В 
документа ИСС изразява своята подкрепа за запазване на водещите приоритети от ГОР 2015 г. и продължаване на 
политиката, насочена към съживяване на инвестициите, извършване на структурни реформи и провеждане на отговорна 
бюджетна политика. Същевременно ИСС подчертава, че са необходими по-активни действия от страна на държавите членки 
за насърчаване на публичните и частните инвестиции, както и за подкрепа за човешкия капитал и социалните инвестиции. 
Резолюция  „Институционални механизми за включване на социалните партньори и другите организации на гражданското 
общество в Европейския семестър”. Целта на документа е да анализира степента на институционализирано участие на 
социалните партньори и гражданското общество в процеса на консултации по основния документ на Европейския семестър – 
Годишния обзор на растежа, като и по най-важните политики и приоритети, заложени в Националната програма за реформи и 
препоръките към нея. В контекста на „Доклада на петимата председатели” и предложената пътна карта за завършването на 
европейския Икономически и паричен съюз ИСС препоръчва да се създадат условия и механизми, които да гарантират по-
широко и по-ефективно участие на социалните партньори във всяка стъпка от процеса на Европейския семестър както на 
национално, така и на европейско ниво.  
Резолюция по „Препоръка за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и 
съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2016 г.” В акта си ИСС поставя фокус на 
предвидените законодателни промени и стрес-тестове за банките, на планирания преглед на активите на 27-те пенсионни 
фондове и балансите на 54-те застрахователни дружества на българския пазар. По отношение на активните политики на 
пазара на труда ИСС изразява безпокойство от сериозните последици от дълготрайната безработица, сравнително високия й 
дял у нас и особено от безработицата сред младите хора.  В документа се разглеждат и другите основни препоръки, отправени 
от Съвета на Европейския съюз към България и се представят актуални позиции на ИСС по тях. 
Резолюция по „Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда“. В документа се 
обръща внимание върху една конкретна област от всички специфични препоръки за реформи за 2016 г. към България – 
дълготрайната безработица. В него ИСС препоръчва на основата на задълбочен анализ на причините и характеристиките на 
дългосрочно безработните  да се оцени обективно картината и да се предприемат комплексни мерки за обратно интегриране 
на пазара на труда на тази група хора. Също така, ИСС счита за целесъобразна идеята на Съвета на ЕС да се разработят 
предложения за подкрепа на дългосрочно безработните по аналог на „Гаранция за младежта“ като се възприемат поуките от 
нея и бъдат интегрирани в Европейската стратегия по заетостта. 
Становище „Предизвикателства и възможности пред ЕС и България след преговорите за климатичните промени в Париж“. 
ИСС оценява Споразумението от Париж като важно и необходимо постижение в борбата с изменение на климата, както и за 
многостранното сътрудничество за опазване на природата. Наред с това в становището се отбелязват редица 
предизвикателства, които не са намерили конкретни решения в Споразумението, както и извода, че този процес се очертава да 
бъде дълъг, труден и скъп. Затова ИСС изразява позиция, че преходът към ниско въглеродна икономика на национално ниво 
трябва да бъде плавен и постепенен – без масиран натиск върху пазара на труда, заетостта и доходите, цените на 
потребяваната енергия, инвестициите в нови безвъглеродни енергийни мощности, потенциала за висок икономически растеж 
и подобряване на конкурентоспособността. ИСС подчертава, че ефективното и национално отговорното управление на този 
преход е едно от най-големите предизвикателства през следващите години, което предполага консултации и съгласуване с 
основните заинтересовани страни, включително и социалните партньори.   
Анализ „Дългосрочната безработица в България“. В документа ИСС разглежда влиянието на икономическата криза  и 
настъпилото след нея възстановяване върху дългосрочната безработица и дълготрайно обезкуражените лица, които повече от 
една година не търсят работа, защото смятат, че няма да намерят. Според анализа дългосрочната безработица продължава да 
бъде сериозен проблем и след наблюдавания процес на възстановяване след 2013 г. В анализа си ИСС изследва различията в 
структурата на безработните и на обезкуражените лица, характеристиките на двете групи, основните причини и източниците 
на дългосрочната безработица  и др. Заедно с това ИСС отправя и конкретни предложения за мерки, свързани с намаляване на 
риска от дългосрочна безработица и за по-бързо връщане на пазара на труда на хората, които по различни причини са извън 
него. 

Анализ „Тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно образование в България“. Анализът е разработен на 
базата на проведено за втори път собствено проучване сред завършващите средно образование ученици през учебната 2016 – 
2017 г.  и неговата цел е извършването на следваща оценка на констатираните проблеми и представянето на формирани 
тенденции, както и на промени в миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици. 
Констатацията е, че и при второто проучване около 2/3 от анкетираните ученици имат нагласа за миграция. Колкото до 
причините, повлияли за формирането на такива нагласи, анализът на ИСС установява определено сходство с първото 
проучване – младите хора търсят по-качествен живот и по-висок стандарт в по-голямо населено място, в областния град, в 
столицата или в чужбина. С анализа си за тенденциите в миграционните нагласи на зрелостниците ИСС отново насочва 
вниманието на обществото и институциите за необходимостта от спешни мерки и адекватни политики с цел ограничаване на 
евентуални демографски последици.   
По т. 3    

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. ИСС организира или бе партньор на 15 консултации, дискусии и регионални срещи.  
Консултации по разработвани от ИСС актове    
ИСС в партньорство с МТСП, организира дискусия на тема “Корпоративната социална отговорност – достижения и 
предизвикателства“ с участието на  министъра на труда и социалната политика, представители на МТСП, членове на ИСС, и 
над 30 представители на научните среди, организации, институции и експерти, имащи отношение към разглежданата тема. 
Целта на форума бе на базата на широка консултация  и приетото от ИСС становище да се подпомогне процесът на 
разработване на нова, съвременна национална стратегия за корпоративна социална отговорност. 

ИСС организира консултация по проблемите на дълготрайната безработица у нас, като част от процеса на обсъждане на 
резолюция “Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда”. В нея участваха 
председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание д-р Хасан Адемов, 
народни представители, представители на МТСП и членове на ИСС. В хода на дебата се очерта сериозността на проблема и 
участниците в него препоръчаха разработване на  анализ, който да оцени обективно картината и да разкрие причините и 
характеристиките на дългосрочно безработните, както и  да предложи  мерки за обратно интегриране на пазара на труда на 
тази група хора. 
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Във връзка с обсъждането и приемането на  анализа за „Дългосрочната безработица в България“ ИСС организира 
консултация по проблемите на дългосрочната безработица в България. В дискусията участваха членове на ИСС и 
представители на МТСП. 

Като част от процеса на приемане на анализ „Тенденции в миграционните нагласи на завършващите средно образование в 
България“  бе организирана дискусия с участие на членовете на ИСС и представители от Комисията по въпросите на децата, 
младежта и спорта към Народното събрание. По време на дебата бяха споделени някои предложения, които да задълбочат 
работата на ИСС по миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици. Едно от предложенията беше 
такъв вид изследване да продължи да се прави всяка година, като се проследи дали настъпват промени в нагласите сред 
учащите.  
Европейски семестър    

ИСС  съвместно със секцията  „ Транспорт, енергетика и инфраструктура“ (TEN) към Европейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК) проведе публично изслушване (дискусия) на тема „Европейският енергиен съюз – въздействие и следствия 
за гражданското общество в България“ в гр. София. Това бе един от първите форуми в България, посветени на проблемите на 
единния Европейски енергиен съюз, който постави началото на гражданския диалог по темата. В събитието участваха над 100 
представители на ЕИСК, на ЕК, на българския ИСС, на Министерство на енергетиката (МЕ) и КЕВР, депутати, експерти, 
представители на бизнеса, медии и др. Фокусът на форума бе насочен към основни социални последици от либерализацията 
на енергийния пазар и необходимостта от прилагане на добри практики и бързи мерки в борбата с енергийната бедност, по 
които проблеми ИСС има отделно прието становище. 
Ролята на гражданското общество    

Обсъждане с организираното гражданско общество на проекта на ЕК за Европейски стълб на социалните права. ИСС 
съвместно  с ЕИСК организираха консултация с гражданското общество по проекта  с участието на представители  на 
работодателски и синдикални организации, на други граждански организации и на научните среди в присъствието на 
министъра на труда и социалната политика и председателя на парламентарната Комисия по труда, социалната и 
демографската политика. Всички участници в дискусията се обединиха около идеята България да бъде част от проекта за 
Европейския стълб за социални права. В дискусията бяха отправени и конкретни предложения за надграждане на 
предложения от ЕК проект.  
Партньорство с местната власт     

Практика в дейността на ИСС стана организирането и провеждането на събития в партньорство с местната власт.   
В партньорство с община Ловеч ИСС организира среща-дискусия на тема „Ролята на местната власт за развитието на 
социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства” с участието на кмета и областния 
управител  на Ловеч, представители на правителството и над 40 представители на местните институции и неправителствени 
организации, експерти, медии и др., имащи отношение към разглежданата тема. Целта на форума бе  на базата на широка 
консултация и приетите от ИСС актове да се обсъди и представи политиката, предприетите действия и възможностите за 
финансиране на социалната  икономика и предприемачество, както и ролята на местната власт за тяхното развитие. 
Дискусията завърши с общото съгласие на участниците в срещата да работят заедно по създаването и разпространяването на 
иновативни форми за социална икономика и социално предприемачество. 
ИСС организира среща-дискусия в община Летница. Темата на форума бе свързана с ролята на малките общини за 
привличане на инвеститори, създаване на работни места,  и връщане и задържане на младите хора. В дебата участваха кметът 
на община Летница, областният управител на Ловеч, представители на правителството, на бизнеса в общината и над 30 млади 
хора. Фокусът на дискусията бе насочен към обсъждане на възможностите за младите хора да се реализират в малките 
населени места,  в бизнеса,  в социалната сфера, както и в сферата на социалните услуги. 

Поредната среща-дискусия ИСС организира съвместно с община Тетевен на тема „Развитие на социалните дейности в 
общините от планинските и полупланинските райони в страната. Опитът на Община Тетевен“. В срещата участваха кметовете 
на общините Тетевен и Троян, представители на правителството и местните институции и неправителствени организации, 
експерти, медии и др., имащи отношение към разглежданата тема. Форумът имаше за цел да се изведат  предизвикателствата 
и възможностите пред социално-икономическото развитие на общините от планинските и полупланинските райони в 
България. Дебатът се фокусира върху необходимата промяна, която трябва да настъпи във визията на тези градове за да 
станат по-предпочитани места за живот, работа и инвестиции.  
Предизвикателства пред младите хора    

За втора поредна година ИСС продължи инициативата си за провеждане на дискусии с абитуриенти от различни градове на 
страната и столични училища, свързани с нагласите им за миграция. Тези срещи се организираха в контекста на второто 
изследване на ИСС, което очертава миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в България.  

Дискусия на тема “Проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Перник”  между 50 абитуриенти от 
десет средни и професионални училища в Перник, учители, местна власт, представители на работодателските организации и 
синдикалисти. Акцентът на дебата беше да се потърсят  възможни решения, свързани с реализацията на младите хора в 
населеното място където живеят съвместно с представителите на местната власт и бизнеса. 
ИСС организира три дискусии, посветени на миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в 
България  с дванадесетокласници  от столичните  училища  - 51 СУ „Елисавета Багряна“, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и 
Национална финансово стопанска гимназия. Завършващите ученици от трите столични училища са част от представителната 
извадка от проучването на ИСС, което се провежда за втори път. Целта на тези дискусии  е директно да се разговаря с 
учениците, да се получи обратна връзка за това как и какво трябва да се подобри в средното образование, какво очакват от 
висшето образование, по какви критерии биха определили първата си работна заплата, която биха искали да получат и други. 
Партньорство с други организации    
ИСС бе партньор в петия Европейски форум за социално предприемачество, организиран от ЕК, ЕИСК, МТСП, Европейската 
конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия /СЕКОП/, Националния съюз на трудово-
производителните кооперации /НС на ТПК/ и неправителствени организации. ИСС традиционно партнира на това събитие, 
чиято цел е  да популяризира социалното предприемачество в България и насърчаване на заетостта на хората с увреждания.  В 
организираната по време на форума  Европейска конференция ИСС представи основните си позиции от приетите свои актове 
в областта на социалната икономика и социалното предприемачество в България. 
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ИСС партнира на експертна среща-дискусия с международно участие на тема: „Перспективи за развитие на политиката по 
корпоративна социална отговорност (КСО) в контекста на добрите международни практики, организирана от Центъра за 
развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. Целта на форума беше обмен на постижения и добри 
международни практики в сферата на КСО. 
По т. 4    

През периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. бяха проведени шест пленарни сесии на ИСС.  
По т. 5    

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.  ИСС взе участие в следните международни срещи, конференции и мероприятия:  

В началото на годината на официално посещение в България, по покана на ИСС, беше президентът на Европейския 
икономически и социален комитет Георгиос Дасис. Това бе първата официална визита на новоизбрания президент на ЕИСК в 
страна-членка на ЕС по покана на национален икономически и социален съвет. Освен с членовете на ИСС, по време на 
посещението си, той се срещна с председателя на Народното събрание Цецка Цачева и с вицепремиера по демографската и 
социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, с ръководството на БНБ и УНСС. Г-н 
Дасис изрази високата си оценка за развитието на организирания граждански диалог в България и ползотворното 
сътрудничество между българския ИСС и ЕИСК. 

Сътрудничеството между ИСС и ЕИСК намери израз и в съвместно организираното публично изслушване-дискусия на тема 
„Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“. Участие в този международен 
форум взеха представители на ЕК, национални институции и регулаторни органи, социални партньори, граждански 
организации. Съорганизаторите от страна на ЕИСК в лицето на секция „Транспорт, енергетика и инфраструктура“ (TEN), 
бяха представени от председателя на секцията г-н Пиер Жак Кулон, както и от членове на Комитета от държави-членки с опит 
в обсъжданата проблематика като Германия, Франция, Австрия, Испания, Полша, Словакия и Хърватска. Участниците в 
дебата обсъдиха предизвикателствата пред Европейския енергиен съюз и значението му за бизнеса и гражданите. 

ИСС участва в дискусия на тема „Изисквания за корпоративна прозрачност -  постигане на баланс между социалната 
отговорност и икономическата жизнеспособност“ организирана от ЕИСК. Темата е особено актуална за българския съвет в 
контекста на приетото становище през ноември 2015 г. на тема „Корпоративната социална отговорност – достижения и 
предизвикателства“. В рамките на този тематичен дебат бяха засегнати някои въпроси, които са част от позициите на ИСС в 
цитираното становище.  

Друго международно участие на ИСС бе в организирания от ЕИСК дебат на тема „Оптимизиране на приноса на Европейските 
социални и инвестиционни фондове“ като част от подготовката за приемане на становище по темата. Участието на ИСС в 
този форум бе следваща стъпка на неговата ангажираност с тази европейска проблематика, като се има предвид и факта, че 
българският съвет е приел две становища по темата: „Предизвикателства при усвояването на средства от фондовете на ЕС. 
Финансова перспектива 2007 – 2013 г.“ и „Приоритети и политики за усвояване на средствата от ЕС в България за периода 
2014 – 2020 г.“.  

ИСС взе участие и в провелата се в ЕИСК конференция на тема „Надежда за Европа! Култура, градове и нови истории“. В 
тясно сътрудничество между група ІІІ на ЕИСК и Комисията по култура и образование към Европейския парламент, 
събитието събра над 200 участници, представители на гражданското общество, организации, работещи в сферата на 
културата, фондации и др., които дебатираха за значението на културата в Европа днес. Основният акцент на форума бе 
насочен към ролята на културата като двигател за растеж и инструмент за интеграция.  

ИСС бе участник и в организираното през юни в ЕИСК публично изслушване на тема: „Бюджет на ЕС, основан на 
постигнатото и насочен към резултатите: ключът към доброто финансово управление“, на което основно изложение по темата 
направи г-жа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси. 
Основните дебати по време на събитието бяха насочени към ключовите предизвикателства пред бюджета на ЕС и 
необходимостта от неговото оптимизиране. 

ИСС организира съвместно с ЕИСК дебат, посветен на Европейския стълб на социалните права, чиято цел беше да се повиши 
информираността на гражданското общество относно инициативата и да се изведат послания, които да са основата за 
подготвяното от ЕИСК становище по темата. 

ИСС взе участие в организираното от ЕИСК публично изслушване на тема: „Борбата срещу прането на пари и избягването на 
данъци“, който има отношение към приетото от ИСС становище на тема: „Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“. 

ИСС се включи и в конференция, посветена на „Ролята на гражданското общество в Европейския енергиен съюз“, 
организирана от ЕИСК. Това е тема, по която съветът  прие през 2016 г. становище на тема „Предизвикателства и 
възможности пред ЕС и България след преговорите за климатичните промени в Париж“. Именно резултатите от преговорите 
за климата в Париж заеха ключово място в програмата на форума. 

През годината ИСС взе участие в две конференции, организирани от Обсерваторията по трудовия пазар към ЕИСК, на които 
се обсъждаха промените в икономиката и влиянието им върху пазара на труда. Тема, която беше застъпена и в работата на 
мрежата от национални икономически и социални съвети на страните-членки на ЕС. 

Темата за труда беше във фокуса и на още един форум, в който ИСС взе участие през 2016 г., а именно среща на ЕИСК и 
МОТ. Срещата, посветена на бъдещето на труда, премина във формат на работни сесии, по време на които се обсъждаха 
редица аспекти по отношение на организацията и управлението на труда.  
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През 2016 г. започна 12-то биенале на ЛАЗЕР и ИСС се включи в първия семинар на тема „Прогнозиране и управление на 
участието при промяна в компании по време на криза и технологична промяна“. Целта на форума беше да се насърчи 
участието на работниците при извършване на промени в компаниите и беше представен положителен опит на големи 
компании по отношение на социални мерки за предотвратяване на тежки последици в заетостта и доходите от 
предприеманите структурни и икономически промени. 

ИСС взе участие в Годишната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на 
страните-членки на ЕС и ЕИСК, на която се обсъждаше бъдещето на труда и социалните права в променяща се Европа. В 
изложението на българския ИСС имаше две конкретни предложения – Европейският стълб на социалните права да се прилага 
във всички държави на Съюза и правото на образование на децата да се гарантира с конкретни задължения от страна на 
институциите и семейството. И двете предложения срещнаха широка подкрепа на форума и бяха включени в заключенията от 
срещата. 

По инициатива на Европейската комисия беше организирано информационно посещение в Комисията относно Европейския 
семестър. ИСС беше поканен и взе участие, като основен акцент по време на посещението беше среща с екипа за България, 
който отговаря за Европейския семестър и който представи основните инициативи на Комисията за следващата година.  

По т. 6    
В рамките на инициативата за Евро-Средиземно сътрудничество – Евромед, ИСС взе участие в ежегодната среща на върха, 
чиято цел е да се насърчи сътрудничеството между страните от региона, като се обсъждат ключови за тях въпроси. На форума  
ИСС представи приети от съвета в различни актове позиции по отношение на социалната защита, социалното изключване, 
политиките, насочени към справяне с бедността, закрилата на семейството и децата.  

По т. 7    

Констатациите и предложенията на ИСС от приетите актове, публични консултации и дискусии срещнаха определен медиен 
и обществен интерес, като до края на  2016 г. са налице над 240 броя отразявания. 
По т. 8    

Изработването на проектите на приетите през  2016 г. актове на ИСС (становища, резолюции и анализи) бе обезпечено с 
консултантска помощ, осигурена от външни експерти.  

 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 1 001 900 1 001 900 546 970 

  
Персонал 651 200 661 500 433 435 

  
Издръжка 325 700 315 400 109 792 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 3 743 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 001 900 1 001 900 546 970 

  
Персонал 651 200 661 500 433 435 

  
Издръжка 325 700 315 400 109 792 

  Капиталови разходи 25 000 25 000 3 743 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

  
1. .....................................................................       
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  2. .....................................................................       
  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 001 900 1 001 900 546 970 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 001 900 1 001 900 546 970 
          
  Численост на щатния персонал 32 32 20 
  Численост на извънщатния персонал       

 
За 2016 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” са отчетени 

разходи в общ размер на  546 970 лв. (54,59 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 433 435 лв. (65,52 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 109 792 лв. (34,81 на сто спрямо уточнения 
бюджет) и за капиталови разходи – 3 743 лв. (14,97 на сто изпълнение). 

 

VІ. Функционална област ІV „Мониторинг на фискалната политика” 
 
 

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

 
Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика” 

Програма 8 „Фискален съвет” 

Услуга 1. Мониторинг на фискалната политика 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 
2016 

Отчет към 
31.12.2016 г. 

1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет Брой   10 

*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на Народното събрание Брой   0 

3. Проведени заседания Брой   41 

*4. Анализиране на рисковете за устойчивостта на ПФ Брой   3 

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

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

7. Участие в годишни срещи на Фискалните съвети Брой   1 

8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети Брой   1 
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*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации Брой   5 

10. Консултации с международни финансови институции Брой   3 

11. Участие в годишни срещи на НСОБ Брой   1 

12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната Брой   10 

13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.: Брой   43 

- пресконференции     1 

- телевизии и радиа     31 

- в печатни медии     11 

- годишник на ФС     0 

14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ Брой   0 

*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти     3 

16. Организиране на международни конференции Брой   0 

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

 
Отчет на разходите по програмата 
 

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

Отчет 

І. Общо ведомствени разходи 400 000 399 972 276 922 

  
Персонал 323 000 322 950 268 825 

  
Издръжка 77 000 77 022 8 097 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

400 000 399 972 276 922 

  
Персонал 323 000 322 950 268 825 

  
Издръжка 77 000 77 022 8 097 

  Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

ІІ. 
Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 
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  1. ..............................       
  2. ..............................       

ІІІ. 

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

0 0 0 

  1. ..............................       
  2. ..............................       
  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 0 0 
  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 400 000 399 972 276 922 
  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 400 000 399 972 276 922 
          
  Численост на щатния персонал 8 8 8 
  Численост на извънщатния персонал       

 
По програма 8 „Фискален съвет” са отчетени разходи в общ размер на         

276 922 лв. (69,24 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 268 825 лв. (83,24 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 8 097 лв. (10,51 на сто спрямо уточнения план). 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на 
своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на 
страната. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е 
членството на Република България в Европейския съюз, което поставя значителни 
по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички 
държавни органи. 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2016 г. е подчинен на посочената необходимост за издигане на 
цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните 
норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, 
парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните разходи 
са извършени при стремеж за максимална икономичност и разумно разходване на 
средствата в рамките на утвърдените функционални области и програми, в 
зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства. 

През 2016 г. Народното събрание осъществяваше своята дейност в 
съответствие с утвърдения бюджет. 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

ИВАН СЛАВЧОВ 


