
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

О Т  Ч Е  Т  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА 

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  

ЗА 2018 г. 

 

 

 

София, 2019 г. 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

                                      ННААРРООДДННОО  ССЪЪББРРААННИИЕЕ  
 
 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 2 

 
 

СЪДЪР ЖАН ИЕ  
 

 
 

І. Увод 3 

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета 4 

1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 4 

2. Отчет на разходите по функционални области и програми по 
бюджета на Народното събрание 5 

3. Таблица с промените по бюджета на Народното събрание 6 

4. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 9 

5. Източници на финансиране на консолидираните разходи 10 

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент” 11 

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

 

 

11 

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

 

12 

3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 3 
„Връзка с избирателите и народно представителство” 42 

4. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 4 
„Парламентарна дипломация” 45 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 79 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 5 
„Административно обслужване” 79 

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 6 
„Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” 84 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 86 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 7 
„Икономически и социален диалог”  86 

VІ. Функционална област ІV „Мониторинг на фискалната политика” 92 

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 8 
„Фискален съвет”  92 

VІ. Заключение 94 

 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 3 

 

І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2018 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на 
финансите БЮ № 3 от 04.07.2018 г. за формата, съдържанието и сроковете за 
съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за 
изпълнението на програмните бюджети за 2018 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността на 44-то Народно събрание през 2018 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 2018 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, 
изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните 
приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към: 

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност, публичност и 
отговорност; 

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

- подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния 
процес; 

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

- повишаване ефикасността на парламентарния контрол; 
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор; 

- приоритизиране на международната дейност на Народното събрание и 
засилване на междупарламентарното сътрудничество; 

- осигуряване провеждането на Парламентарното измерение на Българското 
председателство на Съвета на Европа през 2018 г.; 

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

Изготвеният отчет на Народното събрание за 2018 г. е разработен с цел: 

- повишаване прозрачността, координацията, стратегическото планиране и 
отчетността в Народното събрание; 

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

Отчетените разходи за посочения период обхващат: 

- нормативно регламентираните разходи на народните представители, 
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; 
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- разходите на администрацията на Народното събрание; 

- разходите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

- разходите на Фискалния съвет. 

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

• Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”: 

- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание”; 

- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, 
парламентарен надзор и конституиране”; 

- Програма  3. „Връзка с избирателите и народно представителство”. 

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

• Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 

- Програма 5. „Административно обслужване”; 

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

• Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

• Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика”: 

- Програма 8. „Фискален съвет”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за 2018 г. са 
разделени в четири групи: 

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

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

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

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

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета 
  

 1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 
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ПРИХОДИ (в лева) Закон  Уточнен 

план  
Отчет  

Общо приходи: 1 500 000 1 500 000 1 254 385 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 1 500 000 1 500 000 1 254 385 

Приходи и доходи от собственост 1 361 000 1 361 000 918 304 

Държавни такси 341 000 341 000 422 560 

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

    47 947 

Други 1 000 1 000 7 884 

Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите 

-203 000 -203 000 -142 310 

 

 За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са отчетени приходи в общ размер на 
1 254 385 лв., което представлява изпълнение от 83,63 % спрямо планираните по 
Закона за държавния бюджет за 2018 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 

62 150 000 70 575 603 64 287 049 

Функционална област "Представителен и ефективен 
парламент" 

42 357 100 41 298 792 37 036 340 

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

30 236 000 29 274 594 26 342 800 

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

6 730 100 6 723 744 6 009 801 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 620 000 1 368 450 1 217 894 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 771 000 3 932 004 3 465 845 

        
Функционална област "Осигуряващи дейности" 18 369 200 27 869 911 26 348 353 

Програма 5 "Административно обслужване" 12 065 900 11 994 038 11 106 911 

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

6 303 300 15 875 873 15 241 442 

        
Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 001 900 1 001 900 596 538 

Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 001 900 1 001 900 596 538 

        

Функционална област "Мониторинг на фискалната 
политика" 

421 800 405 000 305 818 
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Програма 8 "Фискален съвет" 421 800 405 000 305 818 

        
Общо разходи: 62 150 000 70 575 603 64 287 049 

 

 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са в общ размер на 64 287 049 лв., което представлява 
изпълнение от 91,09 % спрямо уточнения бюджет. 
 

 3. Таблица с промените по бюджета на Народното събрание 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на акта 
Норматив

но 
основание 

Мотиви 
Наименование 
на бюджетните 

програми 

Ефект върху 
бюджета 

(увеличение / 
намаление за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателит
е за 

изпълнение 

1 

Постановление № 15 на 
Министерския съвет от 
01.02.2018 г. за 
одобряване на 
допълнителни 
разходи/трансфери за 
2018 г. за обезпечаване 
на Българското 
председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз през 2018 г. 
(извършени 17 промени 
на база фактически 
разходи), в т.ч.: 

чл. 109, 
ал. 3 и ал. 
5 от 
Закона за 
публични
те 
финанси 

СМР – 
преустройство и 
реконструкция на 
зала „Света София“ 
в пленарна зала в 
сградата на НС, 
площад 
„Александър І“, 
включително 
надзори и 
допълнителни СМР 

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

9 197 619 

Съсредоточа
ване на 
парламента
рната 
дейност в 
една сграда  

1.1. м. февруари 2018 г.       199 035   
1.2. м. март 2018 г.       279 997   
1.3. м. април 2018 г.       536 131   
1.4. м. май 2018 г.       321 269   
1.5. м. юни 2018 г.       826 810   
1.6. м. юли 2018 г.       817 291   
1.7. м. август 2018 г.       795 382   
1.8. м. септември 2018 г.       1 156 870   
1.9. м. октомври 2018 г.       547 233   
1.10. м. октомври 2018 г.       14 884   
1.11. м. октомври 2018 г.       73 147   
1.12. м. ноември 2018 г.       867 252   
1.13. м. ноември 2018 г.       88 131   
1.14. м. декември 2018 г.       1 458 604   
1.15. м. декември 2018 г.       91 426   
1.16. м. декември 2018 г.       981 122   
1.17. м. декември 2018 г.       143 035   
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№ 
по 
ред 

Наименование на акта 
Норматив

но 
основание 

Мотиви 
Наименование 
на бюджетните 

програми 

Ефект върху 
бюджета 

(увеличение / 
намаление за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателит
е за 

изпълнение 

2 

Постановление № 15 на 
Министерския съвет от 
01.02.2018 г. за 
одобряване на 
допълнителни 
разходи/трансфери за 
2018 г. за обезпечаване 
на Българското 
председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз през 2018 г. 
(извършени 3 промени 
на база фактически 
разходи), в т.ч.: 

чл. 109, 
ал. 3 и ал. 
5 от 
Закона за 
публични
те 
финанси 

Оборудване на 
новата пленарна 
зала в сградата на 
НС, площад 
„Александър І“  

Програма 5 
„Администрати
вно 
обслужване” 

229 386 

Съсредоточа
ване на 
парламента
рната 
дейност в 
една сграда  

2.1. м. юли 2018 г.       218 400   
2.2. м. юли 2018 г.       6 474   
2.3. м. октомври 2018 г.       4 512   

3 

чл. 64б, ал. 4 от Закона за 
гражданското 
въздухоплаване, чл. 12, 
ал. 2 и 3 от 
Устройствения 
правилник на Авиоотряд 
28, т. 5.4 от Раздел ІХ 
„Извършване на 
промени по Закона за 
публичните финанси” от 
Указания ДР № 1/ 
11.01.2018 г. на МФ 
(извършени 4 промени) 

чл. 110, 
ал. 4 от 
Закона за 
публични
те 
финанси,  

Официални 
посещения на 
парламентарни 
делегации в 
чужбина 

Програма 4 
„Парламентарн
а дипломация” 

-41 716 

Активизира
не на 
международ
ната дейност 

3.1. м. март 2018 г.       -1 492   

3.2. м. май 2018 г.       -11 879   

3.3. м. юни 2018 г.       -12 057   
3.4. м. август 2018 г.       -16 288   

4 

Постановление № 36 на 
Министерския съвет от 
14.02.2001 г. за 
изграждане на 
Комплексна 
автоматизирана система 
за управление при 
извънредно положение, 
военно положение или 
положение на война 
(КАС) (изм. и доп. С 
ПМС № 287/2008 г. и 
ПМС № 305/2011 г.), 
Решение № 349/ 
25.05.2018 г. на МС за 
одобряване на доп. р-ди 
за 2018 г. за изпълнение 
на дейности за 
изграждане на КАС 

 чл. 109, 
ал. 3 и ал. 
5 от 
Закона за 
публични
те 
финанси 

Осигурени целеви 
средства за 
дейности по 
изграждани на КАС 

Програма 5 
„Администрати
вно 
обслужване” 

7 500 

Изграждане 
на КАС 
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№ 
по 
ред 

Наименование на акта 
Норматив

но 
основание 

Мотиви 
Наименование 
на бюджетните 

програми 

Ефект върху 
бюджета 

(увеличение / 
намаление за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателит
е за 

изпълнение 

5 

Закон за държавния 
бюджет на Република 
България за 2018 г.  

 чл. 3, ал. 
6 от 
Закона за 
публични
те 
финанси 

Икономията на 
средства в частта 
на 
възнагражденията 
на народните 
представители и 
свързаните с тях 
регламентирани 
допълнителни 
разходи, 
формирани по реда 
на ПОДНС, при по-
нисък ръст на 
средномесечните 
заплати на наетите 
по трудово и 
служебно 
правоотношение в 
обществения сектор 
по данни на НСИ от 
прогнозния 

Програма 1 
„Норматевно 
определени 
разходи, 
съгласно 
ПОДНС” 

-917 186 

  

6 

Закона за публичните 
финанси и Споразумение 
№ ОП-855-02-8/ 
07.02.2018 г. / рег. № 2/ 
27.02.2018 г. между НС и 
ДАЕУ 

чл. 110, 
ал. 4 от 
Закона за 
публични
те 
финанси 

Осъществяване на 
дейности по 
изграждани на КАС 

Програма 5 
„Администрати
вно 
обслужване” 

-50 000 

Изграждане 
на КАС 

  ОБЩО:       8 425 603   

 

Относителен дял на отчетените разходи към 31.12.2018 г. 

на Народното събрание по функционални области

58%

41%

1%

0%

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 31.12.2018 г. на 

Народното събрание по програми

42%

9%2%5%

17%

24%

1%

0%

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"

 
  
 4. 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 

консолидирани 
разходи 

Общо По бюджета на 
ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Общо По 
бюдже
та на 
ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Обща сума на разходите: 64 287 049 64 286 399 64 286 399 0 650 650 0 

Функционална област 
"Представителен и 
ефективен парламент" 

37 036 340 37 036 340 37 036 340 0 0 0 0 
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Програма 1. Нормативно 
определени разходи, 
съгласно Правилника за 
организацията и дейността 
на Народното събрание 

26 342 800 26 342 800 26 342 800 0 0 0 0 

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

6 009 801 6 009 801 6 009 801 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

1 217 894 1 217 894 1 217 894 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

3 465 845 3 465 845 3 465 845 0 0 0 0 

Функционална област 
"Осигуряващи дейности" 

26 348 353 26 347 703 26 347 703 0 650 650 0 

Програма 5. 
Административно 
обслужване 

11 106 911 11 106 511 11 106 511 0 400 400 0 

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

15 241 442 15 241 192 15 241 192 0 250 250 0 

Функционална област 
"Съпътстваща дейност" 

596 538 596 538 596 538 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически 
и социален диалог 

596 538 596 538 596 538 0 0 0 0 

Функционална област 
"Мониторинг на 
фискалната политика" 

305 818 305 818 305 818 0 0 0 0 

Програма 8. Фискален съвет 305 818 305 818 305 818 0 0 0 0 

 

 5. 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: 62 150 000 70 575 603 64 287 049 

Общо финансиране: 62 150 000 70 575 603 64 287 049 

По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:       

Собствени приходи 1 500 000 1 500 000 1 254 385 

Субсидия от държавния бюджет 60 650 000 69 167 319 63 137 253 

Други (друго финансиране - операции с активи)     -4 612 

Депозити и средства по сметки     -8 261 

Получени трансфери       

Предоставени трансфери   -91 716 -91 716 

По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в 
т.ч. от: 

      

Централен бюджет, в т.ч.:       

           държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)       

Други програми и инициативи по които РБ е страна-

партньор 

      

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в 

консолидираната фискална програма 

      

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

- Субсидия от държавния бюджет: 63 137 253 лв. или е налице изпълнение от 
91,28 % спрямо уточнения бюджет; 

- Предоставени трансфери: - 91 716 лв. на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (Авиоотряд) и Държавна агенция 
„Електронно управление”; 

- Други (друго финансиране – операции с активи): -4 612 лв.; 

- Депозити и средства по сметки: - 8 261 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 30 236 000 29 274 594 26 342 800 

  
Персонал 19 851 000 19 152 190 17 393 109 

  
Издръжка 9 885 000 9 622 404 8 949 691 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 500 000 0 

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

30 236 000 29 274 594 26 342 800 

  
Персонал 19 851 000 19 152 190 17 393 109 

  
Издръжка 9 885 000 9 622 404 8 949 691 

  
Капиталови разходи       

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 500 000   

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

  
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.) 30 236 000 29 274 594 26 342 800 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 30 236 000 29 274 594 26 342 800 

  
        

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са отчетени 
разходи в общ размер на 26 342 800 лв. (89,99 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 17 393 109 лв. (90,82 на 
сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 8 949 691 лв. (93,01 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.  

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти Брой   146 
2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок % 100 100 
* 3. Финализирани приети закони Брой   146 
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   660 
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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   570 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато 
съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   24 
11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в техните заседания в срок % 100 100 
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок % 100 100 
* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е 

възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание 
законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят 

на изготвените протоколи от заседания на комисиите,  не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като 
зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и 

от броя на проведените заседания на комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Комисия по бюджет и финанси 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците,  № 702-01-53/ 04.12.2017 г., с вносител Министерски съвет. 
2. Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35/ 24.10.2017 г., внесен от Министерски съвет - второ гласуване. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6/ 23.01.2018, с вносител 
Министерски съвет. 
4. Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на 
отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 
отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на 
военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в 
областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/, № 802-02-3/ 16.01.2018 г., с 
вносител Министерски съвет. 

5. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16/ 07.12.2017 г., с вносител 
Министерски съвет. 
6. Законопроект  за  платежните услуги и платежните системи,  № 702-01-29/ 16.10.2017 г. - второ гласуване. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53/ 04.12.2017 г. - второ гласуване. 
8. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 
31.01.2018 г., № 854-02-11/ 01.02.2018 г., внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. 

9. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6/ 16.02.2018 г., с 
вносител Министерски съвет. 
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на 
обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), 
подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, № 802-02-9/ 02.03.2018 г., с вносител Министерски съвет. 

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3/ 26.01.2018 г., внесен от 
народния представител Лало Кирилов и група народни представители. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18/ 19.03.2018 г., внесен от 
народните представители  Менда Стоянова и Станислав Иванов. 

13. Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30/ 02.05.2018 г., с вносител народния представител 
Менда Стоянова. 
14. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
15. Проект на Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по 
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 01.01.2017 – 
31.01.2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23.02.2018 г. ( ДВ – бр. 18 от 2018). 
16. Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 
854-01-16/ 07.03.2018 г., внесен от народния представител Емил Димитров и група народни представители (съвместно с Комисията по 
енергетика). 
17. Изслушване на кандидата за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 
18. Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30/ 02.05.2018 г., с вносител народния представител 
Менда Стоянова - второ четене. 
19. Проект на решение на Народното събрание за приемане на Проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна 
техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен 
разход „Придобиване на нов тип боен самолет", № 802-03-8, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г. 

20. Законопроект  за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-42 /18.05.2018 г., внесен от народния представител 
Борис Ячев и група народни представители. 
21. Приемане на процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по 
бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
22. Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна 
инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 14 

"Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16/ 07.06.2018 г. 

23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56/ 20.06.2018 г., 
внесен от народния представител Делян Добрев и група народни представители. 
24. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г. 
25. Проект на решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен 
патрулен кораб за ВМС", № 802-03-9/ 02.07.2018 г. 
26. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното 
данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, № 802-02-17 / 
02.07.2018 г.  
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60/ 29.06.2018 г., внесен от 
народния представител Менда Стоянова и група народни представители. 
28. Изслушване на кандидатите за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в Комисията по бюджет и 
финанси. 
29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69/ 12.07.2018 г., внесен от народния представител 
Александър Ненков и група народни представители. 
30. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за 
управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на 
околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18/ 09.07.2018 г. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56/ 20.06.2018 г., 
внесен от народния представител Делян Добрев и група народни представители - второ четене. 
32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60/ 29.06.2018 г., внесен от 
народния представител Менда Стоянова и група народни представители - второ гласуване. 

33. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2017 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов 
надзор за 2017 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г., № 820-00-14, 
внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2018 г. 
34. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28/ 01.08.2018 г., внесен от Министерския 
съвет. 
35. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29/ 06.08.2018 г., внесен от 
Министерския съвет. 
36. Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30/ 06.08.2018 г., внесен от Министерския съвет. 
37. Законопроект за изменение на Валутния закон, № 802-01-34/ 13.09.2018 г., внесен от Министерския съвет.  
38. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по 
прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите 
по Проект "Black Sea 4 Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19/ 26.07.2018 г. 

39. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39/ 11.10.2018 г., внесен от 
Министерския съвет. 

40. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за 
преструктуриране, № 802-02-20/ 24.08.2018 г. 
41. Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на 
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24/ 05.10.2018 г. 

42. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането,  № 802-01-40/ 11.10.2018 г., внесен от Министерския 
съвет. 

43. Законопроект за изменение на Валутния закон, № 802-01-34/ 13.09.2018 г. - второ четене. 

44. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39/ 11.10.2018 г., внесен от 
Министерския съвет - второ гласуване. 

45. Допълнителен доклад към доклад вх. № 853-02-49 от 30.10.2018 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г., приет на първо гласуване на 18 
октомври 2018 г. 

46. Законопроект за личната помощ,  № 854-01-62/ 02.07.2018, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни 
представители. 

47. Законопроект  за  личната помощ,  № 854-01-64/ 04.07.2018 г.,  внесен от народния представител Корнелия Нинова и група 
народни представители.  

48. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41/ 18.10.2018 г., внесен от Министерския съвет. 
49. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., № 802-01-45/ 29.10.2018 г. 

50. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., № 802-01-46/ 29.10.2018 г. 

51. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49/ 29.10.2018 г. 
52. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47/  29.10.2018 г. 
53. Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14.11.2018 г.,  за връщане за ново обсъждане на разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 07.11.2018 г., с 
мотиви към указа. 
54. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането,  № 802-01-40/ 11.10.2018 г., внесен от Министерския 
съвет - второ гласуване. 
55. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., № 802-01-45/ 29.10.2018 г. - второ гласуване. 
56. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., № 802-01-46/ 29.10.2018 г. - второ гласуване. 
57. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01- 49/ 29.10.2018 г. - второ гласуване. 

58. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,  № 802-01-52/ 
20.11.2018 г., внесен от Министерския съвет. 

59. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47/  29.10.2018 г. - второ гласуване.  
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Комисия по правни въпроси 

1. Обсъждане на Указ № 274 от 29.12.2017 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 
2017 г. и мотивите към указа.  

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 702-01-58, внесен от Министерски 
съвет нa 22.12.2017 г. 

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на актовете на ХХVІ конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 
702-02-16, внесен от Министерски съвет нa 07.12.2017 г. 

4. Обсъждане на Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република Българя с приложен проект за решение, № 702-00-
48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
5. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
754-01-84, внесен от народния представител Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г. 

6. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от 
Министерски съвет нa 02.01.2018 г.  
7. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от 
народните представители Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г. 

8. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерски съвет 
нa 10.11.2017 г. 
9. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, 
внесен от народните представители Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид на 26.10.2017 г. 
10. Обсъждане на второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от 
народните представители Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г. 
11. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела 
срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет нa 12.09.2017 г.  
12. Обсъждане на проект на становище по искането на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително 
тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 
от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността 
на актовете на Министерски съвет и на министрите като първа инстанция?“ и на Определение на Конституционния съд от 16 януари 
2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 13/2017 г. 
13. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от 
народните представители Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г. 
14. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от народните представители Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев 
Митев на 19.02.2018 г. 
15. Обсъждане на Указ № 47 на Президента на Република България, постъпил на 21.02.2018 г., за връщане за ново обсъждане на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от Народното събрание на 9 февруари 2018 г. и 
мотивите към указа.  
16. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 754-01-9, внесен от народния 
представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 25.05.2017 г. 
17. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-18, внесен от народния 
представител Иван Валентинов Иванов и група народни представители на 07.06.2017 г. 
18. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-82, внесен от 
народния представител Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 30.11.2017 г. 
19. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от 
народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13.12.2017 г. 
20. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-55, внесен от 
Министерски съвет на 19.12.2017 г. 
21. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от 
народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.01.2018 г. 
22. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от 
народния представител Красимир Илиев Богданов и група народни представители на 21.02.2018 г. 
23. Обсъждане (диалог) на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с г-н Сотир 
Цацаров, главен прокурор на Република България. 
24. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
754-01-84, внесен от народния представител Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.  
25. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от 
народните представители Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.  

26. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6, внесен 
от Министерски съвет нa 16.02.2018 г. 

27. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, 
внесен от Министерски съвет на 12.03.2018 г.  
28. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията 
на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за 
опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), 
подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет нa 06.03.2018 г. 
29. Обсъждане на Искането на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 
от Закона за съдебната власт (обн. ДВ. бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. бр. 15 от 16.02.2018 г.) и на Определение на Конституционния 
съд от 13 март 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 2/2018 г. 
30. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от 
народните представители Делян Александров Добрев, Валентин Алексиев Николов и Александър Руменов Ненков. 
31. Обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание, № 854-02-16, внесен от народните представители Джема Маринова Грозданова, Ивелина Веселинова Василева, Кристиан 
Иванов Вигенин, Красимир Илиев Богданов и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 29.03.2018 г. 
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32. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г. 
33. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална 
сигурност”, № 802-01-9, внесен от Министерски съвет на 19.03.2018 г. 
34. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник", № 854-01-24, внесен 
от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 20.04.2018 г.  
35. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от 
Министерски съвет на 19.04.2018 г.  
36. Обсъждане на проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, 
внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова на 19.04.2018 г. 
37. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между 
Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 802-02-10, 
внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.  
38. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, № 854-01-28, внесен от народния представител Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 
27.04.2018 г. 
39. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, 
внесен от Министерски съвет на 12.03.2018 г.  

40. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, 
внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4.05.2018 г. 

41. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, внесен на 10.05.2018 г. 

42. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.  
43. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от 
Министерски съвет на 19.04.2018 г. 
44. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, 
внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 04.05.2018 г. 
45. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен 
от Министерски съвет на 04.05.2018 г.  
46. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението 
относно Единния патентен съд, № 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г. 
47. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-
16, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. - част първа. 
48. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-
16, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. - част втора. 
49. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, 
внесен от народния представител Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г.  
50. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен 
от Министерски съвет на 04.05.2018 г.  
51. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-
16, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. - част трета. 
52. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, 
внесен от народния представител Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г. 

53. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от 
Министерски съвет на 21.06.2018 г. 
54. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от народния представител Славчо Стоев Атанасов и група народни 
представители на 06.07.2018 г. 
55. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в 
подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за 
Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-
02-18, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г. 
56. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от 
народния представител Александър Руменов Ненков и група народни представители нa 12.07.2018 г. 
57. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, 
внесен от народния представител Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г. 
58. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за 
дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г., № 711-00-10, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 09.08.2017 г.  
59. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. и Годишен доклад за 
дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г., № 811-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет 
на 05.06.2018 г. 
60. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г., № 711-00-4, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 31.05.2017 г. 
61. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г., № 830-00-3, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 30.05.2018 г. 
62. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилищата през 2016 г., № 711-00-6, внесен 
от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г. 
63. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 811-00-4, внесен 
от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г. 
64. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г., № 711-
00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2017 г. 
65. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г., № 830-
00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 30.05.2018 г. 
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66. Обсъждане на Указ № 201 от 31.07.2018 г. на Президента на Република България, постъпил на 01.08.2018 г., за връщане за ново 
обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 
2018 г. и мотивите към указа. 
67. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, 
внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г. 
68. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното 
използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет нa 24.08.2018 г. 
69. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет нa 
16.11.2017 г. 
70. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното 
оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от 
квотата на Народното събрание.  
71. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
802-01-31, внесен от Министерски съвет нa 13.08.2018 г. 
72. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от 
Министерски съвет нa 30.08.2018 г. 
73. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, 
внесен от народния представител Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г. 
74. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет нa 
16.11.2017 г.  
75. Проверка за допускане до изслушване на кандидата за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на 
Народното събрание и насрочване на дата на изслушването в Комисията по правни въпроси. 
76. Изслушване на допуснатия кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България. 
77. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, 
внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г.  
78. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен 
от народните представители Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и 
обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от 
народния представител Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г. 
79. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от 
Министерския съвет на 08.10.2018 г.  
80. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от 
народните представители Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев 
на 09.10.2018 г. 
81. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от 
Министерски съвет нa 30.08.2018 г. 
82. Обсъждане на Указ № 230 от 16.10.2018 г. на Президента на Република България, постъпил на 18.10.2018 г., за връщане за ново 
обсъждане на Закон за изменение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 г. и 
мотивите към указа. 
83. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от 
Министерски съвет нa 29.10.2018 г. 
84. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 854-01-78, 
внесен от народните представители Емил Димитров Симеонов и Данаил Димитров Кирилов на 29.10.2018 г. 
85. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерския съвет 
на 15.10.2018 г. 
86. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018 г. и 
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от народните представители Цветан Генчев 
Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г. 
87. Обсъждане на проект на становище относно Определение на Конституционния съд от 9 октомври 2018 г., с което Народното 
събрание е конституирано като страна по к.д. № 12/2018 г. и Определение на Конституционния съд от 9 октомври 2018 г., с което 
Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 14/2018 г., което е присъединено към к.д. № 12/2018 г. 
88. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-76, внесен от 
народния представител Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 24.10.2018 г. 
89. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за 
управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и 
Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет нa 06.11.2018 г. 
90. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела 
срещу Република България през 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет нa 11.06.2018 г.  
91. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 853-03-80 от 31.10.2018 г. на приетите на първо гласуване на 25 октомври 
2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание: 
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018 г. и 
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от народните представители Цветан Генчев 
Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г. 
92. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от народните 
представители Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 
16.11.2018 г. и обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от 
народния представител Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. 
93. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов на 
10.12.2018 г. 
94. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за 
търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на 
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присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет нa 7.12.2018 г. 
95. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов на 
10.12.2018 г. 
96. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 
изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от народния представител Гергана Желязкова 
Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г.  
- законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от народните представители Данаил Димитров 
Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г. 

    

Комисия по икономическа политика и туризъм 

1. Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 
702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. 
2. Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет 
на 23 октомври 2017 г. 

3.  Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, 
внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г. 
4. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от 
Министерски съвет на 30 ноември 2017 г. 
5.  Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, 
внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г. 
6. Становище по актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-
00-48, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г. 
7. Доклад по законопроекта за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, 
еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха 
на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, 
внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2018 г. 
8. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, № 854-01-15, внесен от народния представител Валентина Найденова и група народни представители на 1 март 2018 г. 
9. Доклад за първо гласуване по законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от народния представител Емил Димитров и група народни представители на 7 
март 2018 г. 
10. Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от 
Министерски съвет на 30 ноември 2017 г. 
11. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 5 април 2018 г. 
12. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17 април 2018 г. 
13. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от народния 
представител Емил Христов и група народни представители на 26 април 2018 г. 
14. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-
01-44, внесен от Министерски съвет на 9 ноември 2017 г. 
15. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз 
и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-
02-13, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. 
16. Доклад за изслушването на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова във връзка с предстоящи промени в Закона за 
туризма. 
17. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, 
внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. 
18. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-
16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г. 
19. Становище по Годишния доклад на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г., № 820-00-15, внесен от Комисията за 
защита на конкуренцията на 30 май 2018 г. 
20. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, № 854-01-55, внесен от народния представител Николай Александров и група народни представители на 20 юни 2018 г. 
21. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от народния 
представител Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г. 

22. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна 
цел, № 854-01-56, внесен от народния представител Делян Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г. 
23. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-
44, внесен от Министерски съвет на 9 ноември 2017 г. 
24. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, 
внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018 г. 
25. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, № 854-01-55, внесен от народния представител Николай Александров и група народни представители на 20 юни 2018 г. 
26. Доклад относно Указ № 197 от 20 юли 2018 г. на Президента на Република България, постъпил на 25 юли 2018 г., за връщане за 
ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 
18 юли 2018 г. 
27. Становище относно изработване на списък с предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз за 2018 г. 
28. Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от народния 
представител Милена Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г. 
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29. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 
802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2018 г 

30. Доклад за първо гласуване по законопроект за предприятията на социална и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от 
Министерски съвет на 6 август 2018 г. 
31. Становище по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 
Министерския съвет, № 802-00-41, внесен от Министерски съвет на 2 август 2018 г.  
32. Становище по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово 
унищожение към министъра на икономиката за 2017 г., № 802-00-42, внесен от Министерски съвет на 17 август 2018 г. 

33. Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 802-01-
35, внесен от Министерски съвет на 25 септември 2018 г. 

34. Доклад по Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20 юли 2018 г. 

35. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-
01-39, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г. 

36. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, № 802-01-37, 
внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2018 г. 
37. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от 
народните представители Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 9 октомври 2018 г. 

38. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от 
Министерски съвет на 11 октомври 2018 г. 

39. Доклад за първо гласуване по законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 
2018 г. 

40. Доклад за първо гласуване по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., № 802-01-45, 
внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. 

41. Доклад за първо гласуване по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от 
Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. 

42. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-
43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.   

43. Доклад за първо гласуване по законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет 
на 15 октомври 2018 г. 

44. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, № 802-01-37, 
внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2018 г.   

45. Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 
химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.  

    

Комисия по енергетика 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-7 от 15.02.2018 г. 

2. Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г., № 802-02-7 от 19.02.2018 г. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19 от 27.03.2018 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 853-12-6 от 04.04.2018 г. 
5. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-17 от 08.03.2018 г. - за първо и второ четене. 
6. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49 от 29.10.2018 г., внесен от Министерски съвет. 
7. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката,  № 802-01-23 от 21.06.2018 г., внесен от Министерски съвет - 1-во и 2-ро 
гласуване. 

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22 от 19.06.2018 г., внесен 
от Министерски съвет - 1-во и 2-ро гласуване. 
9. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39 от 20.07.2018 г. 

10. Проект на решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., № 802-03-13 от 
23.11.2018 г. 

Забележка: По т.3 и т.4 е изготвен общ законопроект. 

    

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
1. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на 
Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл 
"ВиК" между МРРБ и МБВР от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г., № 702-02-14, внесен от Министерски съвет. 
2. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесена от 
Министерски съвет. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754-01-87, внесен 
от народните представители Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова. 
5. Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 
854-01-9, внесен от народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев. 
6.  Доклад за второ гласуване на законопроект,  № 754-01-87, за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, внесен от народните представители Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова. 
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7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от народните 
представители Менда Стоянова и Станислав Иванов. 
8. Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове, № 802-02-11, внесен от Министерски съвет. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен 
от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. 
10. Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение, № 802-00-19, внесен от Министерски съвет. 

11. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от народния представител Емил Христов и 
група народни представители. 
13. Доклад за второ гласуване - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 854-01-27, внесен 
от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. 
14. Доклад за второ гласуване - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, № 854-01-28, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. 
15. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията: № 802-01-5, внесен от Министерски съвет; № 
854-01-7, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители; № 854-01-21, внесен от народните 
представители Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков; № 854-01-39, внесен от народния представител Христиан Митев 
и група народни представители и № 854-01-41, внесен от народния представител Александър Ненков и група народни представители. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски 
съвет. 
17.  Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-42, внесен от народния представител Борис Ячев и 
група народни представители и законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-51, внесен 
от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет. 
19. Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна 
инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция 
"Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16, внесен от Министерски съвет. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от народния представител Александър 
Ненков и група народни представители. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от народния представител Александър 
Ненков и група народни представители -  доклад за второ гласуване. 
24. Законопроект за  изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен 
от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов. 
25.  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет. 
26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски 
съвет. 

27. Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни представители. 

28. Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни 
представители. 

29. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет. 
30. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски 
съвет. 

32. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители. 

33. Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 854-01-86, внесен от народния представител Александър 
Ненков и група народни представители. 

34. Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 854-01-86, внесен от народния представител Александър 
Ненков и група народни представители (доклад за второ гласуване). 

35. Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от 
Министерски съвет. 

Забележка: По т.27 и т.28 - изготвен един общ доклад   

    

Комисия по външна политика  

1. Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и 
Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2017 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната 
работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 5 януари 2018 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на 
отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 
отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на 
военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в 
областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, внесен от 
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Министерски съвет на 16.01.2018 г.  

4. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от 
Министерски съвет на 11 декември 2017 г. 

5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 
насилие, № 802-02-2/ 12.01.2018 г. 

6. Законопроект за ратифициране на Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 
№ 802-02-4/ 02.02.2018 г. 

7. Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия 
слой, № 802-02-5/ 09.02.2018 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6/ 16.02.2018 г. 
9. Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 
тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителният орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7/ 19.02.2018 
г. 
10. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802-02-8, внесен от Министерски съвет на  
02.03.2018 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на 
обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), 
подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж. 
12. Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове, № 802-02-11, внесен от Министерски съвет на 23 април 2018 г. 

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-
02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г. 
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Конфедерация Швейцария, от друга страна в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от 
Министерски съвет на 29.05.2018 г. 
15. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното 
данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, № 802-02-17, 
внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г. 
16. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
17. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологичното сътрудничество, подписано на 4 
януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г. 
18. Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., вземайки предвид публикуваната Работна програма на 
ЕК за 2018 г. 
19. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерски съвет на 07.09.2018 г. 
20. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на 
Украйна за сътрудничество при бедствия, № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. 
22. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.  
23.  Законопроект, № 802-01-49 за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерски съвет на 29 октомври 
2018 г. 
24.  Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с 
условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца 
на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г. 

    

Комисия по отбрана 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България 
на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г., приет на първо гласуване на 
21 декември 2017 г. - за разглеждане в Комисията по отбрана за второ гласуване. 
2. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от 
Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
3. Законопроект за ратифициране на техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на 
отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 
отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на 
военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в 
областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/, № 802-02-3 от 16.01.2018 г.  
4. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска 
организация, № 802-02-6, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 16.02.2018 г. 
5. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-
12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Петър Витанов, Таско Ерменков, Константин Попов, 
Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г.  
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6. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски" в 
съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, 
внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г. 
7. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола 
Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето 
образование, № 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г. 
8. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", 
Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски" в Национален военен университет „Васил Левски", № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-
13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г. 
10. Проект на решение на Народното събрание за приемане на Проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна 
техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен 
разход „Придобиване на нов тип боен самолет",  № 802-03-8, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г. 
11. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г., № 802-00-26, внесен от 
Министерски съвет на 21.05.2018 г. 

12. Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г. 
13. Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на 
Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на 
отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република 
Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана 
на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на 
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на 
Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана 
относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.06.2018 г. 
14. Проект на решение за налагане на мораториум върху проектите за "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на 
батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и "Придобиване на нов тип боен самолет", № 854-02-28, внесен от 
народния представител Веселин Марешки и група народни представители на 29.05.2018 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република 
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г., приет на първо 
гласуване на 07.12.2018 г. 
16. Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", № 854-02-65, внесен от народния 
представител Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г. 
17. Проект на решение на Народното събрание за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“,  № 854-02-64, 
внесен на 14 ноември 2018 г. от народните представители Васил Цветков, Мартин  Тинчев, Валентин Милушев, Христо Гаджев, 
Пламен  Манушев и Явор Нотев. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република 
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 
№ 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. 
20. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49,  внесен от Министерски съвет на 29 октомври 
2018 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен 
от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 
22. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
23. Проект на решение на Народното събрание за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на 
многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г. 

    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - № 802-01-1, внесен 
от Министерски съвет на 02.01.2018 г.  
2. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия - № 702-01-46, внесен от Министерски съвет на 10 ноември 2017 г. 
3. Доклад по Законопроект за мерките срещу изпирането на пари - № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г. 
4. Становище по Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България и проект за решение - № 702-00-48, 
внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.  

5. Доклад по Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2017 г. - № 820-00-2, внесен от Комисията за 
защита на личните данни на 29.01.2018 г. 
6. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда - № 854-01-20 от 05.04.2018 г., внесен от народния 
представител Светлана Ангелова и група народни представители. 

7. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - № 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 
19.04.2018 г. 
8. Становище по Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 
20.04.2018 г. 
9. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите - № 854-01-29, внесен от народния 
представител Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 г. 

10. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - № 854-01-32, внесен от 
народния представител Валентин Касабов и група народни представители на 3 май 2018 г. 

11. Доклад по Законопроект за киберсигурност - № 802-01-18, внесен от Министерски съвет  на 30.05.2018 г. 
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12. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - № 802-01-16, внесен от 
Министерски съвет на 21.05.2018 г.  
13. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - № 854-01-32, внесен от 
народния представител Валентин Касабов и група народни представители на 3.05.2018 г. - второ четене. 
14. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни 
мероприятия, № 854-01-67, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г. 
15. Становище по Определение на съда от 03.07.2018 г. по конституционно дело № 5/ 2018 г. относно установяване на 
противоконституционност на чл.5, ал.1, т.61, чл.27, чл.28 и чл.29 от Закона за частната охранителна дейност. 
16. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни 
мероприятия, № 854-01-67, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г. - второ 
гласуване. 
17. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерски 
съвет на 18.07.2018 г. 
18. Доклад по Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
19. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-
53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 13.06.2018 г. 
20. Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на 
министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018 г. 
21. Доклад по Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г. - второ гласуване. 
22. Доклад по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 
29.10.2018 г. 
23. Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.  
24. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на 
Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. 
25. Доклад по Законопроект за изменение на Закона за българките лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители 
Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г.. 
26. Доклад по Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 
854-01-74, внесен от народния представител Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г. 
27. Доклад по Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 
802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. 
28. Обобщен доклад за обединение на законопроекти по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. и  № 854-
01-74, внесен от народния представител Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г. 
29. Становище по Годишния доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет на 
14.12.2018 г. 

    

Комисия по земеделието и храните 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския 
съвет на  29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. - допълнителен доклад към доклад № 753-07-20 от 21 
декември 2017 г. - 1 доклад; 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 
г. - 1 доклад; 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 802-01-4, внесен от 
Министерския съвет на 19 януари 2018 - 2 доклада; 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 
23 януари 2018 г. - 2 доклада; 

5. Указ № 25 на Президента на Република България, постъпил на 2 февруари 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от Народното събрание на 24 януари 2018 г., и 
мотивите към Указа. - 1 доклад; 
6. Становище по получените от Конституционния съд на 24 януари 2018 г. преписи от Искането на Висшия адвокатски съвет за 
установяване на противоконституционност на параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно 
изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВ бр. 17 от 
1991 г., посл. изм. и доп. бр. 58 от 2017 г./ и на Определение на Конституционния съд от 23 януари 2018 г., с което Народното 
събрание е конституирано като страна по к.д. № 11/2017 г. - 1 доклад; 
7. Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 
854-01-16, внесен от народния представител Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 г. - 1 доклад; 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-82, внесен от народния представител Валентин 
Касабов и група народни представители на 30 ноември 2017 г. - 1 становище; 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от народния представител Красимир 
Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 г. - 1 становище; 
10. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 753-07-14/ 
03.11.2017 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на 
приетите на първо гласуване на 19 октомври 2017 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от народния представител Йордан Апостолов и група народни представители 
на 5.09.2017 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-
63, внесен от народния представител Запрян Янков и група народни представители на 27.09.2017 г. - 1 доклад; 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-20, 
внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г. - 2 доклада; 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от народния 
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представител Иван Миховски и група народни представители на 27 април 2018 г. - 2 доклада; 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от народния 
представител Йордан Апостолов и група народни представители на 20 юни 2018 г. - 1 доклад; 

14. Изслушване на тема: „Изкупната цена на розовия цвят в кампания 2018 година“ - 1 доклад; 

15. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите относно: 

- Проблемите, свързани с ниските изкупни цени на розовия цвят; 
- Измененията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни 
продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на 
Министерския съвет от 2016 г. - 1 доклад; 
16. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите относно прилагането на последните промени в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи - 1 доклад; 
17. Информация относно плана за необходимите мерки за предотвратяване появата на болестта африканска чума по свинете на 
територията на Република България, които следва да бъдат одобрени и финансирани от Министерския съвет - 1 доклад. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от народния представител 
Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г. - 1 доклад; 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 
4 юни 2018 г. - 1 доклад; 
20. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерския съвет на 20 юли 2018 г. - 1 доклад; 
21. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на обединените нации по 
прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на 
операциите по Проект „Black Sea 4 Fish“, сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 
2018 г. - 1 доклад; 
22. Национална гражданска инициатива за „Забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни 
кожи на територията на Република България“, № ПГ 839-01-13, внесена от инициативен комитет на 22 юни 2018 г. - 1 становище; 
23. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 802-01-35, внесен от Министерския 
съвет на 25 септември 2018 г.- 1 доклад; 
24. Проект на решение № 854-02-54, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 11 
октомври 2018 г. за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 
2017 г.), с мотиви към него - 1 доклад; 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от народния 
представител Йордан Апостолов и група народни представители на 20 юни 2018 г. - 1 доклад; 
26. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 
2018 г. - 1 доклад; 
27. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз, № 802-01-44, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2018 г. - 2 доклада; 

28. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 
№ 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. - 1 доклад; 

29. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 
декември 2018 г. - 1 доклад. 

    

Комисия по труда, социалната и демографската политика 

1. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски 
съвет на 22.12.2017 г.  
2. Доклад относно Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на 
минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-01, внесен от Министерски съвет на 05.01.2018 г.  
3. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (на 11.01.2018 г.) Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, 
№ 754-01-81, внесен от народните представители Крум Зарков и Михаил Христов. 
4. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 
802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.  

5. Доклад  за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от народните 
представители Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.  

6. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (на 24.01.2018 г.) Законопроект за изменение на Закона за социално 
подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет. 

7. Доклад относно Проект за актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на 
решение, № 702-00-48, внесенa от Министерски съвет на 11.12.2017 г.  

8.  Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски 
съвет на 22 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г.  
9. Работен доклад относно приетия на първо гласуване, на 02.02.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет. 
10. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски 
съвет на 02.02.2018 г.  

11. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, 
№ 802-01-1, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 02 февруари 2018 г.  
12. Работен доклад относно приетия на първо гласуване, на 21.02.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 
802-01-7, внесен от Министерски съвет. 
13. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски 
съвет. 
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14. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-12, внесен 
от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев 
и Спас Панчев на 22.02.2018 г. 

15. Доклад  относно Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г., № 856-32-3, внесен от Икономическия и 
социален съвет на 13.03.2018 г. 

16. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от народните 
представители Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева 
на 05.04.2018 г.  

17. Доклад относно Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 30.03.2018 г. 

18. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен 
от Министерски съвет на 17.04.2018 г.  
19. Работен доклад относно приетия на първо гласуване, на 29.03.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 854-01-12, внесен от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, 
Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г. 
20. Работен доклад относно приетия на първо гласуване, на 25.04.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда,  № 
854-01-20, внесен от народните представители Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, 
Росен Живков и Ралица Добрева. 
21. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от народните 
представители Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева. 
22. Доклад относно: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски 
съвет на 20.04.2018 г.  

23. Доклад относно: Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 810-00-5, внесен от 
Националния осигурителен институт на 18.04.2018 г. 

24. Работен доклад относно приетия на първо гласуване, на 9.05.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 802-01-12, внесен от Министерски съвет. 

25. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен 
от Министерски съвет. 

26. Доклад относно Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г. 
27. Работен доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-12, внесен от 
народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и 
Спас Панчев, приет на първо гласуване на 29 март 2018 г. 
28. Доклад относно Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2017 г. и Годишен финансов отчет на 
Комисията за финансов надзор за 2017 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 
2017 г., № 820-00-14, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2018 г. 
29. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-12, внесен 
от народните представители Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев 
и Спас Панчев, приет на първо гласуване на 29 март 2018 г. 
30. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от народния 
представител Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 13.06.2018 г.  
31. Работен доклад относно приетия на първо гласуване на 27.06.2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда, № 854-01-48, внесен от народния представител Светлана Ангелова Найденова и група народни представители. 
32. Доклад за второ гласуване относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от 
народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, приет на първо гласуване на 27 юни 2018 г.  
33. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-
01-59, внесен от народните представители Светлана Ангелова, Албена Найденова, Калин Поповски, Юлиян Папашимов, Клавдия 
Ганчева, Румен Генов, Павел Шопов, Руслан Тошев, Ралица Добрева, Галя Василева, Николай Сираков и Димитър Гечев на 
29.06.2018 г.  
34. Работен доклад относно приетия на първо гласуване на 06.07.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на 
хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от народните представители Светлана Ангелова, Албена Найденова, Калин Поповски, 
Юлиян Папашимов, Клавдия Ганчева, Румен Генов, Павел Шопов, Руслан Тошев, Ралица Добрева, Галя Василева, Николай Сираков 
и  Димитър Гечев. 
35. Доклад за второ гласуване относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 
854-01-59, внесен от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, приет на първо гласуване на 6 юли 
2018 г. 
36. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, 
внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г.  
37. Доклад за първо гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика, № 802-01-30, внесен от 
Министерски съвет на 06.08.2018 г.  
38. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.  
39. Доклад относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, 
внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
40. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (на 21.09.2018 г.) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца, № 802-01-29. 
41. Доклад за второ гласуване относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, 
внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г. и приет на първо гласуване на 21.09.2018 г.  
42. Работен доклад относно приетия на първо гласуване (на 26.09.2018 г.) Законопроект за предприятията на социалната и 
солидарната икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г. 
43. Доклад за второ гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика,  № 802-01-30, внесен от 
Министерски съвет на 6 август 2018 г. и приет на първо гласуване на 26 септември 2018 г. 
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44. Относно: приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Доклад по отчета за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.; Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г., 
№ 802-00-50, внесен от Министерски съвет на 5.10.2018 г. 
45. Доклад за първо гласуване на Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. 
46. Доклад за първо гласуване на Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от народния представител Пламен Христов и 
група народни представители на 2.07.2018 г. 

47. Доклад за първо гласуване на Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и 
група народни представители на 4.07.2018 г. 

48. Доклад за първо гласуване на Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г., № 802-01-46, внесен от 
Министерски съвет на 29.10.2018 г. 
49. Доклад за първо гласуване на Законопроект за бюджета на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски 
съвет на 29.10.2018 г. 
50. Работен доклад относно приетия на първо гласуване на 26.10.2018 г. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41. 
51. Доклад за второ гласуване на приетия на първо гласуване на 26.10.2018 г., Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41. 
52. Работен доклад относно приетия на първо гласуване на 26.10.2018 г., Общ законопроект за личната помощ, № 853-08-37. 
53. Доклад за второ гласуване на приетия на първо гласуване на 26.10.2018 г., Общ законопроект за личната помощ, № 853-08-37. 
54. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от 
народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 3.10.2018 г. 
55. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-53, внесен 
от Министерски съвет на 20.11.2018 г. 

56. Доклад за първо гласуване на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. 
    

Комисия по образованието и науката  

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от 
Министерски съвет на 02.01.2018 г.  

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г. 
3. Разглеждане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-
00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 
22.01.2018 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-27, 
внесен от народните представители Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители на 21 юни 2017 г. и приет 
на първо гласуване на 13 юли 2017 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3, внесен от народния 
представител Лало Георгиев Кирилов и група народни представители на 26.01.2018 г. 
7. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", 
Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски" в Национален военен университет „Васил Левски", № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г. 
8. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски" в 
съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, 
внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г. 
9. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола 
Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето 
образование, № 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г. 
10. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република 
България на 30.03.2018 г. 
11. Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г. 
12. Админитративен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г. 
13. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г., № 805-00-1, внесен от председателя на Българската 
академия на науките на 20.04.2018 г. 
14. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г., № 805-00-1, внесен от председателя на Българската 
академия на науките на 24.04.2018 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от 
Министерски съвет на 16.07.2018 г 
16. Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от народния представител Милена Дамянова 
и група народни представители на 6.07.2018 г. 
17. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива "Да върнем ученическите лагери на децата", № ПГ-839-01-6, 
внесена от Инициативен комитет на 19.06.2018 г. 
18. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерски съвет на 7.09.2018 г. 
19. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от народния 
представител Милена Дамянова и група народни представители на 6.07.2018 г., приет на първо гласуване на 26.09.2018 г. 
20. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологичното сътрудничество, подписано на 4 
януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г. 
21. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от народните представители 
Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от народния представител Искрен Василев Веселинов и група 
народни представители на 09.05.2018 г. 
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23. Второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-
26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., приет на първо гласуване на 20.09.2018 г. 
24. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 

    

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 
22.12.2017 г.  
2. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 
представители на 14.12.2017 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от 
Министерски съвет на 2.01.2018 г.  
4. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски съвет на 2.08.2018 г.  
5. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен на 30.03.2018 г.  

6. Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.  
7. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 3.05.2018 г.  
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 
854-01-67 от 06.07.2018 г.  

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29 от 06.08.2018 г. 
10. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39 от 20.07.2018 г. 
11. Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25 от 05.10.2017 г. 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 
№ 854-01-74 от 09.10.2018 г. 
13. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49 от 29.10.2018 г. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 
№ 802-01-50 от 05.11.2018 г. 
15. Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55 от 14.12.2018 г. 
16. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57 от 11.12.2018 г. 

    

Комисия по здравеопазването 

1. Доклад за първо гласуване, № 853-10-1/ 12.01.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, 
кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от народния представител Георги Михайлов и група народни 
представители на 19 октомври 2017 г.  
2. Доклад за второ гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от 
народния представител Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 
2017 г. 
3. Доклад за първо гласуване, № 853-10-2/ 30.01.2018 г., относно: Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 
854-01-2, внесен от народните представители Даниела Дариткова – Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г. 
4. Доклад за първо гласуване, № 853-10-3/ 31.01.2018 г., относно: Закон за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от народния 
представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г. 
5. Доклад за първо гласуване, № 853-10-4/ 31.01.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, 
№ 754-01-83, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.  
 6. Доклад, № 853-10-5/ 01.02.2018 г., относно: Проект на Решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност 
на Република България, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г.  
7. Доклад за второ гласуване, № 853-10-6/ 07.02.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
754-01-77, внесен от народния представител Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо 
гласуване на 20 декември 2017 г. 
8. Доклад за първо гласуване, № 853-10-7/ 13.02.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2017 г.  
9. Доклад, № 853-10-8/ 09.03.2018 г., относно: Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на 
Националната здравна стратегия 2020 за 2016 г., внесен в Народното събрание на 2 февруари 2018 г. на основание чл. 5, ал. 2 от 
Закона за здравето. 
10. Доклад за първо гласуване, № 853-10-9/ 28.03.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното 
осигуряване, № 854-01-14, внесен от народния представител Валентина Александрова Найденова и група народни представители на 1 
март 2018 г.  
11. Доклад за първо гласуване, № 853-10-10/ 29.03.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-15, внесен от народните представители Валентина Александрова Найденова, 
Георги Йорданов Йорданов, Илиян Ангелов Тимчев и Георги Янчев Гьоков на 1 март 2018 г.  
12. Доклад за второ гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, № 702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2017 г. 
13. Доклад за първо гласуване, № 853-10-11/ 27.04.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен 
вестник", № 854-01-24, внесен от народния представител Даниела Анастасова Дариткова - Проданова и група народни представители 
на 20 април 2018 г. 
14. Становище, № 853-10-12/ 15.05.2018 г., относно: Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение, № 802-00-19, внесен 
от Министерски съвет на 20 април 2018 г.  
15. Доклад, № 853-10-13/ 23.05.2018 г., относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, 
внесен от Омбудсмана на Република България на 30 март 2018 г.  
16. Доклад, № 853-10-14/ 13.06.2018 г., относно: Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 3 май 2018 г. 
17. Доклад за първо гласуване, № 853-10-15/ 14.06.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от 
шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.  



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 28 

18. Доклад, № 853-10-16/ 14.06.2018 г., относно: Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на 
Националната здравноосигурителна каса. 
19. Доклад, № 853-10-17/ 26.06.2018 г., относно: Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за 
предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор на Народното 
събрание. 
 20. Доклад за първо гласуване, № 853-10-18/ 27.06.2018 г., относно: Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 
1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, 
Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на 
Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална 
република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, 
Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на 
националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство 
Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско 
формирование (М3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г. 
21. Доклад за първо гласуване, № 853-10-19/ 29.06.2018 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване 
на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018 г. 
22. Доклад № 853-10-21/ 06.07.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, 
№ 854-01-38, внесен от народния представител Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.  
23. Доклад № 853-10-22/ 12.07.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от 
народния представител Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г.  
24. Доклад № 853-10-23/ 18.07.2018 г. (може да бъде видян на тематичния сайт за избор на управител на НЗОК), относно: Изслушване 
на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса. 
25. Становище № 853-10-24/ 20.07.2018 г., относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 
2017 г., № 802-00-33, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г. 
26. Становище № 853-10-25/ 20.07.2018 г., относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 
г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г. 
27. Доклад № 853-10-26/ 18.09.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г 
28. Доклад № 853-10-27/ 18.09.2018 г., относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България 
през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
29. Доклад № 853-10-28/ 21.09.2018 г. - за второ гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2017 г., приет на първо 
гласуване на 15 февруари 2018 г. 
30. Доклад № 853-10-29/ 11.10.2018 г. - за второ гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната 
организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от народния 
представител Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2018 г.  
31. Доклад № 853-10-31/ 25.10.2018 г.- за първо гласуване, относно: Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от 
Министерски съвет на 18 октомври 2018 г. 
32. Доклад № 853-10-32/ 02.11.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2019 г., № 802-01-45, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. 
33. Доклад № 853-10-33/ 02.11.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 
2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. 
34. Доклад № 853-10-34/ 02.11.2018 г., относно: Национална гражданска инициатива "7000", № ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 
г. от Инициативен комитет. 
35. Доклад № 853-10-35/ 12.12.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.  
36. Доклад № 853-10-36/ 20.12.2018 г. - за първо гласуване, относно: Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 
802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 г.  
    

Комисия по околната среда и водите 

1. Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски 
съвет на 11.12.2017 г. 
2.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г. - първо гласуване. 
3. Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия 
слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 09.02.2018 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 
№ 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г. - първо гласуване. 
5. Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 
тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от 
Министерски съвет на 19.02.2018 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-
11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-
13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на 
околната среда и водите на Република  България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 802-02-10, внесен от 
Министерски съвет на 20.04.2018 г. 
9. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 
включващ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 
802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г., приети на първо гласуване 
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на 3 май 2018 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от народния представител Емил Христов и 
група народни представители на 26 април 2018 г. - първо гласуване. 
11. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република 
България на 30.03.2018 г.  
12. Закон за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от народния представител Александър Руменов Ненков и група народни 
представители на 11.05.2018 г.  - първо гласуване. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски 
съвет на 21.05.2018 г. - първо гласуване. 
14. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 
853-11-8 от 10.05.2018 г. - второ гласуване. 
15. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от 
Министерски съвет на 4 юни 2018 г. 
16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за 
управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на 
околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерски съвет на 
09.07.2018 г. 
17. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 
г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
18. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски 
съвет на 29.10.2018 г. 
19. Представяне на Национална гражданска инициатива  „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел 
добив на ценни кожи на територията на Република България“, № ПГ 839-01-13, внесена от Инициативен комитет на 22 юни 2018 г.  
20. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от 
Министерски съвет на 4 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 27.07.2018 г. 
21. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен 
от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.   

22. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен 
от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2018 г.   
23. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите 
вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.  
Забележка: По т.6 и т.7 е изготвен общ законопроект. 

    

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702-01-56, внесен от Министерския съвет на 19 
декември 2017 г. - първо гласуване. 
2. Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесена от Министерския съвет на 11 
декември 2017 г. 
3. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от народния представител 
Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. - второ гласуване. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702-01-56, внесен от Министерския съвет на 19 
декември 2017 г. - второ гласуване. 
5. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерския 
съвет на 7 декември 2017 г. 
6.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 802-01-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г. - първо гласуване. 
7. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 
№ 802-02-4, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2018 г.  
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 802-01-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г. - второ гласуване. 
9. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802-02-8, внесен от Министерския съвет на 
2 март 2018 г.  
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 802-01-9, внесен от 
Министерския съвет на 19 март 2018 г. - първо гласуване. 
11.  Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия, № 854-02-24, внесен от народните 
представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-39, внесен от народния представител 
Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.  - първо гласуване. 
13. Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерския съвет на 30 май 2018 г.  - първо гласуване. 
14. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г., № 820-00-17, внесен от Комисията за регулиране на 
съобщенията на 25.06.2018 г.  
15. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. – „Анализ на пазара на пощенски услуги“, № 820-00-16, 
внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 25.06.2018 г. 
16. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерския съвет на 20.07.2018 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен 
от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 16 юни 2018 г. - първо гласуване. 
18. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 
2018 г.  
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет 
на 19.10.2018 г. - първо гласуване. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от народния представител 
Боряна Георгиева и група народни представители на 10.05.2018 г. - първо гласуване. 
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21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 
01.06.2018 г. - първо гласуване. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от народния представител 
Станислав Иванов и група народни представители на 14.11.2018 г. - първо гласуване. 
23. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил 
Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г. - първо гласуване. 
24. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 853-19-23 от 28.11.2018 г., изготвен от 
приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-37, внесен от 
народния представител Боряна Георгиева и група народни представители на 10.05.2018 г., законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 01.06.2018 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни 
представители на 14.11.2018 г. - второ гласуване. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет 
на 19.10.2018 г. - второ гласуване. 

    

Комисия по културата и медиите 

1. Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г. 
2. Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 754-01-80, внесен от народния представител 
Корнелия Нинова и група народни представители на 17.11.2017 г. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от народния 
представител Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г. 
4. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от 
Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
5. Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г. и приет 
на първо гласуване на 25.01.2018 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените 
нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на 
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано 
на 10 ноември 2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет на 02.03.2018 г. 
7. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 802-03-1, 
внесен от Министерски съвет на 16.03.2018 г. 
8. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от Съвета за 
електронни медии на 30.03.2018 г. 
9. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-31, внесен от народните представители Вежди Рашидов, 
Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов на 03.05.2018 г. 
10. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г. 
11. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включително и финансов отчет  за 2017 г., № 804-00-5, внесен от 
генералния директор на Българската телеграфна агенция на 09.05.2018 г. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 802-01-25, внесен от Министерски 
съвет на 09.07.2018 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 802-01-24, внесен от Министерски съвет на 
29.06.2018 г. 
14. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от 
Министерски съвет на 20.07.2018 г.  
15. Годишната работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на работната програма на Европейската 
комисия за 2018 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от 
Министерски съвет на 13.08.2018 г. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 802-01-24, внесен от Министерски съвет на 
29.06.2018 г. и приет на първо гласуване на 12.09.2018 г. 
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 802-01-25, внесен от Министерски 
съвет на 09.07.2018 г. и приет на първо гласуване на 19.09.2018 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от 
Министерски съвет на 13.08.2018 г., приет на първо гласуване на 10.10.2018 г. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 854-01-5, 
внесен от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева на 06.02.2018 г., приет на 
първо гласуване на 04.07.2018 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерски съвет на 
10.10.2018 г.  
22. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от народния представител 
Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.  
24. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерски съвет на 
10.10.2018 г., приет на първо гласуване на 08.11.2018 г. 
25. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от народния представител 
Емилия Милкова на  07.11.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, 
внесен от народните представители Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и 
Велислава Кръстева на 07.11.2018 г. 
26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от народния представител 
Вежди Рашидов на 19.10.2018 г., приет на първо гласуване на 14.11.2018 г. 
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27. Общ законопроект на приетите на 15.11.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
културното наследство, № 854-01-81, внесен от народния представител Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Диана 
Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, 
ал. 2 от ПОДНС 

    

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.  
2. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 
представители на 14.12.2017 г. 
3. Предложение за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да 
ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", № 854-02-9, внесен от народния представител Корнелия 
Нинова и група народни представители на 31.01.2018 г. 
4. Национална гражданска инициатива за преразпределение на данъчната тежест и справедливи данъци чрез въвеждане на необлагаем 
минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата и въвеждане на намалени ставки 
на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги, № ПГ-739-01-18, внесена от Инициативен 
комитет на 10.11.2017 г. 
5. Петиция № КВНО-853-16Ж-4, внесена на 15.01.2018 г. от сдружение "Независими автори, музиканти и продуценти", относно 
иницииране на законодателни промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), които да осигурят въвеждане на задължителни квоти 
за български музикални произведения в радио програмите на обществените и търговски електронни медии. 
6. Национална гражданска инициатива "Тунел под Петрохан", № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет. 
7. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република 
България на 30.03.2018 г.  
8. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление, № 854-01-58, с вносител народния представител Андон Димов Дончев и група народни представители от ПП ВОЛЯ 
на 29.06.2018 г. 
10. Национална гражданска инициатива "За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни 
кожи в Република България, № 839-01-13 от 22.06.2018 г., внесена на 22.06.2018 г. от Инициативен комитет. 
11. Разглеждане на Национална гражданска инициатива "Да върнем ученическите лагери на децата", № ПГ-839-01-6, внесена на 21 
март 2018 г. от Инициативен комитет. 
12. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. 
13. Национална гражданска инициатива "7000", № ПГ-839-01-14, внесена на 27.06.2018 г. от Инициативен комитет. 
14. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 

    

Комисия по вероизповеданията и правата на човека  

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-02, внесен от Министерски съвет на 02 януари 2018 г. 
- изготвени 2 доклада за 1-во и 2-ро гласуване. 
2. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела 
срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017 г. - изготвен 1 доклад. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от народния представител 
Мустафа Карадайъ и група народни представители на 06 юли 2017 г. - изготвен 1 доклад. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от народния представител Корнелия Петрова 
Нинова и група народни представители на 18.01.2018 г. - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
5. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г., № 820-00-12, внесен от Комисията за защита от 
дискриминация на 30.03.2018 г. - изготвен 1 доклад. 
6. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България 
на 30.03.2018 г. - изготвен 1 доклад. 
7. Проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, № 839-
02-6, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.04.2018 г. - изготвен 1 доклад. 
8. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г. - изготвен 1 доклад. 
9. Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., № 850-06-43 от 25 юли 2018 г. - 
изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от народните представители 
Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ на 4 май 2018 г. - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от народния представител Искрен 
Веселинов и група народни представители на 9 май 2018 г. - изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
12. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 
- изготвен 1 доклад за 1-во гласуване. 
13. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела 
срещу Република България през 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет на 11.06.2018 г. - изготвен 1 доклад. 
14. Второ гласуване на общ законопроект, № 853-14-10/ 19.10.2018 г. на приетите на първо гласуване на 11.10.2018 г. законопроекти 
за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията: 
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от народните представители Цветан 
Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ на 4 май 2018 г. и 
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от народния представител Искрен 
Веселинов и група народни представители на 9 май 2018 г. - изготвен 1 доклад за 2-ро гласуване. 

    

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 
1. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ за 2017 г., № 
820-00-1 от 11.01.2018 г. 
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2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-55, внесен от Министерски съвет на 19.11.2017 г. 
3. Процедура по избор на председател на КПКОНПИ - изготвени 2 доклада. 

4. Процедура по избор на зам.-председател и членове на КПКОНПИ - изготвени 2 доклада. 

5. Проект на декларация на Народното събрание относно недопустимо публично поведение на народен представител, № 854-03-1, 
внесен от народния представител Веселин Марешки и група народни представители на 09.03.2018 г. 
6. Годишен доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2017 г., вх. № 820-00-11, внесен 
от КОНПИ на 30.03.2018 г.  

7. Изслушване на ръководството на КПКОНПИ на основание чл.8А от Вътрешните правила. 

8. Утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от ЗПКОНПИ. 
9. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 
2018 г.. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, № 854-01-87, внесен от народния представител Данаил Кирилов на 10.12.2018 г. 

    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и 
Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 08.11.2017 г. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от народния 
представител Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г. 
3. Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от 
Министерски съвет на 02.01.2018 г. 
5. Проект за решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесен 
от Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г. 
7. Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 
тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от 
Министерски съвет на 19.02.2018 г. 
8. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни 
представители на 14.12.2017 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 19.03.2018 г. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен от Министерски съвет на 
17.04.2018 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-
02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г. 
12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Конфедерация Швейцария, от друга страна в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от 
Министерски съвет на 29.05.2018 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 
04.06.2018 г. 
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от 
Министерски съвет на 19.06.2018 г. 

15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от народния представител Александър 
Руменов Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г. 

17. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за 
преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г. 

18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерски съвет на 
18.07.2018 г. 
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от 
Министерски съвет на 13.08.2018 г. 

20. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски 
съвет на 11.10.2018 г. 

22. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. 
23. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 
г. 
24. Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на 
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 
05.10.2018 г. 
25. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 
2018 г. 
26. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски 
съвет на 22.10.2018 г. 
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Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 
достъп до данните по ЗЕС  

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 754-01-88, внесен от народния 
представител Димитър Лазаров и група народни представители на 15.12.2017 г. - доклад за първо четене. 

2. Проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, 
внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г. 
3. Прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 
4. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично 
оповестяване на документи, изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол 
на специалните разузнавателни средства. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 
802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г. - доклад за първо четене. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 19.03.2018 г. - доклад за първо четене. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от народния 
представител Валентин Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г. - доклад за първо четене. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от 
Министерски съвет на 13.03.2018 г., приет на първо гласуване на 03.05.2018 г. - доклад за второ четене. 
9. Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г. - доклад за първо четене. 
10. Доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на 
класифицираната информация в Република България през 2017 г. (поверителен), № 802-00-21, внесен от Министерския съвет на 
27.04.2018 г. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерски съвет на 
18.07.2018 г. 
12. Доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 2017 г. (секретно) с проект за решение, № 802-00-20, внесен от 
Министерския съвет на 20.04.2018 г. 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 802-01-32, внесен от 
Министерски съвет на 27.08.2018 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2018 г. 
14. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. с проект за решение, № 802-00-39, 
внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г. 
15. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. (поверителен) и проект за решение, № 802-
03-5, внесен на 13.04.2018 г. от Министерски съвет. 
16. Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2017 г. (секретен) и проект за решение, № 802-03-6, внесен от 
Министерски съвет на 13.04.2018 г. 

17. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. 
18. Изслушване на допуснатите кандидати за членове, председател и заместник-председател на Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства. 
19. Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и 
публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове 
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 802-01-32, внесен от 
Министерски съвет на 27.08.2018 г. 

 

Комисия по политиките за българите в чужбина 

1. Доклад, относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет 
на 29 октомври 2018 г. 

    

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

1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57. 
3. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-
16. 
4. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-
16 - за второ четене. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60. 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39. 

8. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49. 
 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 

 OT  01.01.2018     ДО  31.12.2018 

Общ брой: 146 

№ Дата на приемане Закон Обнародван в ДВ 

1 11.01.2018 Закон за изменение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 8/2018 г. 

2 12.01.2018 Закон за изменение на Закона за собствеността ДВ, бр. 7/2018 г. 

3 12.01.2018 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество 

ДВ, бр. 7/2018 г. 
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4 18.01.2018 Закон за частната охранителна дейност ДВ, бр. 10/2018 г. 

5 18.01.2018 Закон за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество между Република България и Република Македония 

ДВ, бр. 9/2018 г. 

6 24.01.2018 Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната 
организация на труда за определяне на минималната работна заплата, 
приета на 22 юни 1970 г. в Женева 

ДВ, бр. 12/2018 г. 

7 24.01.2018 Закон за изменение на Закона за измерванията ДВ, бр. 12/2018 г. 

8 24.01.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите 
изисквания към продуктите 

ДВ, бр. 12/2018 г. 

9 24.01.2018 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за 
предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия 
за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване 
ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 
2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. 

ДВ, бр. 12/2018 г. 

10 31.01.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и 
пребиваването на територията на Република България на 
съюзнически и на чужди въоръжени сили 

ДВ, бр. 14/2018 г. 

11 01.02.2018 Закон за пазарите на финансови инструменти ДВ, бр. 15/2018 г. 

12 07.02.2018 Закон за Европейската заповед за разследване ДВ, бр. 16/2018 г. 

13 08.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите ДВ, бр. 17/2018 г. 

14 08.02.2018 Закон за изменение на Закона за държавните такси ДВ, бр. 17/2018 г. 

15 08.02.2018 Закон за изменение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 17/2018 г. 

16 08.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния 
транспорт 

ДВ, бр. 17/2018 г. 

17 08.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 
класифицираната информация 

ДВ, бр. 17/2018 г. 

18 09.02.2018 Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 17/2018 г. 

19 14.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 
земеделските производители 

ДВ, бр.18/2018 г. 

20 14.02.2018 Закон за ратифициране на Техническо споразумение между 
министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната 
на Френската република, Федералното министерство на отбраната на 
Федерална република Германия, Министерството на отбраната на 
Италианската република, министъра на отбраната на Кралство 
Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, 
министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар 
по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в 
областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните 
сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между 
Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на 
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната 
на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно 
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по 
повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили 
/SEOS/ 

ДВ, бр. 18/2018 г. 

21 14.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето ДВ, бр. 18/2018 г. 

22 14.02.2018 Закон за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния 
пощенски съюз 

ДВ, бр. 18/2018 г. 

23 15.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и 
посадъчния материал 

ДВ, бр. 17/2018 г. 

24 21.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 

ДВ, бр. 20/2018 г. 

25 21.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
инвестициите 

ДВ, бр. 20/2018 г. 

26 22.02.2018 Закон за платежните услуги и платежните системи ДВ, бр. 20/2018 г. 

27 22.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана ДВ, бр. 20/2018 г. 
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28 22.02.2018 Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия ДВ, бр. 20/2018 г. 

29 22.02.2018 Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура 

ДВ, бр. 21/2018 г. 

30 23.02.2018 Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 

ДВ, бр. 21/2018 г. 

31 28.02.2018 Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския 
протокол за веществата, които нарушават озоновия слой 

ДВ, бр. 22/2018 г. 

32 28.02.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската 
академия 

ДВ, бр. 22/2018 г. 

33 01.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

ДВ, бр. 24/2018 г. 

34 01.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ДВ, бр. 24/2018 г. 

35 01.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност 

ДВ, бр. 24/2018 г. 

36 07.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата 
несъстоятелност 

ДВ, бр. 22/2018 г. 

37 14.03.2018 Закон за мерките срещу изпирането на пари ДВ, бр. 27/2018 г. 

38 15.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 
сродните му права 

ДВ, бр. 28/2018 г. 

39 16.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България 

ДВ, бр. 28/2018 г. 

40 16.03.2018 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната 
хидрографска организация 

ДВ, бр. 28/2018 г. 

41 16.03.2018 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и 
управление на корабните баластни води и седименти 

ДВ, бр. 28/2018 г. 

42 21.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България 

ДВ, бр. 30/2018 г. 

43 22.03.2018 Закон за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за 
намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния 
озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за 
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, 
приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на 
Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева 

ДВ, бр. 30/2018 г. 

44 22.03.2018 Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 30/2018 г. 

45 22.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 30/2018 г. 

46 28.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на 
плащанията в брой 

ДВ, бр. 31/2018 г. 

47 28.03.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и 
застрояването на Столичната община 

ДВ, бр. 31/2018 г. 

48 29.03.2018 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване 
дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното 
културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под 
егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. 
в Париж 

ДВ, бр. 32/2018 г. 

49 29.03.2018 Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, 
буква "а" от Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и 
Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 
октомври 2016 г. 

ДВ, бр. 32/2018 г. 

50 19.04.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма ДВ, бр. 37/2018 г. 

51 26.04.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 38/2018 г. 

52 03.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" ДВ, бр. 40/2018 г. 

53 09.05.2018 Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане 
изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и 
водите на Република България и Европейската банка за 
възстановяване и развитие 

ДВ, бр. 42/2018 г. 

54 09.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 42/2018 г. 
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55 09.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи 

ДВ, бр. 42/2018 г. 

56 10.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс 

ДВ, бр. 42/2018 г. 

57 11.05.2018 Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 

ДВ, бр. 41/2018 г. 

58 16.05.2018 Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за 
премахване на изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове 

ДВ, бр. 44/2018 г. 

59 16.05.2018 Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр. 44/2018 г. 

60 18.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателното производство 

ДВ, бр. 44/2018 г. 

61 22.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската 
регистрация 

ДВ, бр. 47/2018 г. 

62 22.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

ДВ, бр. 47/2018 г. 

63 23.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване 

ДВ, бр. 46/2018 г. 

64 30.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 49/2018 г. 

65 31.05.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 49/2018 г. 

66 06.06.2018 Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение 
на Споразумението относно Единния патентен съд 

ДВ, бр. 50/2018 г. 

67 06.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните 
институции 

ДВ, бр. 51/2018 г. 

68 13.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване 

ДВ, бр. 53/2018 г. 

69 13.06.2018 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация 
Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за 
спътникова навигация 

ДВ, бр. 53/2018 г. 

70 13.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси 

ДВ, бр. 53/2018 г. 

71 13.06.2018 Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено 
партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за 
атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 
Република Армения, от друга страна 

ДВ, бр. 53/2018 г. 

72 20.06.2018 Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните 
работи 

ДВ, бр. 55/2018 г. 

73 20.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 
аквакултурите 

ДВ, бр. 55/2018 г. 

74 20.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 55/2018 г. 

75 21.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност" 

ДВ, бр. 56/2018 г. 

76 27.06.2018 Закон за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между 
федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, 
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, министъра на отбраната на 
Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката 
република, Министерството на отбраната на Република Финландия, 
Федералното министерство на отбраната на Федерална република 
Германия, Министерството на националната отбрана на Република 
Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на 
отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на 
Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени 
сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното 
модулно медицинско формирование (M3U) 

ДВ, бр. 57/2018 г. 

77 27.06.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ ДВ, бр. 57/2018 г. 

78 04.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол 
на земеделската и горската техника 

ДВ, бр. 59/2018 г. 

79 06.07.2018 Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни 
консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна 
инфраструктура" при въвеждането на Националната система за 
електронно събиране на пътни такси в България между Агенция 

ДВ, бр. 59/2018 г. 
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"Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване 
и развитие 

80 06.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр. 59/2018 г. 

81 11.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на 
дивеча 

ДВ, бр. 61/2018 г. 

82 12.07.2018 Закон за административното регулиране на икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход 

ДВ, бр. 62/2018 г. 

83 12.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и 
географските означения 

ДВ, бр. 61/2018 г. 

84 12.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с 
увреждания 

ДВ, бр. 60/2018 г. 

85 20.07.2018 Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 64/2018 г. 

86 26.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел 

ДВ, бр. 65/2018 г. 

87 26.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 

ДВ, бр. 65/2018 г. 

88 26.07.2018 Закон за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 

ДВ, бр. 64/2018 г. 

89 26.07.2018 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на 
помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление 
на речните басейни и на Планове за управление на риска от 
наводнения за Република България между Министерството на 
околната среда и водите и Международната банка за възстановяване 
и развитие 

ДВ, бр. 64/2018 г. 

90 26.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс 

ДВ, бр. 65/2018 г. 

91 26.07.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове 

  

92 04.09.2018 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и 
Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно 
облагане по отношение на данъците върху доходите и 
предотвратяване на отклонението от данъчно облагане 

ДВ, бр. 77/2018 г. 

93 13.09.2018 Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 
кодекс 

ДВ, бр. 77/2018 г. 

94 14.09.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата ДВ, бр. 80/2018 г. 

95 26.09.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 83/2018 г. 

96 28.09.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 

  

97 04.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ДВ, бр. 86/2018 г. 

98 05.10.2018 Закон за физическото възпитание и спорта ДВ, бр. 86/2018 г. 

99 10.10.2018 Закон за изменение на Търговския закон ДВ, бр. 88/2018 г. 

100 10.10.2018 Закон за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на 
действие на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Съединените американски щати за 
научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. 
във Вашингтон 

ДВ, бр. 87/2018 г. 

101 10.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 
класифицираната информация 

ДВ, бр. 88/2018 г. 

102 10.10.2018 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за 
премахване на изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове 

ДВ, бр. 87/2018 г. 

103 10.10.2018 Закон за ратифициране на Споразумението между Република 
България и Организацията на Обединените нации по прехрана и 
земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено 
в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект 
"BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма 

ДВ, бр. 87/2018 г. 

104 11.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 89/2018 г. 

105 11.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на 
културата 

ДВ, бр. 88/2018 г. 

106 12.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за 
деца 

ДВ, бр. 88/2018 г. 

107 18.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 
възобновяеми източници 

ДВ, бр. 91/2018 г. 

108 18.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 
аквакултурите 

ДВ, бр. 91/2018 г. 

109 18.10.2018 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика ДВ, бр. 91/2018 г. 

110 18.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната 
организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти 

ДВ, бр. 91/2018 г. 
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111 24.10.2018 Закон за изменение на Закона за държавната собственост ДВ, бр. 90/2018 г. 

112 24.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование и обучение 

ДВ, бр. 92/2018 г. 

113 24.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ ДВ, бр. 92/2018 г. 

114 25.10.2018 Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на 
ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за икономическа, техническа и 
съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. 

ДВ, бр. 93/2018 г. 

115 25.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Валутния закон ДВ, бр. 93/2018 г. 

116 25.10.2018 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на 
Република България и кабинета на министрите на Украйна за 
сътрудничество при бедствия 

ДВ, бр. 93/2018 г. 

117 31.10.2018 Закон за киберсигурност ДВ, бр. 94/2018 г. 

118 31.10.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 
сродните му права 

ДВ, бр. 94/2018 г. 

119 01.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други произведения 

ДВ, бр. 94/2018 г. 

120 08.11.2018 Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и 
взаимното използване на вноски в Единния фонд за 
преструктуриране 

ДВ, бр. 96/2018 г. 

121 08.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния 
кодекс 

ДВ, бр. 96/2018 г. 

122 14.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ДВ, бр. 98/2018 г. 

123 14.11.2018 Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България 

ДВ, бр. 98/2018 г. 

124 14.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда 

ДВ, бр. 98/2018 г. 

125 15.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия ДВ, бр. 98/2018 г. 

126 21.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното 
застраховане 

ДВ, бр.100/2018 г. 

127 22.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане 

ДВ, бр. 98/2018 г. 

128 22.11.2018 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането ДВ, бр.101/2018 г. 

129 23.11.2018 Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за 
създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за 
Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на 
Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат 
за финансов принос 

ДВ, бр.101/2018 г. 

130 27.11.2018 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 
г. 

ДВ, бр.102/2018 г. 

131 28.11.2018 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. ДВ, бр.102/2018 г. 

132 29.11.2018 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. ДВ, бр.103/2018 г. 

133 05.12.2018 Закон за хората с увреждания ДВ, бр.105/2018 г. 

134 06.12.2018 Закон за ратифициране на Споразумението за стратегическо 
партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, 
от една страна, и Канада, от друга страна 

ДВ, бр.105/2018 г. 

135 06.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по 
пътищата 

ДВ, бр.105/2018 г. 

136 06.12.2018 Закон за личната помощ ДВ, бр.105/2018 г. 

137 12.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията ДВ, бр.106/2018 г. 

138 13.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна 
банка 

ДВ, бр.106/2018 г. 

139 13.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския 
съюз 

ДВ, бр.106/2018 г. 

140 19.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията 

ДВ, бр. 1/2019 г. 

141 19.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство ДВ, бр. 1/2019 г. 

142 19.12.2018 Закон за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването 
на територията на Република България на съюзнически и на чужди 
въоръжени сили 

ДВ, бр. 1/2019 г. 

143 20.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

ДВ, бр. 1/2019 г. 

144 20.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване 

ДВ, бр. 1/2019 г. 

145 20.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 
атмосферния въздух 

ДВ, бр. 1/2019 г. 
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146 21.12.2018 Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията ДВ, бр.108/2018 г.  

Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок % 100 100 
* 2. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок Брой   1 512 
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   9 
5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната 
власт в пленарна зала в срок % 100 100 
* 6. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие Брой   3 

7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100 100 
* 8. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   6 
9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 4, т. 6 и т. 8 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по 

парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи 

отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания 

3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания 

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

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

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

3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) 

3.6. Изготвяне на стенографски протоколи 

3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 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 0 717 

- предложения за дневен ред Брой   106 

- справки Брой   611 

- процедури Брой   0 

- *материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой   0 

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   52 
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   131 
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок % 100 100 
6. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи  % 100 100 

** 7. Изготвени стенографски протоколи Брой   739 
8. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на 
Народното събрание % 100 100 
9. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител  % 100 100 
10. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок % 100 100 

11. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 

12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие 
на система за гласуване) % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на 

пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна 
информация след изтичане на определен период.* Материалите за пленарна зала се пращат електронно. 
** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на 

проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание 

4.1. Изготвени становища по проекторешения 
4.2. Изготвени окончателни решения 
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 343 

- решения на Народното събрание Брой   138 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   138 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   67 

* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на 

конститутивните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези 

показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги 

5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив 

5.2. Машинописни услуги 

5.3. Копирни услуги и техника 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 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 6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз 

6.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок % 100 100 
2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз 
в срок % 100 100 
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок % 100 100 
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за 
включване в годишната работна програма на Народното събрание % 100 100 
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз % 100 100 

6. Изготвени бюлетини "Евровести" Брой 40 0 
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на 
субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС % 100 100 
8. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при 
участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС % 100 100 
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за 
повишаване на качеството на административното обслужване в НС % 100 100 

Услуга 7. Държавен вестник 
7.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител  
7.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника 

7.3. Поддържане на електронен портал за концесии 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 108 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 108 
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения 
(актове) и др. на хартиен носител в срок % 100 100 
4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на 
електронна страница на вестника в срок % 100 100 

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

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 г. 

 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за 
сигурност Брой 25 25 
2. Извършени проверки на службите за сигурност Брой 25 21 
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 5 50 
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 150 346 

5. Разгледани жалби и сигнали Брой 25 8 

6. Разгледани планове и отчети Брой 10 6 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 2 "Законодателна дейност, 

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

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 6 730 100 6 723 744 6 009 801 

  
Персонал 5 682 400 6 020 970 5 647 269 

  
Издръжка 1 003 700 702 774 362 532 

  
Капиталови разходи 44 000 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

6 730 100 6 723 744 6 009 801 

  
Персонал 5 682 400 6 020 970 5 647 269 

  
Издръжка 1 003 700 702 774 362 532 

  Капиталови разходи 44 000     

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

  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.) 6 730 100 6 723 744 6 009 801 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 730 100 6 723 744 6 009 801 

          

  Численост на щатния персонал 197 198 187 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, 
парламентарен надзор и конституиране” са отчетени разходи в общ размер на 6 009 
801 лв. (89,38 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за 
персонал са в размер на 5 647 269 лв. (93,79 на сто спрямо уточнения план) и за 
издръжка – 362 532 лв. (51,59 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 

 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 

 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 

Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”   
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите 
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни 
инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание. 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 

2018  

Отчет към 

31.12.2018 г. 

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

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

2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите 

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 

2018  

Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 150 346 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, 
свързани с дейността на Народното събрание Брой 15 5 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, 
дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 50 20 
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, 
рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и 
"Конституция за деца") % 80 80 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват 
дейността на Народното събрание Брой 300 40 
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, 
организации и институции % 100 100 
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 100 
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8. Осигуряване с аудиовизуални продукти и др. материали провеждането на Парламентарното 
измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата 
половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от 
Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. % 100 100 

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

Отчет на показателите за изпълнение и целеви стойности за периода 01.01.2018-31.12.2018 г. на дирекция "Комуникации"  

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - брой 346. 

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 - брой 5.        

�       Презентация на дейността на Народното събрание на Пауърпойнт 

�       Издание – презентация за българския парламент  

�       Обзорно издание за парламентарното измерение 
�       Брошура за историята на Учредителното събрание, посветена на 140 години български парламентаризъм 

�       Брошура за българските конституции, посветена на 140 години български парламентаризъм 

3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, 
образователни семинари) - брой 20.       
     1. Национален инициативен комитет за честване на 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев беше учреден в 
парламента. Почетен патрон на честванията е председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.  
     2. Над 5500 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати на парламента. Инициативата е по повод 139-ата 
годишнина от Учредителното събрание. 

     3. Документална изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски.  

     4. Представяне на сборника „75 години: Незабравените лица на спасението“, посветено на Спасяването на евреите и Деня на 
жертвите от Холокоста – 10 март.  

     5. В Народното събрание бяха връчени годишните награди на фондация „Искам бебе“ – „Ангели на благодарността“ под 
патронажа на председателя на парламента Цвета Караянчева. 
     6. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и 
спорта Славчо Атанасов и много народни представители от различни парламентарни групи подкрепиха Великденската 
благотворителна инициатива на децата от столичното 143-то Основно училище „Георги Бенковски” в помощ на техни връстници, 
лишени от родителски грижи. 
     7. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложбата „Свидетели: памет за концлагера в „Белене”, която 
гостува в Народното събрание по повод 69-та годишнина от деня, в който е създаден лагера. Експозицията, организирана от 
фондация „Истина и памет”, представя фотографии и свидетелски разкази на бивши концлагеристи, спомени на затворници и 
репресирани от комунистическата власт. 
     8. Изложба, посветена на големия български поет и революционер Христо Ботев, открита от председателя на Народното 
събрание Цвета Караянчева.  
     9. Цялостно заснемане на събитията от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и 
офоциалните вечери. Снимките са качени на сайта на Парламентарното измерение. Цялостно видеозаснемане (съгласно договор 
между БНТ и Министерството) на събитията, които са качени на сайта на Парламентарното измерение. 
     10. Дискусия “Висшето образование – проблеми и перспективи” за промени в Закона за висшето образование и изцяло нов 
закон.  
     11. В Народното събрание беше изложен оригиналът на Конституцията, приета от Седмото велико народно събрание на 12 юли 
1991 г., и фотоизложба със знакови моменти от гласуването на основния закон.  

     12. Над 4000 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати.  
     13. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители подкрепиха инициативата "Скъсай с 
хепатита!". 
     14 . Кръгла маса на тема “Съвременни аспекти в профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания”.  
     15. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители връчиха удостовененията на 
сътрудниците от "Студентската програма за законодателни проучвания" към парламента. 
     16. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри благотворителна изложба на картини на деца от 143 СОУ 
"Георги Бенковски" и от Националната търговско-банкова гимназия. 
     17. Благотворителни изложби, коледари и сурвакари гостуваха в Народното събрание в навечерието на Коледните празници. 
     18. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри благотворителна изложба-базар "Деца рисуват за деца". 
     19. Малки деца бяха гости на парламента по повод представянето на клип в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми 
в България. 
     20. В навечерието на коледните празници танцьорите и музикантите от фолклорен ансамбъл "Българе" поздравиха народните 
представители. 
 

Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните 
групи (политическо съдействие): 
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни 
институции 
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 

2018  

Отчет към 

31.12.2018 г. 

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 

2018  

Отчет към 

31.12.2018 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 4 

- извършени експертни оценки на предпиетите нормативни промени във връзка с 
въвеждането на оценка на въздейтвието на законодателството Брой 150 141 

- 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 ( в т.ч. извършени последващи оценки на въздействието по реда на 

ПОДНС) Брой 4 0 

2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството Брой 1 1 
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции Брой 10 6 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 3 "Връзка с избирателите и 

народно представителство" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 1 620 000 1 368 450 1 217 894 

  
Персонал 1 479 100 1 270 107 1 171 947 

  
Издръжка 140 900 67 993 25 979 

  
Капиталови разходи 0 30 350 19 968 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 620 000 1 368 450 1 217 894 

  
Персонал 1 479 100 1 270 107 1 171 947 

  
Издръжка 140 900 67 993 25 979 

  Капиталови разходи   30 350 19 968 

  
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 **       
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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.) 1 620 000 1 368 450 1 217 894 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 620 000 1 368 450 1 217 894 

          

  Численост на щатния персонал 56 55 44 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 
представителство” са отчетени разходи в общ размер на 1 217 894 лв. (89,00 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 1 171 947 лв. (92,27 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 25 797 
лв. (38,21 на сто спрямо уточнения бюджет) и капиталови разходи – 19 968 лв. (65, 
79 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. 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: Брой 275 566 

- при посещения в чужбина; Брой 210 324 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 242 

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 280 156 
- при посещения в чужбина; Брой 260 140 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 16 

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 % 100 100 
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делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи 
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и 
организации Брой 12 12 
9. Осигуряване провеждането на срещи и мероприятия в рамките на Парламентарното измерение 
на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 
г. % 100 100 
10. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на 
Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 12 4 

- при посещения в чужбина; Брой 8 2 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 4 2 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2018 - 31.12.2018 Г. 
 

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

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
 
Мероприятия в чужбина: 
 
22.02.2018 г., гр. Киев, Украйна, кръгла маса на тема "Създаване на парламентарното обслужване като част 
от реформата на Парламента на Украйна", организирана съвместно с Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа с подкрепата на Програмата на Съвета на Европа "Децентрализация и териториална консолидация 
в Украйна", участници и ключови говорители: Димитър Лазаров и Мария Илиева 
 
21-22.03.2018 г.,  гр. Аман, Йордания, заседание на Комисията по миграция, бежанци и изселници на ПАСЕ, 
участници: Петър Витанов и Джейхан Ибрямов 
 
08-12.04.2018 г., гр. Баку, Азербайджан, Временна комисия от наблюдатели на избори към ПАСЕ, във 
връзка с наблюдение на предсрочните избори за президент, участник: Джейхан Ибрямов 
 
23-27.04.2018 г., гр. Страсбург, Франция, Втора част от годишната сесия на ПАСЕ, провеждана в Съвета на 
Европа, участници: Джема Грозданова, Милена Дамянова, Валери Жаблянов, Николай Александров, Андон 
Дончев и Джейхан Ибрямов 

 
22-23.05.2018 г., Рейкявик, Исландия, Заседание на Комисията по правни въпроси и човешки права на 
ПАСЕ, участник: Данаил Кирилов 
 
22.05.2018 г., Атина, Гърция, Заседание на Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ, 
участник: Валери Жаблянов 
 
04.06.2018 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по миграция, бежанци и изселници на ПАСЕ, 
участници: Петър Витанов и Джейхан Ибрямов 
 
05.06.2018 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по равенство и недискриминация на ПАСЕ, 
участник: Милена Дамянова 
 
25-29.06.2018 г., Страсбург, Франция, Трета част от годишната сесия на ПАСЕ, провеждана в Съвета на 
Европа, участници: Джема Грозданова, Милена Дамянова, Петър Витанов и Андон Дончев 
 
11.09.2018 г., Париж, Франция, Заседание на комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ, 
участник: Валери Жаблянов 
 
19.09.2018 г., Париж, Франция, Заседание на комисията по равенство и недискриминация на ПАСЕ, 
участник: Милена Дамянова 
 
08-12.10.2018 г., Страсбург, Франция, Четвърта част на редовната сесия на ПАСЕ, участници: Красимир 
Богданов, Милена Дамянова, Пламен Христов, Данаил Кирилов, Джейхан Ибрямов 
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19–21.11.2018 г., Киев, Украйна, Проучвателна визита на докладчика за Украйна на комисията по 
мониторинг на ПАСЕ, участник: Джема Грозданова 

 
26.11.2018 г., Будапеща, Унгария, Семинар, организиран от ПАСЕ за ролята на националните парламенти в 
прилагането на стандартите на Европейската Конвенция за правата на човека, участници: Мария Илиева, 
Анна Александрова – 
 
11.12.2018 г., Париж, Франция, Заседание на комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ, 
участник: Валери Жаблянов 
 
14.12.2018 г., Париж, Франция, Годишна среща на секретарите на национални делегации към ПАСЕ, 
участник – Мария Янева, дирекция „Международни връзки и протокол“ в НС 

 
Мероприятия в България: 
 
03-05.10.2018 г., София, Проучвателна визита на докладчиците на ПАСЕ по пост-мониторинговия диалог с 
България, Жолт Немет – Унгария, група на ЕНП и Франк Швабе – Германия, група на социалистите, 
демократите и зелените, участници от българска страна: Председател на НС, постоянната делегация към 
ПАСЕ, ръководства на парламентарните групи, представители на най-високо ниво на всички власти в 
България 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 
Мероприятия в чужбина: 
 
22-23.02.2018 г., Виена, Австрия, Седемнадесета зимна сесия на Парламентарната Асамблея на ПА ОССЕ, 
участници: Десислава Атанасова, Борис Ячев, Кристиан Вигенин, Лъчезар Иванов и Имрен Мехмедова  
 
04.03.2018 г., Рим и Милано, Италия, Мисия за наблюдение на парламентарните избори, участници:  
Борис Ячев и Кристиан Вигенин  
 
13-14.03.2018 г., Баку, Азербайджан, Интерпарламентарна конференция на тема „Ролята на 
парламентаристите за активизиране на икономическото сътрудничество и културните връзки по Пътя на 
коприната“, участници: Десислава Атанасова, Ахмед Ахмедов и Халил Летифов  
 
15-16.04.2018 г., Копенхаген, Дания, Заседание на Бюрото на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
08.05.2018 г., Лисабон, Португалия, Международна конференция на Парламентарната Асамблея на ОССЕ на 
тема: „ Дигитална устойчивост на демократичните страни”, участник и ключов говорител:  
Кристиан Вигенин 

 
24.06.2018 г., Анкара, Истанбул, Диарбекир,Турция, Мисия за наблюдение на президентските и 
парламентарни избори, участници: Борис Ячев и Кристиан Вигенин  
 
07-11.07.2018 г., Берлин, Германия, 27-ма Годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ, 
участници: Десислава Атанасова, Борис Ячев, Кристиан Вигенин и Ахмед Ахмедов 
 
11-12.07.2018 г., Берлин, Германия, Ежегоден семинар „Лайнсвайлер“, организиран от делегацията на 
Германия в ПА ОССЕ с подкрепата на Министерството на външните работи на Германия, участник: 
Кристиан Вигенин 
 
03-06.10.2018 г., Бишкек, Киргизстан, 17-та Есенна сесия на Парламентарната Асамблея на ОССЕ, 
участници: Кристиан Вигенин и Елена Йончева 
 
07.10.2018 г., Сараево, Босна и Херцеговина, Мисия за наблюдение на общите избори в Босна и 
Херцеговина, участник: Борис Ячев 
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28.10.2018 г., Тбилиси и Батуми, Грузия, Мисия за наблюдение на президентските избори в Грузия, 
участници: Десислава Атанасова, Борис Ячев и Кристиан Вигенин 

 
06.11.2018 г., Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис, САЩ, Мисия за наблюдение на междинните избори в 
САЩ, участници: Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин, Борис Ячев, Лъчезар Иванов и Имрен 
Мехмедова 

 
28.11.2018 г., Тбилиси, Грузия, Мисия за наблюдение на президентските избори в Грузия-втори тур, 
участник: Кристиан Вигенин 
 
05-07.12.2018 г., Милано, Италия, Заседание на Бюрото на ПА ОССЕ и заседание на Съвета на министрите 
на ОССЕ 
 
09.12.2018 г., Ереван, Армения, Мисия за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в Армения, 
участник: Десислава Атанасова 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
Мероприятия в чужбина: 
 
19-21.02.2018 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, Николай Цонков,  
Христо Гаджев и Спас Панчев  
 
05-06.03.2018 г., Одеса, Украйна, Заседание на Интерпарламентарния съвет НАТО-Украйна и съвместно 
заседание на под-комитета по партньорства на НАТО към Политическия комитет и под-комитета по преход 
и развитие към Комитета по икономика и сигурност на ПА НАТО, участници: Спас Панчев и Милен Михов  
 
23-24.03.2018 г., Вилнюс, Литва, Заседание на Постоянния комитет на Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници: Пламен Манушев и Николай Цонков  

 
23-25.04.2018 г., Батуми, Грузия, 97-ми Роуз-Рот семинар организиран от Парламентарната Асамблея на 
НАТО в сътрудничество с Парламента на Грузия, участници: Христо Гаджев и Спас Панчев 

 
25-28.05.2018 г., Варшава, Полша, Пролетна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, участници: 
Пламен Манушев, Николай Цонков, Христо Гаджев и Милен Михов 
 
27-29.06.2018 г., Скопие, Македония, 98-ми Роуз-Рот семинар организиран от Парламентарната Асамблея на 
НАТО в сътрудничество с Парламента на Македония, участници: Пламен Манушев, Христо Гаджев и 
Милен Михов  
 
10.07.2018 г., Брюксел, Белгия, Специална конференция, предшестваща срещата на високо равнище на 
НАТО, участници: Пламен Манушев и Христо Гаджев 
 
28.10.018 г., Тбилиси и Батуми, Грузия, Мисия за наблюдение на президентските избори в Грузия, 
участници: Христо Гаджев, Петър Витанов и Милен Михов 
 
16-19.11.2018 г., Халифакс, Канада, 64-та Годишна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО, 
участници: Николай Цонков, Христо Гаджев и Петър Витанов 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в чужбина 
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28.02-01.03.2018, Истанбул, Р Турция, Заседание на Бюджетно-одитната комисия, на Работната група на 
ПАЧИС по Регламента и Специално заседание на Постоянния комитет на ПАЧИС, посветено на 25-та 
годишнина от основаването на Асамблеята, участник: Петър Кънев 

 
06.03.2018 г., Истанбул, Р Турция, Второ заседание на Генералните секретари на парламентите на страните-
членки на ЧИС, участник: г-жа Стефана Караславова, главен секретар на НС  

 
28-29.03.2018 г., Букурещ, Румъния, 50-то заседание на Комитета по икономически, търговски, 
технологични и екологични въпроси, участници: Петър Кънев и Красимир Велчев 

 
18-19.04.2018 г., Нови сад, Р Сърбия, 50-то заседание на Комитета по културни, образователни и социални 
въпроси към ПАЧИС, участник: Красимир Велчев 
 
16.05.2018 г., Истанбул, Р Турция, Конференция на председателите на парламенти на страните-членки на 
ЧИС по случай 25-та годишнина от основаването на ПАЧИС, участници: Цвета Караянчева и Петър 
 
29-30.05.2018 г., Минск, Р Беларус, Бизнес форум „Р Беларус – страни-членки на ЧИС“, организиран по 
повод 25-та годишнина от основаването на ПАЧИС, участници: Павел Христов и Валентин Касабов 

 
19-21.06.2018 г., Тирана, Р Албания, 51-ва Генерална асамблея на ПАЧИС и 51-во заседание на Комитета по 
правни и политически въпроси, участници: Петър Кънев, Павел Христов, Красимир Велчев, Валентин 
Касабов и Рамадан Аталай  
 
25-27.09.2018 г., Киев, Украйна, Заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и 
екологични въпроси към ПАЧИС, участници: 
Петър Кънев и Красимир Велчев 
 
16-18.10.2018 г., Кавала, Р Гърция, Заседание на Комитета по правни и политически въпроси към ПАЧИС, 
участници: Петър, Павел Христов, Красимир Велчев и Рамадан Аталай 

 
25-28.11.2018 г., Ереван, Р Армения, 52-ра Генерална асамблея на ПАЧИС, участник: Петър Кънев 
  
Мероприятия в България 
 
15.02.2018 г., София, Работно посещение на главния секретар на ПАЧИС, Асаф Хаджиев и среща с 
председателя на Народното събрание  
 
08.06.2018 г., София, 33-та генерална асамблея на Съюза на асоциациите за автомобилен транспорт в 
региона на ЧИС (BSEC URTA), участник: Петър Кънев 
 
02-04.10.2018 г., София, 51-во заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси към 
ПАЧИС, участници: 9 парламентарни делегации от страните-членки на ПАЧИС: Азербайджан, България, 
Грузия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна 
 
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
 
23-26.05.2018 г., Белград, Събрия, Регионален семинар за Целите на устойчиво развитиеза страните от 
Централна и Източна Европа и Централна Азия на тема „Парламентарно сътрудничество за устойчиво 
развитие – борбата с бедността и насърчаване на здравеопазването“, организиран съвместно от Скупщината 
на Република Сърбия и Интерпарламентарния съюз, участници: Даниела Дариткова, Хасан Адемов, 
Светлана Ангелова и Христо Грудев 
 
23-28.03.2018 г., Женева, Швейцария, 138-ма Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи 
събития, участници: Цвета Караянчева, Георги Михайлов и Нигяр Джафер 

 
19-22.11.2018 г., Йерусалим, Израел, Регионален Семинар за постигане на Целите за устойчиво развитие 
/ЦУР/ за парламентите от геополитическа група 12+ на Интерпарламентарния съюз и страните от Източна 
Азия и по-специално Цел 9 /изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на устойчива 
индустриализация и стимулиране на иновациите/, организиран съместно от Кнесета /парламента/ на 
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Държавата Израел и Интерпарламентарния съюз, участници: Дора Янкова, Иван Иванов, Йордан Младенов 
и Танер Али 

 
12-17.10.2018 г., Женева, Швейцария, 139-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи 
събития, участници: Димитър Главчев, Георги и Нигяр Джафер 
 
Асоциация на главните секретари на парламенти 

 
13-17.10.2018 г., Женева, Швейцария, Заседания на Асоциацията на главните секретари на парламенти в 
рамките на 139-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз, участник: Стефана Караславова – главен 
секретар на НС 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
27-30.04.2018 г., Кайро, Египет 14-та Пленарна сесия на ПА на СзС, участници: Светлана Ангелова и Тома 
Томов 
 
13-14.02.2018 г., Рабат, Мароко Заседание на Комисията по подобряване качеството на живот, обмен между 
гражданските общества и култура на ПА на СзС, участник: Тома Томов 

 
07-08.02.2018 г., Страсбург, Франция, Заседание на Комисията по политически въпроси, сигурност и права 
на човека на ПА на СзС, участник: Йордан Цонев 
 
13-14.12.2018 г., Лисабон, Португалия, Заседание на Комисията по икономически, финансови и социални 
въпроси и образование на ПА на СзС, участник: 
Светлана Ангелова 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
Мероприятия в чужбина 
 
13-14.05.2018 г., Загреб, Р Хърватия, Заседание на Парламентарния комитет на ПИ ЦЕИ, участници: 
Николай Александров и Атанас Костадинов 

 
24-26.09.2018 г., Варшава, Полша, Заседание на Генералния комитет по икономически въпроси към ПИ 
ЦЕИ, участници: Даниела Савеклиева и Кръстина Таскова 
 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
25-27.06.2018 г., Атина, Гърция, Пленарната сесия на ИПАП, посветена на 25-годишния юбилей от 
създаването на организацията, участници: Волен Сидеров, Васил Антонов, Велислава Кръстева и Дора 
Христова 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 
Мероприятия в чужбина 
 
18-22.03.2018 г., Ереван, Република Армения, заседание на Политическата комисия на Парламентарната 
асамблея на Франкофонията, участник: Крум Зарков 

 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
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09-11.03.2018 г.,  Истанбул, Турция, Заседание на обща комисия „Икономика, Инфраструктура и 
Енергетика“ на Парламентарната Асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на 
ПСЮИЕ), участник: Джевдет Чакъров 

 
16-18.03.2018 г., Блед, Словения, Заседание на Постоянния комитет на Парламентарното измерение на 
ПСЮИЕ (ПИ ПСЮИЕ), участник: Евгения Ангелова 

 
13-14.04.2018 г.,  Любляна, Словения, Заседание на петата Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници:  
Евгения Ангелова, Албена Найденова и Филип Попов 

 
30.11.-01.12.2018 г., Сараево, Босна и Херцеговина, заседание на Постоянния Комитет на ПА на ПСЮИЕ, 
участник: Евгения Ангелова 
 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 

 
19-20.02.2018 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в 
Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и урпавление в ЕС в Брюксел, 
Белгия  
 
23-27.03.2018 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в 138-та Асамблея 
на Интерпарламентарния съюз /ИПС/ в Женева, Швейцария 
 
14-19.04.2018 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в Глобална 
парламентарна конференция на Парламентарната мрежа на Световната банка и Международния валутен 
фонд във Вашингтон, САЩ           
 
23-24.04.2018 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в Конференция на 
председателите на парламенти на страните-членки на ЕС в Талин, Естония  
 
15-16.05.2018 г., участие на председателя на Народното събрание   г-жа Цвета Караянчева в Конференция на 
председателите на парламенти на страните-членки на Организацията на Черноморско икономическо 
сътрудничество (ЧИС) в Иснатбул, Република Турция  
 
10-12.06.2018 г., официално посещение на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в 
Грузия 
 
16-21.11.2018 г., официално посещение на делегация, водена от председателя на 44-то НС г-жа Цвета 
Караянчева в Япония 
 
22-23.11.2018 г., официално посещение на делегация, водена от председателя на 44-то НС г-жа Цвета 
Караянчева във Финландия 
 

Срещи на председателя на Народното събрание 
 
15.01.2018 г., среща с Н.Пр. г-н Филип Вуянович, президент на Черна гора 
 
17.01.2018 г., среща с г-н Рауф Алиев – председател на Групата за приятелство Азербайджан – България в 
парламента на Република Азербайджан 
 
25.01.2018 г., среща с г-н Фолкер Тюрк - помощник върховен комисар на ООН по въпросите на бежанците 
 
12.02.2018 г., среща с г-н Майкъл Христидис, генерален секретар на ОЧИС 
 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 52 

13.02.2018 г., среща с г-н Зураб Поликашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм 
към ООН 
 
15.02.2018 г., среща с г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС 
 
16.02.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Масако Ватанабе, посланик на Япония 
 
23.02.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Алескандър Вучич, президент на Сърбия 
 
28.02.2018 г., среща с Н. Пр. д-р Мохамад Джавад Зариф, министър на външните работи на Ислямска 
Република Иран 
 
09.03.2018 г., среща с г-н Ейтан Броши – председател на Групата за приятелство Израел – България в 
Кнесета 8парламента/ на Държавата Израел 
 
15.03.2018 г., среща с Н.Пр. г-н Херберт Залбер, извънреден и пълномощен посланик на ФРГермания 
 
16.03.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел 
 
21.03.2018 г., среща с Н. Пр. Хасан Улусой, посланик на Република Турция 
 
21.03.2018 г., среща с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайджан 
 
21.03.2018 г., среща с г-жа Фросина Ташевска-Ременски – зам.-председател на Събранието на Република 
Македония и член на Групата за приятелство Македония – България 
 
23.03.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Абделкадер Месахел, министър на външните работи на Алжирската 
Демократична и Народна Република 
 
04.04.2018 г., среща с проф. Сърджан Дарманович – министър на външните работи на Черна гора 
 
04.04.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Колинда Китанович, президент на Република Хърватия 
 
05.04.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан, посланик Виетнам 
 
26.04.2018 г., среща с г-н Уонг Чу Лиу - заместник-председател на Националното събрание на 
Социалистическа република Виетнам 
 
10.05.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Тен Тушер, посланик на Кралство Нидерландия 
 
18.05.2018 г., среща с г-н Ноел Къран, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия 
 
22.05.2018 г., среща с Андреас Михаилидис - Генерален секретар на Интерпаламентарната Асамблея на 
православието 
 
23.05.2018 г., среща с г-н Стефан Дион - специален пратеник на Канада към ЕС и Европа и посланик на 
Канада във ФРГ 
 
23.05.2018 г., среща с г-н Стефан Дион - специален пратеник на Канада към ЕС и Европа и посланик на 
Канада във ФРГ 
 
30.05.2018 г., среща с Н.Пр. г-н Абдулуахаб Ал-Нажар, посланик на ОАЕ 
 
04.06.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Елизабета Фонк, генерален секретар на Асоциацията на бившите членове 
на Европейския парламент (FMA) 
 
07.06.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Григориос Василокостандакис, посланик Гърция 
 
27.06.2018 г., среща с г-н Педро Пабло Родригес, посланик Куба 
 
28.06.2018 г., среща с г-н Радек Вондрачек - председател на Камарата на депутатите на Чешката република 
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04.07.2018 г., среща с г-н Фам Бин Мин - заместник министър-председател и министър на външните работи 
на СР Виетнам 
 
07.06.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Григориос Василокостандакис, посланик Гърция 
 
18.07.2018 г., среща с Н.Пр. Наргиз Гурбанова, посланик Азербайджан 
 
27.07.2018 г., среща с г-н Микола Балтжи, посланик Украйна 
 
11.09.2018 г., среща с Н.Пр. г-жа Мая Гойкович, председател на Скупщината на Република Сърбия 
 
13.09.2018 г., среща с г-н Насер Бурита, министър на външните работи на Кралство Мароко 
 
18.09.2018 г., среща с г-н Николас Льобел, член на Германския Бундестаг 
 
26.09.2018 г., среща с Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег, посланик на Хърватия 
 
26.09.2018 г., среща с г-н Адриян Вуксанович,  председател на Комисията по европейска интеграция на 
Парламента на Черна гора 
 
04.10.2018 г., среща с г-н Франк Швабе, ФРГ, група на социалистите, демократите и зелените, г-н Жолт 
Немет, група на ЕНП, г-жа Агниешка Начило , секретар 
 
17.10.2018 г., среща с г-н Андрия Николич, председател на Комисията за международни отношения и 
емигранти на парламента на Черна гора 
 
18.10.2018 г., среща с г-н Дорел Къпрар, председател на Комисията по отбрана, обществен ред и национална 
сигурност на Парламента на Румъния 
 
30.10.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Ерик Льобедел, извънреден и пълномощен посланик на Френската 
република 
 
31.10.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Елмар Мамадяров, министър на външните работи на Република 
Азербайджан 
 
02.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе - извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
08.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Радомир Богданович, посланик на Босна и Херцеговина 
 
14.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Темиртай Избастин, посланик Казахстан 
 
15.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Якуб Алатиики - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Кувейт 
в София 
 
27.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Анджей Дуда, президент на Полша 
 
28.11.2018 г., среща с Г-н Антоан Ерт – председател на Групата за приятелство Франция – България в 
Националното събрание на Френската република 
 
29.11.2018 г., среща с Н. Пр. г-жа Мюриел Берсе Коен, посланик Швейцария 
 
05.12.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Майкъл Форбс, посланик на Република Ирландия 
 
06.12.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе - извънреден и пълномощен посланик на Япония в София 
 
18.12.2018 г., среща с Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Мийан - извънреден и пълномощен посланик на 
Република Куба в София 
 
18.12.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Джан Хайджоу - извънреден и пълномощен посланик на Китайската 
народна република в София 
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19.12.2018 г., среща с Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис - извънреден и пълномощен посланик на Република 
Кипър в София 
 

Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии 
 
Посещение на делегации: 

 

16-19.01.2018 г., посещение на делегация на Групата за приятелство с България в Милли Мажлиса на 
Република Азербайджан, водена от нейния председател г-н Рауф Алиев 
 
05.02.2018 г., среща на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева с президента на Малта 
Н. Пр. г-жа Мари-Лоиз Колейро Прека 
 
19.02.2018 г., среща на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева с министър-
председателя на Република Кабо Верде Н. Пр. г-н Жозе Уилисес Кореа е Силва 
 
02–04.03.2018 г., посещение на делегации от Съвета на Федерацията и Държавната Дума на Федералното 
събрание на Руската федерация по повод 140 годишнината от Освобождаването на България  
 
7-11.03.2018 г., посещение на г-н Ейтан Броши – председател на групата за приятелство с България в 
Кнесета на Дървавата Израел и официален обед от председателя на НС г-жа Цвета Караянчева във връзка с 
10 март – Денят на спасяването на българските евреи   
 
20-22.03.2018 г., посещението на делегация на Групата за приятелство с България в парламента на 
Македония, водена от председателя й г-н Илия Димовски  
 
18-19.04.2018 г., посещение на делегация на Комисията по европейски въпроси на Събранието на Република 
Македония, водена от председателя й г-н Артан Груби  
 
25.04.-02.05.2018 г., посещението на заместник-председателя на Националното събрание на СР Виетнам г-н 
Уонг Чу Лиу  
 
13-15.05.2018 г., обучително посещение на служителите от администрацията на румънския парламент по 
покана на главния секретар на НС 

 
20-22.05.2018 г., посещение на членове на ръководството на ИПАП за отбелязване 25-та годишнина от 
създаването му 
 
03-05.06.2018 г., посещение на делегация на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент 
/FMA/ 
 
14.06.2018 г., среща на председателя на НС г-жа Цвета Караянчева с президента на Република Македония   
г-н Георге Иванов  
 
19-22.06.2018 г., посещение на делегация на групата за приятелство с България в парламента на Армения, 
водена от нейния председател г-жа Джема Багдасаян 

 
28.06.2018 г., посещение на председателя на Камарата на депутатите на Чешката република г-н Радек 
Вондрачек  
 

29-30.06.2018 г., 82-ра интерпарламентарна среща на Европейския парламент и Конгреса на САЩ/ 
Трансатлантически диалог на законодателите 

 
 През първото полугодие на 2018 г. се проведе първото Българско председателство на Съвета на 
Европейския съюз. В рамките на Парламентарното измерение на това председателство успешно бяха 
проведе следните шест мероприятия: 
 - 21-22.01.218 г. - Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в 
ЕС (Председателски КОСАК); 
 - 15-17.02.2018 г. - Интерпарламентарна конференция по въпросите за общата външна политика и 
политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана; 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 55 

 - 19-20.02.2018 г. - Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и 
управление в Европейския съюз; 
 - 18-19.03.2018 г. - Среща на съвместната група за парламентарен контрол на ЕВРОПОЛ; 
 - 13-14.05.2018 г. - Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите в 
Европейския съюз; 
 - 17-19.06.2018 г. - LIX Пленарно заседание на конференцията на Комисиите по европейски въпроси 
на парламентите в ЕС (LIX Пленарен КОСАК) 

 
22-27.07.2018 г., посещение на г-н Дейвид Боанан, председател на експертната група на ЕС по въпросите на 
футбола 

 
10-12.09.2018 г., официално посещение на г-жа Мая Гойкович, председател на Народната скупщина на 
Република Сърбия 
 
24-27.09.2018 г., посещение на делегация на Комисията по европейска интеграция на парламента на Черна 
гора, водена от председателя й г-н Адриян Вуксанович 
 
01-04.10.2018 г., провеждане на 51-то заседание на Комитета по културни, образователни и социални 
въпроси на ПАЧИС 
 
16-19.10.2018 г., официалното посещение на председателя на Комисията по международни отношения и 
емигранти на парламента на Черна гора г-н Андрия Николич 
 
17-19.10.2018 г., посещение на г-н Дорел Къпрар, председател на Комисията по отбрана, обществен ред и 
национална сигурност в Камарата на представителите на румънския парламент 
 
18-21.10.2018 г., посещение на заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското 
събрание на народните представители /ОСНП/ на Китайската народна република г-н Цао Дзиенминг 
 
14-19.11.2018 г., посещение на междупарламентарната група Узбекистан-България в Законодателната палата 
на Олий Межлиса  на Република Узбекистан, водена от нейния председател г-н Авазбек Жалилов  
 
16.11.2018 г., провеждане на среща на главните секретари на Народното събрание, Администрацията на 
президента и органите на съдебната и изпълнителната власт /резиденция „Бояна“/ 
 
25-30.11.2018 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Франция-България в Националното 
събрание на Френската република, водена от нейния председател г-н Антоан Ерт 

 
Командировки на народни представители: 

 
07.01.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Васил Миланов Антонов, Вежди Летиф Рашидов, Красимир 
Любомиров Велчев и Павел Димитров Шопов в официално посещение на делегация водена от Министър - 
председателя на Р. България г-н Бойко Борисов в Р. Турция 
 
16-18,19.01.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Димитър Николов Лазаров, Мустафа Сали 
Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в организирани срещи с цел обмяна на опит и 
задълбочаване на сътрудничеството с парламентарната Комисия за разузнаване и сигурност и екип от 
британското Министерство на вътрешните работи 
 
18-20.01.2018 г., Берлин, Германия, участие на Бюрхан Илиязов Абазов, Георги Георгиев Стоилов, Ирена 
Методиева Димова, Йордан Апостолов Апостолов, Кръстина Николова Таскова и Станислава Красимирова 
Стоянова в официална делегация, водена от министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен 
Порожанов, за участие в Международното изложение за селскостопански продукти "Зелена седмица 2018" 
 
02-04.02.2018 г., Одеса, Украйна, участие на Валентин Кирилов Касабов, Георги Колев Колев, Йордан 
Апостолов Апостолов, Петър Христов Петров, Росен Живков Иванов, Славчо Стоев Атанасов и Христиан 
Радев Митев в състава на делегация водена от зам. - министър председателя г-н Валери Симеонов за срещи с 
представители на културни и бизнес организации 
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04-10.02.2018 г., Вашингтон, САЩ, участие на Константин Веселинов Попов в срещи в Конгреса на САЩ, в 
Държавния департамент и Департамента по отбрана 
 
07-08.02.2018 г., Страсбург, Франция, участие на Йордан Кирилов Цонев в редовно заседание на Комисията 
по политически въпроси, сигурност и права на човека на ПА на СзС 
 
07-10.02.2018 г., Париж, Франция, участие на Десислава Вълчева Атанасова в Парламентарни дни, 
организирани от ОИСР 
 
11-13.02.2018 г., Ереван, Армения, участие на Николай Асенов Тишев, Павел Димитров Шопов и Светлана 
Ангелова Найденова при официалното посещение на президента г-н Румен Радев в Република Армения 
 
13-14.02.2018 г., Рабат, Мароко, участие на Тома Николов Томов в редовно заседание на Комисията по 
подобряването на качеството на живот, обмен между гражданските общества и култура на ПА на СзС 
 
15-16.02.2018 г., Париж, Франция, участие на Тома Николов Томов в редовно заседание на Комисията по 
подобряването на качеството на живот, обмен между гражданските общества и култура на ПА на СзС 
 
16-17.02.2018 г., Скопие, Македония, участие на Борис Вангелов Борисов и Кристиан Иванов Вигенин при 
посещението на президента на Р. България г-н Румен Радев в Р. Македония 
 
16-18.02.2018 г., Пржемисъл, Полша, участие на Явор Божилов Нотев в 20-та юбилейна Конференция 
"Европа на Карпатите" 
 
16-20.02.2018 г., Барселона, Испания, участие на Ерджан Себайтин Ебатин в организирани срещи с 
български граждани в Испания 
 
18-20.02.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Адлен Шукри Шевкед, Александър Койчев Иванов, Георги 
Янчев Гьоков, Гергана Желязкова Стефанова, Даниела Владимирова Савеклиева, Евгения Даниелова 
Ангелова, Йордан Апостолов Апостолов, Лало Георгиев Кирилов, Менда Кирилова Стоянова, Петър 
Георгиев Кънев, Светлана Ангелова Найденова, Сергей Манушов Кичиков и Хасан Ахмед Адемов в 
Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС 
 
18-21.02.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Николай Иванов Цонков, Пламен Иванов Манушев, Христо 
Георгиев Гаджев и Спас Янев Панчев в ежегодни съвместни заседания на Политическия комитет, комитети 
по отбрана и сигурност, икономика и сигурност, ръководствата на комитетите по гражданско измерение на 
сигурността, наука и технологии на ПА на НАТО 
 
19-20.02.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Цвета Вълчева Караянчева в Интерпарламентарна 
конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС 
 
21-23,24.02.2018 г., Виена, Австрия,участие на Борис Янков Ячев, Имрен Исметова Мехмедова, Десислава 
Вълчева Атанасова, Кристиан Иванов Вигенин и Лъчезар Богомилов Иванов в Седемнадесетата зимна сесия 
на Парламентарната асамблея на ОССЕ и трите Общи комитета и на постоянния комитет на Асамблеята във 
Виена 
 
21-23.02.2018 г., Киев, Украйна, участие на Димитър Николов Лазаров и Мария Йорданова Илиева в Кръгла 
маса на тема: " Реформа на парламента на Украйна" 
 
21-25.02.2018 г., Мексико Сити, Мексико, участие на Николай Веселинов Александров в Конференция на 
тема: " Подпомагане на малките и средни предприятия и предприемачеството за производство и 
приобщаващ растеж" 
 
22-24.02.2018 г., Залцбург, Австрия, участие на Александър Николаев Сабанов, Андриан Иванов Райков, 
Бюрхан Илиязов Абазов, Запрян Василев Янков, Ирена Методиева Димова, Йордан Апостолов Апостолов и 
Йордан Стоянов Младенов в 30-то издание на международното ловно изложение "Лов и риболов" и 
организирани срещи на правителствено ниво и ниво институции 
 
25-26.02.2018 г., Скопие, Македония, участие на Кристиан Иванов Вигенин в 13-та Конференция на 
Парламентарните комисии по европейска интеграция 
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25-26.02.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Делян Александров Добрев като част от състава на 
официална делегация, водена от мин. - председателя на Р. България г-н Бойко Борисов при официалното му 
посещения в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 
 
27.02.-02.03.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Петър Георгиев Кънев в заседания на Одитната комисия и 
работната група на ПАЧИС по Регламента, както и в специалното заседание на Постоянния комитет на 
Асамблеята 
 
28.02.-01.03.2018 г., Брюксел Белгия, участие на Андон Димов Дончев, Веселин Найденов Марешки и 
Полина Цветославова Цанкова-Христова при провеждане на пресконференция по покана на 
Парламентарната група на Движение за Европа на нациите и свободите 
 
27,28.02.-01,02.03.2018 г., Скопие, Македония, Корча, Тирана, Албания, посещение на Александър Маиров 
Сиди по покана, получена от името на "Дружеството за българо - албанско приятелство" 
 
01-02.03.2018 г., Рим, Италия, участие на Борис Янков Ячев и Кристиан Иванов Вигенин в мисия, 
сформирана от Парламентарната асамблея на ОССЕ, за наблюдение на избори в Италия 
 
01-03.03.2018 г., Кишинев, Молдова, участие на Тома Любомиров Биков и Филип Стефанов Попов в 
Интерпарламентарна конференция на тема: "Грузия, Молдова и Украйна: Източно партньорство и 
настоящите предизвикателства пред сигурността" 
 
03-05.03.2018 г., Милано, Италия, участие на Борис Янков Ячев и Кристиан Иванов Вигенин в брифинг и 
инструктаж за конфиденциалност и дебрифинг 
 
04-07.03.2018 г., Одеса, Украйна, участие на Милен Василев михов  и Спас Янев Панчев в заседание на 
Интерпарламентарния съвет Украйна - НАТО, за членове на под - комитета на партньорства на НАТО към 
политическия комитет с под-комитета по преход и развитие към Комитета по икономика и сигурност на ПА 
на НАТО 
 
05-07.03.2018 г., Подгорица, Черна гора, участие на Джема Маринова Грозданова, Димитър Борисов 
Главчев, Петър Бойков Витанов и Полина Цветославова Цанкова-Христова в среща на българска 
парламентарна делегация с ръководството на Парламента на Черна Гора 
 
06-10.03.2018 г., Берлин, Германия, участие на Александър Николаев Сабанов, Димитър Бойчев Петров и 
Христо Танчев Проданов в международно туристическо изложение ITB 
 
10-15.03.2018 г., Абуджа, Нигерия, посещение на Ася Атанасова Пеева, Георги Йорданов Йорданов и 
Димитър Величков Георгиев по покана, получена от председателя на Националната асамблея на Федерална 
република Нигерия 
 
09-11.03.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в заседание на обща комисия 
"Икономика, Инфраструктура и Енергетика" на ПА на ПСЮИЕ 
 
12-15.03.2018 г., Москва, Русия, участие на Адлен Шукри Шевкед, Маргарита Николаева Николова, Гергана 
Желязкова Стефанова, Жельо Иванов Бойчев и Иван Николов Миховски в международно туристическо 
изложение ITB 
 
12-15.03.2018 г., Баку, Азербайджан, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Десислава Вълчева Атанасова и 
Халил Реджепов Летифов в Интерпарламентарна конференция на тема: "Ролята на парламентаристите за 
активизиране на икономическото сътрудничество и културните връзки по пътя на коприната" 
 
15-16.03.2018 г., Брюксел, Белгия,участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Работната група по 
въпросите на субсидиарността и пропорционалността 
 
15-20.03.2018 г., Москва, Русия, посещение на Александър Тихомиров Симов, Виолета Русева Желева, 
Ирена Тодорова Анастасова, Пенчо Пламенов Милков, Румен Василев Гечев и Христо Танчев Проданов по 
покана, получена от председателя на Държавната Дума на Руската Федерация, за участие в международната 
мониторингова мисия от наблюдатели на предстоящите президентски избори 
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16-18.03.2018 г., Блед, Словения, участие на Евгения Даниелова Ангелова в заседание Постоянния комитет 
на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ 
 
18.03.2018 г., Скопие, Македония, участие на Александър Маиров Сиди и Юлиан Кръстев Ангелов в 
събрание по получена покана за учредяване на нова партия ГДУ 
 
18-21.03.2018 г., Лисабон, Португалия, участие на Борис Янков Ячев, Валери Мирчев Жаблянов, Нигяр 
Сахлим Джафер и Светлана Ангелова Найденова в работно посещение на делегация на Групата за 
приятелство България - Португалия 
 
18-22.03.2018 г., Ереван, Армения, участие на Крум Костадинов Зарков в Парламентарната Асамблея на 
Франкофонията /ПАФ/ 
 
20-21,22.03.2018 г., Тел Авив и Рамалла, Израел, участие на Константин Веселинов Попов  и Славчо 
Георгиев Велков в официална делегация водена от президента на Република България - г-н Румен Радев при 
официалното посещение в Израел и Палестина 
 
20-23.03.2018 г., Аман, Йордания, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов и Петър Бойков Витанов в 
заседание на Комисията по миграция, бежанци и изселници на ПАСЕ 
 
22-23.03.2018 г., Потстдам, Германия, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в редовно заседание на Бюрото на 
Либералния интернационал 
 
23-25.03.2018 г., Вилнюс, Литва, участие на Николай Иванов Цонков и Пламен Иванов Манушев в ежегодни 
заседания на Постоянния комитет на ПА на НАТО и секретарите на делегации 
 
24-27.03.2018 г., Женева, Швейцария, участие на Георги Георгиев Михайлов, Нигяр Сахлим Джафер и Цвета 
Вълчева Караянчева в състава на делегация водена от Председателя на Народното събрание г-жа Цвета 
Караянчева, която ще вземе участие в 138-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващите 
събития и редовните заседания на Асоциацията на главните секретари на парламенти 
 
25-27.03.2018 г., Атина, Гърция, участие на Богдан Емилов Боцев, Даниела Владимирова Савеклиева и 
Маргарита Николаева Николова в работно посещение на делегация на Групата за приятелство България - 
Гърция 
 
25-27.03.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Ивелина Веселинова Василева и Кристиан Иванов Вигенин в 
заседание на работната група на Комисиите по европейските въпроси на парламентите на държавите-членки 
на Европейския съюз /КОСАК/ 
 
27-29.03.2018 г., Букурещ, Румъния, участие на Красимир Любомиров Велчев и Петър Георгиев Кънев в 50-
то заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на ПАЧИС 
 
29-31.03.2018 г., Белград, Сърбия, участие на Иван Валентинов Иванов, Ивелина Веселинова Василева, 
Кристиан Иванов Вигенин и Петър Христов Петров в работно посещение по покана получена от г-н Ненад 
Чепак - председател на комисията по европейска интеграция на Сръбския парламент 
 
29-31.03.2018 г., Подгорица, Черна гора, участие на Имрен Исметова Мехмедова, Кристиан Иванов Вигенин, 
Полина Цветославова Цанкова-Христова и Миглена Дойкова Александрова в планирано посещение в 
Скупщината на Черна гора, на делегация от КЕВКЕФ 
 
03-06.04.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Павел Алексеев Христов в среща на Глобалната 
парламентарна мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ 
 
03-06.04.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Румен Василев Гечев във форум на законодателите на 
тема: "Растеж на включването: от анализи към политики". В срещата ще вземат участие представители на 
парламентите от страните-членки на ОИСР 
 
04-07.04.2018 г., Баку, Азербайджан, участие на Адлен Шукри Шевкед, Александър Николаев Сабанов, 
Георги Запрев Динев, Гергана Желязкова Стефанова и Димитър Иванов Данчев в международно 
туристическо изложение AITB 
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08-13.04.2018 г., Баку, Азербайджан, участие на Александър Тихомиров Симов, Джейхан Хасанов Ибрямов, 
Димитър Николов Лазаров, Иван Валентинов Иванов, Пенчо Пламенов Милков, Стоян Михайлов Мирчев и 
Хамид Бари Хамид като наблюдател на предсрочните президентски избори в Азербайджан 
 
13-14.04.2018 г., Любляна, Словения, участие на Албена Владимирова Найденова, Евгения Даниелова 
Ангелова и Филип Стефанов Попов в заседание на петата Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ 
 
13-17.04.2018 г., Аман, Йордания, участие на Адлен Шукри Шевкед, Валентин Кирилов Касабов, Галя 
Стоянова Василева, Димитър Иванов Данчев, Елхан Мехмедов Кълков и Иван Ивайлов Ченчев в работно 
посещение на делегация на Групата за приятелство България - Йордания 
 
14-19.04.2018 г., Вашингтон, САЩ, участие на Менда Кирилова Стоянова и Цвета Вълчева Караянчева в 
състава на делегация водена от Председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, която ще вземе 
участие в Глобалната парламентарна конференция на Парламентарната мрежа на Световната банка и 
Международния валутен фонд във Вашингтон 
 
14.04.-06.05.2018 г., Ню Йорк и Вашингтон, САЩ, участие на Хамид Бари Хамид в програма на Държавния 
департамент на САЩ 
 
15-17.04.2018 г., Копенхаген, Дания, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Бюрото на 
Парламентарната Асамблея но ОССЕ 
 
17-19.04.2018 г., Букурещ, Румъния, участие на Николай Иванов Цонков и Пламен Иванов Манушев в Първа 
парламентарна среща на високо равнище на Формат Букурещ 
 
17-20.04.2018 г., Нови сад, Сърбия, участие на Красимир Любомиров Велчев в 50-то заседание на Комитета 
по културни, образователни и социални въпроси към Асамблеята (ПАЧИС) 
 
18-20.04.2018 г., Люксембург, посещение на Димитър Борисов Главчев във връзка с получена покана от 
"Галерия 88" за изложба, посветена на Българското председателство на Съвета на ЕС 
 
22-26.04.2018 г., Страсбург, Франция, участие на Валери Мирчев Жаблянов във Втора част на сесията на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за 2018 година 
 
22-26.04.2018 г., Батуми, Грузия, участие на Спас Янев Панчев и Христо Георгиев Гаджев в 97-мия Роуз-Рот 
семинар, организиран от ПА на НАТО в сътрудническо с Парламента на Грузия и с подкрепата на 
Правителството на Швейцария 
 
22-27.04.2018 г., Страсбург, Франция, участие на Андон Димов Дончев, Валери Мирчев Жаблянов, Джейхан 
Хасанов Ибрямов, Джема Маринова Грозданова, Милена Цветанова Дамянова и Николай Веселинов 
Александров във Втората част на сесията на ПАСЕ за 2018 година 
 
23-24.04.2018 г., Талин, Естония, участие на Цвета Вълчева Караянчева в Конференция на председателите на 
парламенти на страните-членки на ЕС 
 
24.04.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Бюрхан Илиязов Абазов и Ирена Методиева Димова в 
Междупарламентарна среща на тема: "Към обща селскостопанска политика /ОСП/ след 2020г. Бъдещето на 
храните и земеделието" 
 
24-25.04.2018 г., Брюксел, Белгия, посещение на Александър Руменов Ненков по покана, получена от 
Европейския парламент 
 
26-27.04.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Работната група по 
въпросите на субсидиарността и пропорционалността 
 
27-30.04.2018 г., Кайро, Египет, участие на Светлана Ангелова Найденова и Тома Николов Томов в Пета 
среща на председателите на парламенти и 14-та Пленарна сесия на ПА СзС 
 
28.04.-02.05.2018 г., Москва, Русия, участие на Ерджан Себайтин Ебатин и Петър Георгиев Кънев в срещи с 
българската общност в Москва 
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30.04.-07.05.2018 г., Ница,  Франция, посещение на Андон Димов Дончев, Веселин Найденов Марешки и 
Полина Цветославова Цанкова-Христова по покана, получена от парламентарната група на Движение за 
Европа на нациите и свободите, за провеждане на Фестивал на нациите 
 
02-05.05.2018 г., Тбилиси и Куитаси,  Грузия участие на Валери Мирчев Жаблянов, Десислава Вълчева 
Атанасова, Джема Маринова Грозданова, Красимир Илиев Богданов, Кристина Максимова Сидорова и 
Нигяр Сахлим Джафер в парламентарна делегация, водена от г-жа Джема Грозданова - председател на КВП 
в Грузия, по покана, получена от председателя на КВО г-жа С. Кацарава 
 
07-09.05.2018 г., Лисабон, Португалия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Международна конференция 
на ПА на ОССЕ на тема"Дигитална устойчивост на демократичните страни" 
 
11-13.05.2018 г., Москва, Русия, участие на Вежди Летиф Рашидов в тържествените мероприятия и гастроли 
на Софийската опера и балет 
 
13-15.05.2018 г., Загреб, Хърватия, участие на Атанас Петров Костадинов и Николай Веселинов 
Александров в заседание на Парламентарния комитет на ПИЦЕИ 
 
15-16.05.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Петър Георгиев Кънев и Цвета Вълчева Караянчева в състава 
на делегация, водена от Председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, която ще вземе 
участие в Конференция на председателите на парламентите на страните-членки на Организацията на 
Черноморското икономическо сътрудническо /ЧИС/ 
 
18.05.2018 г., Охрид, Македония, посещение на Красимир Илиев Богданов и Петър Христов Петров във 
връзка с предстоящото отбелязване на деня на българската просвета и и култура и на славянската писменост 
 
18-20.05.2018 г., Прага, с. Микулчице, Чехия, включване на Тома Любомиров Биков в традиционен събор, 
посветен на Светите братя Кирил и Методий в с. Микулчице, по покана получена от г-н Петков 
 
19-21.05.2018 г., Елбасан и Тирана, Албания, посещене на Красимир Илиев Богданов и Петър Христов 
Петров във връзка с предстоящото отбелязване на деня на българската просвета и и култура и на 
славянската писменост  
 
20-23.05.2018 г., Букурещ, Румъния, учадтие на Валентин Кирилов Касабов, Диана Димова Саватева, Дилян 
Станимиров Димитров, Димитър Стоянов Стоянов, Константин Веселинов Попов, Пенчо Пламенов Милков, 
Пламен Дулчев Нунев, Таня Тодорова Петрова, Тодор Байчев Байчев и Цветан Генчев Цветанов в румънско-
българска двустранна парламентарна среща, по покана на г-н Дорел-Георге Капрар 
 
21-22.05.2018 г., Скопие, Македония, посещение на Александър Тихомиров Симов, Андон Димов Дончев, 
Емилия Веселинова Станева-Милкова, Веска Маринова Ненчева, Борис Вангелов Борисов, Красимир 
Митков Събев и Танер Мехмед Али по случай 24-ти май - ден на българската писменост, просвета и 
култура, по покана от Културно - информационния център на Република България в Скопие, Македония 
 
21-22.05.2018 г., Москва, Русия, участие на Красимир Любомиров Велчев и Петър Георгиев Кънев в състава 
на официалната делегация водена от президента на Република България, г-н Румен Радев при официалното 
му посещение в Русия 
 
21-23.05.2018 г., Атина, Гърция, участие на Валери Мирчев Жаблянов в заседание на Комисията по 
политически въпроси и демокрация на ПАСЕ 
 
21-24.05.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Вежди Летиф Рашидов в събития, посветени на 
Председателството на България на Съвета на Европейския съюз, на което ще връчи награди на 
чуждестранни и български дейци по случай 24 май, по покана получена от Българския културен институт в 
Лондон 
 
21-26.05.2018 г., Рейкявик, Исландия, участие на Данаил Димитров Кирилов в заседание на Комисията по 
правни въпроси и човешки права на ПАСЕ 
 
23-26.05.2018 г., Белград, Сърбия, учстие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Светлана Ангелова 
Найденова, Хасан Ахмед Адемов и Христо Грудев Грудев в Регионален семинар, посветен на целите за 
устойчивото развитие на парламентите на Централна и Източна Европа  
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25-28.05.2018 г., Варшава, Полша, участие на Милен Василев Михов, Николай Иванов Цонков, Пламен 
Иванов Манушев и Христо Георгиев Гаджев в Пролетната сесия на ПА на НАТО. Наред с пленарното 
заседание, ще се проведат заседания на Постоянния комитет и всички комитети на Асамблеята 
 
26-29.05.2018 г., Минск, Беларус, участие на Васил Миланов Антонов, Маноил Минчев Манев и Петър 
Георгиев Кънев в работно посещение на делегация на Групата за приятелство България-Беларус, с цел 
активизиране на двустранния политически диалог 
 
27-28.05.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в работна група по въпросите на 
субсидиарността и пропорционалността в Брюксел 
 
28-31.05.2018 г., Минск, Беларус, участие на Валентин Кирилов Касабов и Павел Алексеев Христов в Бизнес 
форум, организиран във връзка с честванията на 25-та годишнина от основанието на ПАЧИС 
 
29-30.05.2018 г., Атина, Гърция, участие на Ивелина Веселинова Василева като говорител в международна 
конференция "Balkans&Black Sea Cooperation Forum 2018" 
 
30.05.-02.06.2018 г., Рейкявик, Исландия, участие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Светлана 
Ангелова Найденова в семинар на тема "Интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в 
социалното осигуряване" 
 
31.05.-01.06.2018 г., Милано, Италия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в откриването на изложбата 
"Силата на гражданското общество, съдбата на евреите в България 1940-1944г." 
 
01.06.2018 г., Звонци, Сърбия, участие на Андон Димов Дончев в откриването на КИЦ в Звонци, Бабушница 
 
03-05.06.2018 г., Париж, Франция, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов и Петър Бойков Витанов в 
Заседание на Комисията по миграция, бежанци и изселници на ПАСЕ 
 
03-06.06.2018 г., Москва, Русия, участие на Александър Тихомиров Симов, Антон Константинов Кутев, 
Валери Мирчев Жаблянов, Пенчо Пламенов Милков и Румен Василев Гечев в Международен форум за 
развитие на парламентаризма, по покана получена от депутати от Държавната Руската дума на Руската 
федерация 
 
04.06.2018 г., Струмица, Македония, участие на Борис Янков Ячев, Иван Стефанов Вълков, Ихсан Халил 
Хаккъ, Кристина Максимова Сидорова, Миглена Дойкова Александрова, Милко Недялков Недялков, 
Симеон Георгиев Найденов, Симеон Христов Симеонов, Слави Дичев Нецов и Спас Георгиев Гърневски в 
изнесено заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и 
обмен на опит със служители на община Струмица както и отдаване на почит за загиналите български 
войници на военното гробище 
 
04-06.06.2018 г., Париж, Франция, учстие на Милена Цветанова Дамянова в заседание на Комисията по 
равенство и недискриминация на ПАСЕ 
 
06-08.06.2018 г., Вилнюс, Литва, участие на Дора Стоянова Христова и Ирена Методиева Димова в 
Конференция на Глобалния форум на жените политически лидери 
 
10-12.06.2018 г., Тбилиси, Грузия, участие на Александър Койчев Иванов, Велислава Иванова Кръстева, 
Йордан Апостолов Апостолов, Кристина Максимова Сидорова, Симеон Георгиев Найденов и Цвета Вълчева 
Караянчева в състава на делегация водена от Председателя на НС г-жа Цвета Караянчева, която ще направи 
официално посещение в Тбилиси 
 
11-12.06.2018 ., Брюксел, Белгия, участие на Александър Руменов Ненков и Валентин Алексиев Николов в 
експертна работна среща в Европейската комисия, относно проекта за газов хъб "Балкан" 
 
18-21.06.2018 г., Тирана, Албания, участие на Валентин Кирилов Касабов, Красимир Любомиров Велчев, 
Павел Алексеев Христов, Петър Георгиев Кънев и Рамадан Байрам Аталай 51-та Генерална асамблея на 
ПАЧИС 
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20-21.06.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Работната група по 
въпросите на субсидиарността и пропорционалността в Белгия 
 
21-22.06.2018 г., Белград и Димитровград, Сърбия, участие на Искрен Василев Веселинов и Станислав 
Иванов Владимиров в състава на официална делегация водена от президента на Р. България г-н Румен Радев 
при официалното му посещение в Р. Сърбия 
 
21-23.06.2018 г., Берлин, Германия, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в заседание на Бюрото на 
Либералния интернационал и заседание на Изпълнителния Комитет на Либералния Интернационал 
 
22-25.06.2018 г., Истанбул, Анкара, Диарбекир, Турция, участие на Борис Янков Ячев и Кристиан Иванов 
Вигенин в мисия, сформирана от ПА на ОССЕ, за наблюдение на предсрочните избори в Турция 
 
24-28.06.2018 г., Страсбург, Франция, участие на Андон Димов Дончев, Джема Маринова Грозданова, 
Милена Цветанова Дамянова и Петър Бойков Витанов в Третата част на сесията на ПАСЕ за 2018 г. 
 
25-27.06.2018 г., Атина, Гърция, участие на Васил Миланов Антонов, Велислава Иванова Кръстева, Волен 
Николов Сидеров и Дора Стоянова Христова в Пленарната сесия на ИПАП, посветена на 25-годишния 
юбилей от създаването на организацията 
 
26-28.06.2018 г., Скопие, Македония, участие на Милен Василев Михов, Пламен Иванов Манушев и Христо 
Георгиев Гаджев в 98-мия Роуз-Рот семинар, организиран от ПА на НАТО в сътрудничество с Парламента 
на Македония и с подкрепата на Правителството на Швейцария 
 
27-28.06.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Мустафа Сали Карадайъ в редица срещи с българската 
общност 
 
30.06.-04.07.2018 г., о.Росос, Гърция, участие на Корнелия Петрова Нинова в симпозиум „Извличане на 
ползи от глобализацията:дневен ред за следващите 20 години“ 
 
01-03.07.2018 г., Берлин, Германия, участие на Валентин Кирилов Касабов, Димитър Николов Лазаров, 
Мустафа Сали Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в 11-тия Парламентарен форум 
по разузнаване и сигурност 
 
01-05.07.2018 г., Ташкент, Узбекистан, участие на Адлен Шукри Шевкед, Георги Георгиев Стоилов, 
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Джевдет ИБрям Чакъров и Ихсан Халил Хаккъ в работно 
посещение на делегация на Групата за приятелство България-Узбекистан 
 
05.07.2018 г., Солун, Гърция, участие на Вежди Летиф Рашидов в среща по покана от ръководството на 
Черноморската банка за търговия и развитие, с цел насърчаване на културния обмен между България и 
Гърция 
 
07-11.07.2018 г., Берлин, Германия, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Борис Янков Ячев, Десислава 
Вълчева Атанасова и Кристиан Иванов Вигенин в 27-та Годишна сесия на Парламентарната Асамблея на 
ОССЕ и ежегоден семинар "Лайнсвайлер" организиран от делегация на Германия в ПА ОССЕ 
 
08-09.07.2018 г., Виена, Австрия, участие на Ивелина Веселинова Василева в заседание на Председателите 
на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на държавите членки на 
Европейския съюз /КОСАК/ 
 
09.07.2018 г., Анкара, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в тържествена церемония по покана, 
получена от турския президент Реджеп Ердоган за встъпването му в длъжност 
 
09-11.07.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Пламен Иванов Манушев и Христо Георгиев Гаджев в 
Специална конференция, предшестваща срещата на високо равнище на НАТО 
 
09-11.07.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Филип Стефанов Попов във Форум, организиран от Фондация 
за европейска и външна политика 
 
09-13.07.2018 г., Тел Авив, Израел, участие на Константин Веселинов Попов и Полина Цветославова 
Цанкова-Христова в Конференция на председателите на Групата за приятелство България – Израел 
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10-12.07.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Вежди Летиф Рашидов в официални срещи по 
въпроси на културния обмен между България и Великобритания, по покана получена от г.н Дамян Колинс, 
председател на Комисията по цифровизация, култура, медии и спорт в Британския парламент 
 
10-12.07.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Евгения Даниелова Ангелова в Конференция "Добро 
управление на средствата на ЕС: правомощия на ЕП за бюджетен контрол" 
 
14-17,22.07.2018г., Ню Йорк, Вашингтон, САЩ, участие на Десислава Вълчева Атанасова, Джема Маринова 
Грозданова, Димитър Борисов Главчев и Хамид Бари Хамид в срещи с Групата за приятелство с България и 
с членове на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ 
 
17-21.07.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов в организирани срещи 
 
19-22.07.2018 г., Варшава, Полша, участие на Андриан Иванов Райков, Ерол Осман Мехмед, ЙОрдан 
Апостолов Апостолов и Пенчо Пламенов Милков в посещение по покана получена от Групата за 
приятелство България-Полша 
 
20-22.07.2018 г., Охрид и Битоля, Македония, участие на Александър Маиров Сиди и Борис Вангелов 
Борисов в традиционна годишна среща на българската общност посветена на избухването на Илинденското-
преображенско въстание, по покана получена от сдружение "Македонско-Българско приятелство" 
 
23-27.07.2018 г., Москва, Русия, Минск, Брест, Беларус, участие на Петър Георгиев Кънев в Брестски 
икономически форум 
 
25.07.2018 г., Босилеград, Сърбия, участие на Диана Димова Саватева и Красимир Илиев Богданов в Кръгла 
маса на тема "Ролята на медиите на българското малцинство и на медиите като цяло за опазването на 
българската общност в Сърбия - проблеми и перспективи", по покана на членовете на Комисия по културата 
и медиите 
 
02-07.08.2018 г., Санкт Петербург, Русия, участие на Явор Божилов Нотев в срещи по изпълнението на 
Споразумението за регионално сътрудничество между Ленинградска област и Софийска област, по покана 
получена от ГУбернатора Ленинградска област 
 
06-07.09.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в "Световна конференция за борба с 
чумата по дребните животни", организирана от Организацията на обединените нации по прехрана и 
земеделие и Световната организаия за здравеопазване на животните 
 
08-11.09.2018 г., Дъблин, Ирландия, участие на Анна Василева Александрова и Десислава Жекова Танева в 
Международен конгрес на Форума на жените-парламентаристи 
 
09-11.09.2018 г., Париж, Франция, участие на Константин Веселинов Попов и Полина Цветославова 
Цанкова-Христова в "Лятна конференция по отбраната" 
 
09-12.09.2018 г., Лондон, Великобритания,  участие на Джема Маринова Грозданова и Имрен Исметова 
Мехмедова в Международен парламентарен семинарна тема: "Западните балкани" под егидата на 
Британската група на Междупарламентарния съюз 
 
10-12.09.2018 г., Париж, Франция, участие на Валери Мирчев Жаблянов в заседание на Комисията по 
политически въпроси и демокрация на ПАСЕ 
 
13-15.09.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в заседание на Бюрото на 
Либералния интернационал и заседание на Изпълнителния Комитет на Либералния Интернационал 
 
14-16.09.2018 г., Белогород-Днестровск, Украйна, участие на Борис Янков Ячев, Валентин Кирилов Касабов, 
Георги Колев Колев, Петър Христов Петров, Росен Живков Иванов и Славчо Стоев Атанасов в 
Общоукраински български събор 
 
15.09.2018 г., Одрин, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в тържествено отбелязване на 10-та 
годишнина от създаването на Народно читалище "Просвета"и отбелязването на 10-та годишнина от 
възстановяването на Българската православна църква "Св. Св. Константин и Елена" 
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15-22.09.2018 г., Сеул, Република Корея, участие на Иво Ангелов Христов в Програмата за изтъкнати гости 
по законодателните въпроси на Фондация Корея по покана на президента на Фондация Корея 
 
16-18.09.2018 г., Виена, Австрия, участие на Адлен Шукри Шевкед, Георги Ченков Търновалийски, Георги 
Янчев Гьоков, Даниела Владимирова Савеклиева, Дора Стоянова Христова, Евгения Даниелова Ангелова, 
Маргарита Николаева Николова, Петър Георгиев Кънев, Светлана Ангелова Найденова, Сергей Манушов 
Кичиков и Хасан Ахмед Адемов в "Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа 
координация и управление на ЕС” 
 
16-19.09.2018 г., Дъблин, Ирландия, участие на Павел Алексеев Христов в конференция на 
тема:"Европейски дискусии относно бъдещето на Съюза" 
 
18.09.2018 г., Виена, Австрия, участие на Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-
Христова в срещи с народни представители от Австийския парламент по покана, получена от Партията на 
свободата /FPO/ 
 
18-20.09.2018 г., Париж, Франция, участие на Милена Цветанова Дамянова в заедание на Комисията по 
равенство и недискриминация на ПАСЕ 
 
19-20.09.2018 г., Солун, Гърция, участие на Богдан Емилов Боцев, Жельо Иванов Бойчев, Манол Трифонов 
Генов и Тома Николов Томов в отбелязването на годишнината от боевете на Каймакчалан 
 
19-21.09.2018 г., Баку, Азербайджан, участие на Десислава Ангелова Тодорова и Димитър Величков 
Георгиев в делегация, водена от председателя на НС за честване на 100-годишнината от първия 
азербайджански парламент 
 
19-21.09.2018 г., Каймакчалан, Македония, участие на Константин Веселинов Попов в отбелязването на 
годишнината от боевете на Каймакчалан 
 
19-22.09.2018 г., Санкт Петербург, Русия, участие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Елена 
Стефанова Аксиева във втория Евразийски женски форум по покана получена от Председателя на Съвета на 
Федерацията на Федералното събрание на Руската Федерация г-жа Матвиенко 
 
20-22.09.2018 г., Париж, Франция, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов и Петър Бойков Витанов в 
заседание на Комисията по миграция, бежанци и изселници на ПАСЕ 
 
24-26.09.2018 г., Варшава, Полша, участие на Даниела Владимирова Савеклиева и Кръстина Николова 
Таскова в заседание на Генералния комитет по икономически въпроси на ПИЦЕИ 
 
25-27.09.2018 г., Киев, Украйна, участие на Красимир Любомиров Велчев и Петър Георгиев Кънев в 51-то 
издание наа Комитета по икономически, търговски и екологични въпроси към Генералната асамблея на 
ПАЧИС 
 
26-28.09.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Александър Койчев Иванов и Ивелина Веселинова Василева в 
Десетото заседание на Парламентарното партньорство Азия-Европа /АСЕП-10/ 
 
27-28.09.2018 г., Солун, Гърция, участие на Вежди Летиф Рашидов в среща с кмета на Солун и обсъждане на 
въпроси, свързани с културния обмен и сътрудничество между Солун и България 
 
29-30.09.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в юбилейно тържество "120 години 
българска желязна църква "Свети Стефан" 
 
30.09.-03.10.2018 г., Женева, Швейцария, участие на Венка Константинова Стоянова, Галя Енева Захариева 
и Светлана Ангелова Найденова в Регионална конференция за преглед на изпълнението на Програмата за 
действие на Конференцията на ООН по населението и развитието 
 
01.10.2018 г., Босилеград, Сърбия, участие на Петър Христов Петров в кръгла маса, по покана получена от 
БТА, Сдужение "ГЛАС" и Сдружение "ЕКО-БИО-ПРАВДА" 
 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 65 

01-05.10.2018 г., Тайпе, Тайван, участие на Дора Стоянова Христова, Евгения Даниелова Ангелова и Менда 
Кирилова Стоянова в срещи на високо ниво в Парламента на Тайван по повод откриването на нови 
възможности за бъдещето сътрудничество в областта на инвестициите и търговията по покана, получена от 
Министерстото на външните работи на Тайван 
 
02-03.10.2018 г., Хага, Нидерландия, участие на Цветан Генчев Цветанов в трета Среща на Съвместната 
група за парламентарен контрол на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането /СГПК/ на 
Европол/ 
 
02,03-06,07.10.2018 г., Бишкек, Киргизстан, участие на Елена Николова Йончева, Кристиан Иванов Вигенин 
и Петър Георгиев Кънев в 17-та Есенна сесия на ПА на ОССЕ и в Конференция на тема "Повшаване на 
диалога по въпросите на сигурността в Централна Азия и отвъд" 
 
04-05.10.2018 г., Будапеща, Унгария, участие на Емил Маринов Христов в 5-та Среща на парламентаристите 
в Дунавския регион 
 
04-08.10.2018 г., Сараево, Босна и Херцеговина, участие на Борис Янков Ячев в мисия, сформирана от ПА на 
ОССЕ, за наблюдение на предсрочните избори в брифинги и инструктаж за конфиденциалност и дебрифинг 
 
07-09.10.2018 г., Подгорица и Будва, Черна гора, участие на Велислава Иванова Кръстева, Любомир Бойков 
Бонев, Петър Христов Петров, Слави Дичев Нецов и Тома Любомиров Биков в състава на делегация водена 
от Председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, за официално посещение в Черна гора, по 
покана получена от Председателя на Скупщината г-н Иван Брайкович 
 
07-11,12.10.2018 г., Страсбург, Франция, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Джейхан Хасанов Ибрямов, 
Данаил Димитров Кирилов, Красимир Илиев Богданов, Милена Цветанова Дамянова и Пламен Трифонов 
Христов в четвъртата част на сесията на ПАСЕ за 2018 
 
09-10.10.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Халил Реджепов Летифов в работна среща по пакет 
"Мобилност" 
 
10-13.10.2018 г., Виена, Австрия, участие на Георги Георгиев Михайлов, Джема Маринова Грозданова, 
Константин Веселинов Попов и Полина Цветославова Цанкова-Христова в Интерпарламентарната 
конференция за Обща политика и политика за сигурност и Обща политика за сигурност и отбрана 
 
11-12.10.2018 г., Берлин, Германия, посещение на Ивелина Веселинова Василева, Имрен Исметова 
Мехмедова, Кристиан Иванов Вигенин и Петър Христов Петров в Германския Бундестаг по покана към 
членовете на КЕВКЕФ 
 
12.10.2018 г., Босилеград, Сърбия, участие на Борис Янков Ячев, Валентин Кирилов Касабов, Георги Колев 
Колев, Йордан Апостолов Апостолов, Петър Христов Петров, Росен Живков Иванов, Славчо Стоев 
Атанасов и Христиан Радев Митев в честването на 20-та годишнина от създаваянето на Културно-
информационния център на българското малцинство "Босилеград" 
 
14-16.10.2018 г., Женева, Швейцария, участие на Георги Георгиев Михайлов, Димитър Борисов Главчев и 
Нигяр Сахлим Джафер в 139-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващи събития 
 
15-16.10.2018 г., Букурещ, Румъния, участие на Иван Валентинов Иванов, Ивелина Веселинова Василева, 
Кристиан Иванов Вигенин, Петър Христов Петров и Полина Цветославова Цанкова-Христова в работно 
посещение на делегация от КЕВКЕФ 
 
16-18.10.2018 г., Кавала, Гърция, участие на Красимир Любомиров Велчев, Павел Алексеев Христов, Петър 
Георгиев Кънев и Рамадан Байрам Аталай в 52-то заседание на Комитета по правни и политически въпроси 
към ПАЧИС 
 
18-21.10.2018 г., Виена, Австрия, участие на Делян Александров Добрев и Румен Василев Гечев във форум 
на тема: "Енергийна ефективност" по покана получена от Европейския формум за възобновяеми източници 
на енергия 
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18-23.10.2018 г., Москва, Русия, участие на Андон Димов Дончев, Николай Димитров Пенев, Руслан 
Здравков Тошев, Слави Дичев Нецов и Чавдар Йорданов Велинов в IX Международни игри организирани от 
Държаваната дума 
 
24,25-29,30.10.2018 г., Тбилиси, Батуми, Грузия, участие на Борис Янков Ячев, Десислава Вълчева 
Атанасова, Кристиан Иванов Вигенин, Милен Василев Михов, Петър Бойков Витанов и Христо Георгиев 
Гаджев в мисия сформирана от ПА на ОССЕ за наблюдение на изборите в Грузия 
 
01.11.2018 г., Цариброд, Сърбия, участие на Валентин кирилов Касабов, Георги Колев Колев, Йордан 
Апостолов Апостолов, Петър Христов Петров, Росен Живков Иванов, Славчо Стоев Атанасов и Христиан 
Радев Митев в тържествените събития посветени на честванетоп на 20-та годишнина от създаването на 
Културно-информационен център КИЦ "Цариброд" 
 
01-10.11.2018 г., Вашингтон, Ню Йорк, САЩ, участие на Борис Янков ЯЧев, Десислава Вълчева Атанасова, 
Имрен Исметова Мехмедова и Лъчезар Богомилов Иванов в мисията, сформирана от  Парламентарната 
асамблея на ОССЕ, за наблюдение на изборите в САЩ 
 
02-09.11.2018 г., Вашингтон, Лос Анджелис, САЩ, участие на Кристиан Иванов Вигенин в мисия 
сформирана от ПА на ОССЕ, за наблюдение на изборите в САЩ 
 
12-14.11.2018 г., Будапеща, Унгария, участие на Валери Мирчев Жаблянов и Джема Маринова Грозданова в 
работно посещение на делегация водена от г-жа Джема Грозданова, по покана получена от председателя на 
Комисията по Външна политика при Държавното събрание на Унгария г-н Жолт Немет 
 
13-16.11.2018 г., Истанбул, Турция, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов и Джейхан Хасанов Ибрямов в 
среща с българската общност 
 
15-20.11.2018 г., Халифакс, Канада, участие на Николай Иванов Цонков, Петър Бойков Витанов и Христо 
Георгиев Гаджев в 64-та Годишна сесия на ПА на НАТО и заседания на Постоянния комитет и всички 
комитети на Асамблеята 
 
16-21.11.2018 г., Токио и Киото, Япония, участие на Димитър Иванов Данчев, Ихсан Халил Хаккъ, Николай 
Веселинов Александров  и Пламен Трифонов Христов в състава на делегация водена от Председателя на 
Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, която ще направи официално посещение в Япония по покана на 
председателя на Камарата на съветниците/Горната камара/ г-н Чуичи Дате 
 
18-20.11.2018 г., Виена, Австрия, участие на Ивелина Веселинова Василева, Имрен Исметова Мехмедова и 
Петър Христов Петров в 60-то пленарно заседание на Конференцията на Комитетеите по европейски 
въпроси на държавите членки на Европейския съюз /КОСАК/ 
 
18-22.11.2018 г., Киев, Украйна, участие на Джема Маринова Грозданова в проучвателна визита, 
организирана от ПАСЕ 
 
18-24.11.2018 г., Мюнхен и Лайпциг, Германия, участие на Милена Цветанова Дамянова в Програма 
"Образователната система на Германия " организирано от Централата на Гьоте - институт Германия 
 
19-20.11.2018 г., Париж, Франция, участие на Димитър Николов Лазаров, Мустафа Сали Карадайъ, Филип 
Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в среща с парламентаристи по въпросите на разузнаването и 
сигурността и обмен на практики по покана получена от френския парламент 
 
19-22.11.2018 г., Йерусалим, Израел, участие на Дора Илиева Янкова, Иван Димов Иванов, Йордан Стоянов 
Младенов и Танер Мехмед Али в семинар за постигане на Целите за устойчиво развитие /ЦУР/ по покана 
получена от председателя на Кнесета на Израел 
 
20-22.11.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Хамид Бари Хамид в работно посещение, по покана получена 
от г-н Илхан Кючук-член на Европейскя парламент 
 
21-23.11.2018 г., Хелзинки, Финландия, участие на Анелия Димитрова Клисарова, Боряна Любенова 
Георгиева и Елхан Мехмедов Кълков в състава на делегация водена от Председателя на Народното събрание 
г-жа Цвета Караянчева, която ще направи официално посещение във Финландия, по покана получена от г-
жа Паула Рисикко 
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21-23.11.2018 г., Загреб, Хърватия, участие на Румен Николов Георгиев в Интерпарламентарна конференция 
на тема: "Ролята на парламентите за формирането на бъдещето на храните и земеделието 
 
24-27.11.2018 г., Ереван, Армения, участие на Петър Георгиев Кънев в 52-та Генерална асамблея на ПАЧИС 
 
25-27.11.2018 г., Будапеща, Унгария, участие на Анна Василева Александрова и Мария Йорданова Илиева в 
парламентарен семинар, организиран от ПАСЕ 
 
25-27.11.2018 г., Лондон, Великобритания, участие на Евгения Даниелова Ангелова в събитията по повод 
представянето на основния индекс на българския капиталов пазар SOFIX, който предоставя на 
инвеститорите достъп до най-големите и най-ликвидни дружества на Българската фондова борса по покана, 
получена от Експат Асет Мениджмънт 
 
27-29.11.2018 г., Тбилиси, Грузия, участие на Кристиан Иванов Вигенин във втория кръг на президентските 
избори в Грузия 
 
27.11.-01.12.2018 г., Дакар, Сенегал, участие на Джевдет Ибрям Чакъров, Мустафа Сали Карадайъ и Хамид 
Бари Хамид в 62-ят Конгрес на Либералния интернационал 
 
29-30.11.2018 г., Рабат, Мароко, участие на Велислава Иванова Кръстева в състава на официална делегация 
водена от Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов при официалното му 
посещение в Кралство Мароко 
 
29-30.11.2018 г., Вишеград, Унгария, участие на Корнелия Петрова Нинова в среща на лидерите на 
регионални социалдемократически партии 
 
30.11.-01.12.2018 г., Сараево, Босна и Херцеговина, участие на Евгения Даниелова Ангелова в заседание на 
постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ 
 
02-03.12.2018 г., Подгорица, Черна гора, участие на Кристиан Иванов Вигенин в XIV-та Конференция на 
парламентарните комисии по европейска интеграция/европейски въпроси на страните , участващи в Процеса 
на стабилизиране и асоцииране на ЮИЕ 
 
03-04.12.2018 г., Брюксел, Белгия, участие на Кръстина Николова Таскова и Полина Цветославова Цанкова-
Христова в работна среща, по покана получена от парламентарната група на Движение за Европа на нациите 
и свободите 
 
04-06.12.2018 г., Милано, Италия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Бюрото на ПА ОССЕ 
и заседание на министрите на ОССЕ в Милано и заседание на ПЕС в Лисабон 
 
05-09.12.2018 г., Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, участие на Валентин Кирилов Касабов, Димитър 
Николов Лазаров, Мустафа Сали Карадайъ, Филип Стефанов Попов и Цветан Генчев Цветанов в 12-тия 
Парламентарен форум по въпросите на разузнаването и сигурността във Вашингтон, окръг Колумбия 
 
07-08.12.2018 г., Лисабон, Португалия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в Конгрес на Партията на 
европейските социалисти 
 
07-10.12.2018 г., Ереван, Армения, участие на Десислава Вълчева Атанасова в мисията, сформирана от ПА 
на ОССЕ, за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в Армения 
 
09-11.12.2018 г., Москва, Русия, участие на Антон Константинов Кутев и Явор Божилов Нотев в 
конференция "Ролята на парламентите в съвременния свят. Съветът на Федерацията на Федералното 
събрание на Руската федерация-25 години по пътя на многовековното развитие" 
 
11.12.2018 г., Босилеград, Сърбия, участие на Йордан Илиев Йорданов в пресконференция по повод 3 
години пресклуб БТА и в Благотворителна Коледна вечер по покана получена от сдужение "ГЛАС" 
 
11-13.12.2018 г., Букурещ, Румъния, участие на Джема Маринова Грозданова и Стефан Иванов Бурджев в 
Тристранна среща на Комисиите по външни работи на Република България, Румъния и Република Сърбия 
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12-14.12.2018 г., Баку, Азербайджан, участие на Петър Георгиев Кънев в заседание на министрите по 
информационните технологии на ПАЧИС 
 
12-13.12.2018 г., Виена, Австрия, участие на Цветан Генчев Цветанов в заседание на Управителния Съвет на 
Европол 
 
13-14.12.2018 г., Лисабон, Португалия, участие на Светлана Ангелова Найденова в редовно заседание на 
Комисията по икономически, финансови и социални въпроси и образование на ПА СзС 
 
16-17.12.2018 г., Москва, Русия, участие на Емил Маринов Христов и Красимир Любомиров Велчев в 
откриване на изложба на репродукции на картини на руски художници, по повод юбилейната 140-
годишнина от края на Руско-турската освободителна война 
 
 
Срещи на народни представители: 

 
05.01.2018 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с Н. Пр. г-н Радомир Богданович, посланик Босна и 
Херцеговина 
 
09.01.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Ерик Льобедел, извънреден и пълномощен 
посланик на Френската република 
 
10.01.2018 г., среща на Христиан Радев Митев с г-н Якубсен, посланик на Дания 
 
11.01.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Ахмед ал Мадбух, посланик на Палестина 
 
11.01.2018 г., среща на Филип Стефанов Попов с Н. Пр. г-н Щефан Горда – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Молдова в София 
 
12.01.2018 г., среща на Таня Тодорова Петрова с г-н Антеро Лауканен – зам.-председател на Групата за 
приятелство Финландия – България в парламента на Република Финландия 
 
17.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Микола Балтажи, посланик на Украйна 
 
17.01.2018 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с г-н Рауф Алиев – председател на Групата за приятелство 
Азербайджан – България в парламента на Република Азербайджан 
 
17 и 18.01.2018 г., среща на Халил Реджепов Летифов с г-н Рауф Алиев – председател на Групата за 
приятелство Азербайджан – България в парламента на Република Азербайджан 
 
18.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Мануел Корчек, посланик на Словашката република 
 
18.01.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. д-р Хасан Улсой – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
 
21.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Председателска Тройка – делегациите на Австрия, 
България, Естония, Европейския парламент и секретариатът на COSAC 
 
24.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. д-р Хасан Улсой – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
 
24.01.2018 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н.Пр. г-н Анатолий Макаров, посланик на Руската 
федерация 
 
24.01.2018 г., среща на Рамадан Байрам Аталай с Н. Пр. г-жа Латифа Беназа – извънреден и пълномощен 
посланик на Алжирската демократична и народна република в София 
 
25.01.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-жа Улрике Рамбер, президент на Европейската 
организация за занаятите, малките и средните предприятия и г-жа Вероник Уилеме, генерален секретар 
 
25.01.2018 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Михаел Шинцер, Надя Тодорова 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 2018 г. 

 69 

 
26.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм, посланик на Кралство 
Швеция 
 
30.01.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. Мануел Корчек, посланик на Словашката 
република 
 
30.01.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Александър Пейович 
 
30.01.2018 г., среща на Христо Танчев Проданов с г-н Михаел Бар-Зоар - израелски писател, историк и 
политик 
 
31.01.2018 г., среща на Красимир Христов Янков с Н. Пр. г-н Алберто Труеба – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Аржентина в София 
 
31.01.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
01.02.2018 г., среща на Драгомир Велков Стойнев, Славчо Георгиев Велков и Таско Михайлов Ерменков с 
Н. Пр. г-жа Латифа Беназа – извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна 
република в София 
 
01.02.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Том Хайнс, началник на политичеката секция на 
посолството на Великобритания 
 
08.02.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. Мануел Корчек, посланик на Словашката 
република 
 
14.02.2018 г., среща на Станислав Стоянов Иванов с Н. Пр. г-н Масако Ватанабе – извънреден и 
пълномощен посланик на Япония в София 
 
15.02.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин и Константин Веселинов Попов с г-жа Софио Кацарава – 
председател на Комисията по външна политика на Парламента на Грузия 
 
15.02.2018 г., среща на Крум Костадинов Зарков с г-н Фабиен Флори, директор на Френския институт в 
София 
 
21.02.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Темиртай Избастин – временно 
управляващ Посолството на Република Казахстан в София 
 
21.02.2018 г., среща на Миглена Дойкова Александрова с Н. Пр. г-жа Ориета Капони – извънреден и 
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
27.02.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Бернд Ланге, председател на Комисията за 
международна търговия на Европейския парламент 
 
28.02.2018 г., среща на Елхан Мехмедов Кълков с г-н Мижхем Ал Скоур – председател на Групата за 
приятелство Йордания – Бългаиря в Долната камара на йорданския парламент 
 
28.02.2018 г., среща на Менда Кирилова СТОЯНОВА с г-н Ванг Лей – заместник изпълнителния директор 
на унгарския клон на Китайската банка 
 
28.2.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
02.03.2018 г., среща на Антон Константинов Кутев и Красимир Любомиров Велчев с г-н Михаил Шчетинин 
– председател на Групата за приятелство Русия – България в Съвета на федерацията, ръководител на руската 
парламентарна делегация  
 

06.03.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Израел в София 
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07.03.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Ричард Фройденберг - Председател 
на Европейската асоциация на Еврофармацевтичните компании (ЕАРЕС) 
 

08.03.2018 г., среща на Емил Маринов Христов, Константин Веселинов Попов и Десислава Жекова Танева с 
г-н Ейтан Броши – председател на Групата за приятелство Израел – България в Кнесета 8 парламента на 
Държавата Израел 
 

09.03.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик Република Турция 
 
09.03.2018 г., среща на Емил Маринов Христов с Г-н Клаус Хайнер Лене, председател на Европейската 
сметна палата 
 

14.03.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Хасан Улсой – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
 

15.03.2018 г., среща на Петър Христов Петров с Н. Пр. г-жа Снежана Радоевич– извънреден и пълномощен 
посланик на Черна гора в София 
 

20.03.2018 г., среща на Ерол Осман Мехмед със сенатор Роберт Мамонтов - председател на Комисията по 
правата на човека, върховенството на закона и петиции, председател на Групата за приятелство Полша – 
България в Сената на Република Полша 
 

21.03.2018 г., среща на Борис Вангелов Борисов и Цвета Вълчева Караянчева с г-жа Фросина Ташевска-
Ременски – зам.-председател на Събранието на Република Македония и член на Групата за приятелство 
Македония – България  
 

26.03.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-жа Белрендина Мария тен Тъшър, посланик 
Кралство Холандия 
 

26.03.2018 г., среща на Явор Божилов Нотев с Н.Пр. г-н Борут Пахор, президент на Република Словения 
 
27.03.2018 г., среща на Десислава Вълчева Атанасова и Искрен Василев Веселинов с г-н Бахар Нгитунг – 
ръководител на делегацията на Съвета на регоиналните представители в Народната консултативна асамблея 
на Република Индонезия 
 
28.03.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Том Хайнс, втори секретар посолство на 
Великобритания 
 
03.04.2018 г., среща на Иван Ивайлов Ченчев с Н. Пр. г-н Марсел Роберт Тибалека – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Уганда за България със седалище в Берлин 
 
03.04.2018 г., среща на Хасан Ахмед Адемов с г-жа Емили Варгас-Барон, г-жа Мила Ташкова 
 
04.04.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Юрие Лянка, заместник-председател по 
въпросите на Европейската интеграция на Република Молдова 
 
04.04.2018 г., среща на Джема Маринова грозданова с проф. Сърджан Дарманович – министър на външните 
работи на Черна гора 
 
04.04.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Марсел Тибалека, посланик на Република Уганда в 
България 
 
04.04.2018 г., среща на Петър Христов Петров и Кристиан Иванов Вигенин с проф. Сърджан Дарманович – 
министър на външните работи на Черна гора 
 
04.04.2018 г., среща на Полина Цветославова Цанкова-Христова с група студенти от Дипломатическата 
академия във Виена с ръководител г-н Андреас Ерман 
 
04.04.2018 г., среща на Филип Стефанов Попов с г-н Юрие Лянка - заместник-председател по въпросите на 
Европейската интеграция на Република Молдова 
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05.04.2018 г., среща на Явор Божилов Нотев с Мария Янушевич, Горан Илич, Чедо Гверо 
 
12.04.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Денис Звиздич, министър-председател на 
Босна и Херцеговина 
 
16.04.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. Надра Саяф, посланик Сирия 
 
18.04.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с Група израелски ученици по програмата „Млади 
посланици“ на Министерството на външните работи на Държавата Израел 
 
19.04.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. Хасан Улусой, посланик Турция 
 
20.04.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Беджет Пацоли, първи заместник министър-
председател и министър на външните работи на Косово 
 
24.04.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Жерар Шалиан – френски геополитик, 
специалист в областта на военните конфликти и некласическите войни 
 
24.04.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Волфганг Шустер, кмет на гр. Щутгарт 
 
25.04.2018 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с г-н Бруно да Силва, г-жа Сузана Гордино, г-н Момчил 
Инджов, журналисти 
 
26.04.2018 г., среща на Данаил Димитров Кирилов с г-н Уонг Чу Лиу - заместник-председател на 
Националното събрание на Социалистическа република Виетнам 
 
27.04.2018 г., среща на Даниела Димитрова Малешкова със служители от европейските институции по 
програма „Езиково пътуване на европейската мрежа за немски език“ 
 
27.04.2018 г., среща на Христо Георгиев Гаджев с г-н Ане Мюлдер, председател на Комисията по финансови 
въпроси г-н Малик Азмани, председател на Комисията по европейски въпроси парламент Холандия 
 
02.05.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - посланик на Държавата 
Палестина 
 
04.05.2018 г., среща на Емил Маринов Христов с г-н Драган Маркович, народен представител от 
Скупщината на Република Сърбия 
 
09.05.2018 г., среща на Миглена Дойкова Александрова с г-н Иван Хил - заместник-министър за връзките с 
Европа на Министерството на външните работи на Боливарска република Венецуела 
 
10.05.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с г-н Карл Мюлер, ръководител на Работна група „Общи 
въпроси“ 
 
11.05.2018 г., среща на Адлен Шукри Шевкед с г-н Комолидин Ишконходжаев - зам.-председателя на 
Комитета по междунационални отношения и дружествени връзки към Министерския съвет на Република 
Узбекистан 
 
17.05.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.П.р. г-н Ахмед ал Мадбух, посланик Палестина 
 
28.05.2018 г., среща на Ивелина Веселинова Василева с г-н Аймерик Бурдин, президент на Ателие за 
европейски стратегии 
 
29.05.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с делгация на долносаксонското образователно 
сдружение "Arbeit und Leben Niedersachsen Nord" 
 
29.05.2018 г., среща на Емил Маринов Христов с г-жа Йу Хунцю - Началник на групата за проверка на 
дисциплината на Комисията за проверка на дисциплина при ЦК на Китайската комунистическа партия 
/ККП/ с ранг на заместик-министър на ОД 
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30.05.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
31.05.2018 г., среща на Корнелия Петрова Нинова с г-жа Йу Хунцю - началник на групата за проверка на 
дисциплината на Комисията за проверка на дисциплина при ЦК на Китайската комунистическа партия 
/ККП/ с ранг на заместик-министър на ОД 
 
05.06.2018 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Али Зайналбден, председател на Върховната 
комисия за права на човека на Република Ирак 
 
05.06.2018 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с Д-р Петер Франк, федерален главен прокурор на ФРГ 
 
06.06.2018 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с Н. Пр. д-р Хасан Улсой – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
 
06.06.2018 г., среща на Мария Йорданова Илиева с Н. Пр. д-р Туфик Жабар – извънреден и пълномощен 
посланик на Ливанската република в София 
 
06.06.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Андреас Лоте, г-н Вашлев, депутати от Ландтага на 
Бавария 
 
07.06.2018 г., среща на Красимир Любомиров Велчев с г-н Ростислав Павленко, заместник-ръководител на 
администрацията на Президента на Украйна 
 
07.06.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с д-р Лукас Визинг-главен изследовател 
на ЕЦМНН, проф. д-р Гиирт Дом-научен консултант на ЕЦМНН (водени от д-р Пламен Попов) 
 
07.06.2018 г., среща на Делян Александров Добрев, с Разван Димитреско, Сиби Уоли, Фернандо Гонзалес 
 
13.06.2018 г., среща на Александър Димитров Паунов с Н. Пр. г-н Педро Пабло Сан Хорхе Родригес – 
извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в София 
 
14.06.2018 г., среща на Валентин Алексиев Николов с Н.Пр. г-н Шин Бунам, посланик Република Корея 
 
15.06.2018 г., среща на Спас Янев Панчев с Н. Пр. г-н Ча Гон Ил – извънреден и пълномощен посланик на 
Корейската народно-република в София 
 
18.06.2018 г., среща на Ахмед Реджебов Ахмедов с г-н Ларс Аслан Расмусен, депутат от Датския парламент 
и Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен, посланик Дания 
 
20.06.2018 г., среща на Николай Асенов Тишев и Емил Маринов Христов с г-жа Джема Багдасарян – 
председател на Групата за приятелство Армения – България в Народното събрание на Република Армения 
 
21.06.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Марян Гьорчев, посланик Македония 
 
27.06.2018 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с г-н Ванг Джинг, председател на Китайската асоциация за 
възраждане на културата 
 
28.06.2018 г., среща на Нигяр Сахлим Джафер с Проф. Доу Хуан, ректор на Университета в Ханой, д-р Тран 
Дук Ху, Даниел Добрев, търговски съветник в посолството ни в Ханой, Румен Сербезов 
 
04.07.2018 ., среща на Александър Койчев Иванов с Н. Пр. г-жа Ванеса Калвърт – извънреден и пълномощен 
посланик на Република южна Африка в София 
 
04.07.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с г-н Хуан Лентихо – заместник изпълнителен директор 
на Международната агенция за атомна енергия 
 
05.07.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Н. Пр. г-н Александър Лукашевич – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Беларус в София 
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10.07.2018 г., среща на Искрен Василев Веселинов с г-н Бахар Нгитунг – ръководител на делегацията на 
Съвета на регоиналните представители в Народната консултативна асамблея на Република Индонезия 
 
10.07.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с г-н Ксавие Фожраз,  г-н Бернар Клеман,  г-жа Елеонор 
Роули,  г-н Ник Фретуел,  г-н Кевин Ханафорт,  фирма „Тотал“ 
 
11.07.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н.Пр. г-н Ахмед Ал Мадбух,  посланик на Палестина 
 
11.07.2018 г., среща на Милен Василев Михов с Н.Пр. г-н Микола Балтажи,  посланик Украйна 
 
11.07.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Фабиен Флори,  директор на Френския културен 
институт 
 
17.07.2018 г., провеждане на Кръгла маса на тема вътрешни работи с участието на членове на Комисия по 
вътрешна сигурност и обществен ред 
 
19.07.2018 г., среща на Борис Вангелов Борисов с представители на Културно-просветен център "Огнище" - 
гр. Одеса,  Украйна 
 
19.07.2018 г., среща на Спас Георгиев Гърневски с г-н Вили Хайзе,  г-н Валтер Бункс,  г-н Станимир 
Адърски,  г-жа Иванка Георгиева 
 
23.07.2018 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с Представители на Централната академия за изящни 
изкуства,  гр. Пекин,  КНР 
 
23.07.2018 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с г-н Дейвид Боанан,  председател на експертната група на 
Европейския съюз по въпросите на футбола 
 
23.07.2018 г., среща на Андон Димов Дончев с г-н Койно Койнов,  група българи от гр. Одеса,  Украйна 
 
25.07.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Симеон Варга,  депутат от парламента на Унгария 
 
25.07.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Том Хинес,  началник на Политическия кабинет в 
посолството на Великобритания 
 
26.07.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
01.08.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н У Хайлон,  председател на Китайския народен 
институт за външни работи 
 
22.08.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-жа Виолет Дяченко,  заместник ръководител на 
посолството на Израел 
 
22.08.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Джъстин Фридман,  заместник ръководител на 
посолството на САЩ 
 
04.09.2018 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с Н.Пр. г-жа Ана Мария Сампайо,  посланик на Федеративна 
Република Бразилия 
 
18.09.2018 г., среща на Валери Мирчев Жаблянов с г-н Нгун Туан Ан – депутат,  зам.-председател на 
Комисията за работа с депутатите в Националното Събрание на СР Виетнам 
 
18.09.2018 г., среща на Искрен Василев Веселинов с г-н Нгун Туан Ан – депутат,  зам.-председател на 
Комисията за работа с депутатите в Националното Събрание на СР Виетнам 
 
19.09.2018 г., среща на Ахмед Реджебов Ахмедов с Н. Пр. д-р Хасан Улсой – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Турция в София 
  
19.09.2018 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Пернил Йорегнсен,  г-жа Силвия 
Бино,  г-жа Албана Ахмети,  г-жа Даниела Дута,  г-жа Ивана Стакич 
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19.09.2018 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Райнхард Рьотле,  главен прокурор на провинция 
Бавария 
 
20.09.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Армен Саргсян – извънреден и 
пълномощен посланик на Република Армения в София 
 
20.09.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Александър Антонов,  първи секретар в посолството на 
Беларус,  г-жа Инесса Плескачевская,  журналист,  г-н Михаил Пеньевский,  фотограф 
 
20.09.2018 г., среща на Явор Божилов Нотев с г-н Орен Хазан,  член на Кнесета на Държавата Израел,  г-н 
Яков Джераси 
 
20.09.2018 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Торстен Гайслер и група депутати от Ландтага на 
провинция Саксония-Анхалт,  ФРГ 
 
26.09.2018 г., среща на Петър Христов Петров с г-н Адриян Вуксанович,  председател на Комисията по 
европейска интеграция на Парламента на Черна гора 
 
26.09.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с Н. П.р. г-н Ерик Льобедел,  посланик на Франция в 
България 
 
26.09.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с г-н Абдулразик Ал-Амрани – временно управляващ 
Посолството на Република Йемен в София 
 
26.09.2018 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
делегация от Комисията по европейска интеграция на Парламента на Черна гора,  ръководена от г-н Адриян 
Вуксанович 
 
27.09.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с Г-жа Лиза Бонадона – директор на 
Глаксо България 
 
27.09.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с г-н Кшищов Войчекивски,  г-жа Албена 
Златарева 
 
02.10.2018 г., среща на членове на Комисия по земеделието и храните с Национални делегации,  участващи в 
51-то заседание на Комитета по култура,  образование и социални въпроси на ПАЧИС 
 
03.10.2018 г., среща на Нигяр Сахлим Джафер с Н.Пр. г-жа Наргиз Гурбанова,  посланик Азербайджан 
 
04.10.2018 г., среща на Александър Иванов Мацурев с Н. Пр. г-н Едон Цана – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Косово в София 
 
04.10.2018 г., среща на Анна Василева Александрова със Сенатор Джерард Крокуел – член на Сената на 
Република Ирландия 
 
04.10.2018 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с г-жа Пиа Хансен,  заместник-генерален 
секретар на ЕК 
 
04.10.2018 г., среща на Десислава Жекова Танева с г-н Михаел Щюбген,  парламентарен държавен секретар 
към Федералния министър на храните и земеделието /ФРГ/ 
 
05.10.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Кхемайес Джхинауи,  министър на 
външните работи на Тунис,  Н.Пр. г-н Сейф-Аллах Реджеб,  посланик на Тунис 
 
09.10.2018 ., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Александър Каравай – депутат от Комисията по 
икономически връзки в Парламента на Киргизстан 
 
09.10.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с г-н Том Хайнс,  директор на политическия отдел на 
посолството на Великобритания,  г-жа Петя Христова 
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10.10.2018 г., среща на Красимир Митков Събев с Н. Пр. г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули – извънреден 
и пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
 
10.10.2018 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Руи Муньос,  представител на „Филип 
Морис-България“ ЕООД 
 
17.10.2018 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси, Постоянно действаща подкомисия по 
отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси с Делегация от Република Македония,  
включваща депутати от Комисията по бюджет и финанси и одитори 
 
17.10.2018 г., среща на членове на Комисия по външна политика с г-н Андрия Николич,  председател на 
Комисията за международни отношения и емигранти на парламента на Черна гора 
 
17.10.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Тим Фърънс,  капитан II ранг,  посолство на 
Великобритания 
 
17.10.2018 г., среща на членове на Комисия по транспорт,  информационни технологии и съобщения с г-н 
Фредерик Расмусен,  заместник-директор на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ в ЕК 
 
18.10.2018 г., среща на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова с Н. Пр. г-н Темиртай Избастин,  
посланик на Република Казахстан,  г-жа Гулмира Бакирова,  г-жа Адриана Петкова 
 
18.10.2018 г., среща на Пламен Иванов Манушев с г-жа Сибиле Катарина Зорг,  пълномощен министър в 
МВнР ФРГ 
 
18.10.2018 г., среща на членове на Комисия по отбрана с г-н Дорел Къпрар,  председател на Комисията по 
отбрана,  обществен ред и национална сигурност 
 
18.10.2018 г., среща на Председателя на НС и членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с 
г-н Дорел Къпрар,  председател на Комисията по отбрана,  обществен ред и национална сигурност на 
Парламента на Румъния 
 
19.10.2018 г., среща на Димитър Бойчев Петров и Емил Маринов Христов с г-н Цао Дзиенминг – заместник-
председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители /ОСНП/ на 
Китайската народна република 
 
22.10.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Марян Гьорчев,  посланик на Република 
Македония 
 
24.10.2018 г., среща на Цветан Генчев Цветанов с г-н Фатмир Медиу – депутат от Парламента на Република 
Албания 
 
25.10.2018 г., среща на Емил Маринов Христов с Н. Пр. г-н Мирослав Церар,  заместник министър-
председател и министър на външните работи на Словения 
 
26.10.2018 т., среща на Румен Василев Гечев с Н. Пр. г-жа Мюриел Берсе-Коен – извънреден и пълномощен 
посланик на Конфедерация Швейцария в София 
 
29.10.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Н. Пр. г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули – извънреден и 
пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
 
29.10.2018 г., среща на Делян Александров Добрев с г-н Томи Хухтанен 
 
31.10.2018 г., среща на членове на Комисия по земеделието и храните с г-н Чеслав Шекерски,  председател 
на Комисията по земеделие на Европейския парламент 
 
01.11.2018 г., среща на Емил Маринов Христов с г-н Франк Хайнрих,  депутат от Германския Бундестаг,  г-
жа Брита Пил,  д-р Беате Хазенйегер 
 
02.11.2018 г., среща на Валентин Кирилов Касабов с Н. Пр. г-жа Берендина Мария ден Тъшър– извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в София 
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02.11.2018 г., среща на Крум Костадинов Зарков с г-жа Аои Ямагиши,  съветник в посолството на Япония 
 
06.11.2018 г., среща на членове на Комисия по бюджет и финанси с г-н Алехандро Хайденберг-МВФ,  
Емилия Скрок,  г-н Тони Томпсън,  г-н Фабрицио Зарконе,  представители на Световната банка 
 
07.11.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-жа Райна Камерън,  г-н Роман Ангелов,  „Райн 
Метал“ 
 
08.11.2018 г., среща на Драгомир Велков Стойнев с г-н Жил Курежлонг – първи съветник в Посолството на 
Френската република в София 
 
12.11.2018 г., среща на Веселин Найденов Марешки с Н. Пр. г-н Сейед Мохамед Джавад Расули,  посланик 
на Иран 
 
13.11.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н.Пр. г-жа Луиз Бергхолм,  посланик на Кралство 
Швеция 
 
14-15.11.2018 г., среща на Адлен Шукри Шевкед, Емил Маринов Христов, Джема Маринова Грозданова и 
Петър Георгиев Кънев с г-н Авазбек Жалилов - председателя на междунарламентарната група Узбекистан – 
България в Законодателната палата на Олий Маджлиса на Република Узбекистан 
 
15.11.2018 г., среща на Боряна Любенова Георгиева с Н. Пр. г-н Моайед Елдали – извънреден и пълномощен 
посланик на Арабска република Египет в София 
 
15.11.2018 г., среща на членове на Комисия по труда,  социалната и демографската политика с г-н Адил 
Валийев,  г-жа Адила Абасова,  делегация от Азербайджан от Министерството на социалната политика 
 
16.11.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Н. Пр. г-н Али Асфар Мунесан,  вицепрезидент на Иран 
 
16.11.2018 г., среща на Славчо Георгиев Велков с Н. Пр. г-н Ахмед ал Мадбух - извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Палестина в София 
 
16.11.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Енвер Ходжай,  заместник министър-
председател на Република Косово 
 
16.11.2018 г., среща на Петър Георгиев Кънев с г-н Али Асфар Мунесан - вицепрезидент на Ислямска 
република Иран и председател на Организацията за културно наследство,  занаяти и туризъм 
 
20.11.2018 г., среща на Стоян Михайлов Мирчев с Н. Пр г-н Ча Гон Ил - посланик на КНДР в София 
 
20.11.2018 г., среща на Славчо Стоев Атанасов с г-н Солтани Фар,  министър на спорта на Иран 
 
21.11.2018 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Никола Йеитс,  проект „Инициатива за 
здраве и ваксинопрофилактика“ 
 
21.11.2018 г., среща на Васил Миланов Антонов с г-н Олег Кравченко,  министър на външните работи на 
Република Беларус 
 
21.11.2018 г., среща на членове на Комисия по въпросите на децата,  младежта и спорта с г-н Скендер Сила,  
СЗО,  д-р Дейн Муита,  УНИЦЕФ,  г-жа Саня Саранович,  УНИЦЕФ 
 
22.11.2018 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Скендер Сила 
 
28.11.2018 г., среща на членове на Комисия по външна политика с Н. Пр. г-жа Емма Хопкинс,  посланик на 
Великобритания 
 
28.11.2018 г., среща на Драгомир Велков Стойнев и Емил Маринов Христов с г-н Антоан Ерт – председател 
на Групата за приятелство Франция – България в Националното събрание на Френската република 
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28.11.2018 г., среща на Десислава Жекова Танева с г-н Антоан Ерт,  председател на Групата за приятелство 
Франция-България в Националното събрание на Френската република 
 
29.11.2018 г., среща на Нигяр Сахлим Джафер с Н. Пр. г-жа Пууджа Капур – извънреден и пълномощен 
посланик на Република Индия в София 
 
29.11.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова и Хасан Ахмед Адемов с г-н Антоан Ерт – председател 
на Групата за приятелство Франция – България в Националното събрание на Френската република 
 
29.11.2018 г., среща на Явор Божилов Нотев с г-н Нава Бокер,  заместник-председател на Кнесета на Израел 
 
03.12.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-жа Доника Ходжа,  посланик на Албания 
 
03.12.2018 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н.Пр. г-н Виталий Москаленко,  посланик на Украйна 
 
05.12.2018 г., среща на Ерджан Себайтин Ебатин с Ген. Бунсранг Ниумпрадит – председател на Комисията 
по администрация на държавните дела в Националната консултативна асамблея на Кралство Тайланд 
 
05.12.2018 г., среща на Менда Кирилова Стоянова с г-н Шин-Нан-Куо,  г-н Мей-Хсиен-Ю,  г-н Ю-Чин-Юн,  
г-н Димитър Чукарски,  представители на парламента на Тайван 
 
06.12.2018 г., среща на Александър Руменов Ненков с Н. Пр. г-жа Ориета Капони – извънреден и 
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела в София 
 
07.12.2018 г., среща на Данаил Димитров Кирилов с Н. Пр. г-жа Берендина Мария ден Тъшър – извънреден 
и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в София 
 
11.12.2018 г., среща на Борис Янков Ячев с г-н Антъни Лакоста,  регионален правен съветник в 
Департамента по право на САЩ,  Димо Грозев,  асистент 
 
12.12.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-н Хасан Улусой,  посланик на Турция 
 
13.12.2018 г., среща на Вежди Летиф Рашидов с г-н Сюлейман Салим,  г-н Юсеф Мансур,  Саудитска 
Арабия 
 
18.12.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с г-н Рихард Вомастек,  г-н Ян Штехер,  г-н Владо 
Владов,  представители на фирма„Аероводоходи“,  Чехия 
 
19.12.2018 г., среща на Кръстина Николова Таскова с Н. Пр. г-н Сьорен Якобсон – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Дания в София 
 
20.12.2018 г., среща на Кристиан Иванов Вигенин с Н. Пр. г-жа Берендина Мария ден Тъшър – извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в София 
 
20.12.2018 г., среща на Константин Веселинов Попов с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и 
пълномощен посланик на Държавата Израел в София 
 
 

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна 
Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 подпомага Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ и на нейните органи, както и участието на българския парламент в 
дейността на Асамблеята. РСПСЮИЕ работи активно в подкрепа на кандидатурата на София за седалище на Постоянния секретариат на 
ПА. 

Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността за периода 2018-2020 г. са в съответствие 
с целевите показатели на Народното събрание, както следва: 

Организирани и проведени многостранни и двустранни международни прояви, съгласно Програма 4 „Парламентарна дипломация” на 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”. 
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Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация на 
нейния Постоянен секретариат. 

1. Подготовка на участието на делегация на Народното събрание в заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ, 17 март 2018 г., 
Блед, Словения: 

 - Подготовка на писма и аналитична информация в подкрепа на българската позиция за домакинство на Постоянния секретариат на ПА 
на ПСЮИЕ в София .  

2. Подготовка на участието на делегация на Народното събрание в заседание на Постоянния комитет и в Пленарната сесия на ПА на 
ПСЮИЕ, 13-14 април 2018 г., Любляна, Словения: 

 - Подготовка на писма и аналитична информация в подкрепа на българската позиция за домакинство на Постоянния секретариат на ПА 
на ПСЮИЕ в София .  
Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи 
3. Организиране и провеждане на Интерпарламентарна конференция "Трансформирането на региона на Западните Балкани - 
парламентите за ролята и бъдещето на процеса на присъединяване към ЕС", съвместно с Отдел "Предприсъединителни действия" на 
Европейския парламент на 4 и 5 октомври 2018 г. в София. 
 - Координиране на организацията на Конференцията с ръководството на Народното събрание, Министерството на външните работи и 
Европейския парламент 

 - Разработване на проекто-програма на Конференцията 

 - Анализ на документите от срещите и форумите, посветени на темата на Конференцията 
 
 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна 

дипломация" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 3 771 000 3 932 004 3 465 845 

  
Персонал 999 800 1 031 751 1 005 722 

  
Издръжка 2 771 200 2 900 253 2 460 123 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

3 771 000 3 932 004 3 465 845 

  
Персонал 999 800 1 031 751 1 005 722 

  
Издръжка 2 771 200 2 900 253 2 460 123 

  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. ..............................       
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ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 771 000 3 932 004 3 465 845 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 771 000 3 932 004 3 465 845 

          

  Численост на щатния персонал 37 37 35 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са отчетени разходи в 
общ размер на 3 465 845 лв. (88,14 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). 
Отчетените разходи за персонал са в  размер на 1 005 722 лв. (97,48 на сто спрямо 
уточнения план), за издръжка – 2 460 123 лв. (84,82 на сто спрямо уточнения 
бюджет). 

 

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности” 

 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

 
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности” 

Програма 5 „Административно обслужване” 

Услуга 1. Защита на класифицирана информация 

Услуга 2.Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 85 85 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка % 85 90 

Услуга 3. Режим на достъп 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Осигурен режим на достъп % 100 100 

Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив 

4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание 

4.2. Куриерско и пощенско осигуряване 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 
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1. Обработени документи в срок % 100 100 
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване % 100 100 
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания % 100 100 

Услуга 5. Управление на човешките ресурси 

5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси 

5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията 

5.3. Охрана на труда 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 20 26 

2. Изготвени поименни разписания Брой 60 48 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 100 120 

4. Проведени атестации Брой 600 600 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за 
прекратяване на трудови правоотношения Брой 250 619 

6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и 
изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за 
прекратяване на служебни правоотношения Брой 100 311 

7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 6 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 200 57 

9. Обработени болнични листове Брой 700 780 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3 000 3 952 
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 50 24 

12. Обучени служители в ИПА Брой 100 94 
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, 
организирани от дирекция "Управление на човешките ресурси" Брой 150 106 

14. Обучени служители в международни институти Брой 5 0 

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

17. Издадени удостоверения образец УП-3 Брой 50 29 

18. Издадени служебни бележки Брой 50 50 

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

6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес 

6.2. Финансово и счетоводно обслужване 

6.3. Осигуряване на предварителен контрол 

6.4. Вътрешен одит 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 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 13 
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 Брой 4 4 
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събрание в срок 

11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на 
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното 
събрание в срок Брой 2 2 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 36 

13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 5 
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи Брой 5 5 
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: Брой 1 1 
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за 

съответната година Брой 1 1 

16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 10 10 

17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 100 37 
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок Брой 4 4 
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания 
по СЕБРА в срок % 100 100 

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

21. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 10 4 
22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, 
участия в работни групи и др.) Брой 8 21 
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за 
дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 1 
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   27 

* - приети препоръки Брой   24 
25. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок Брой 1 1 

* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя 

единствено отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 7. Информационно обслужване: 

7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура 

7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал 

7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала 

7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи 

7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 50 

2. Развитие и обновяване на мрежово оборудване % 100 100 

3. Изграждане и развитие на интернет портал % 100 100 

4. Цифрова телефония % 100 100 

Услуга 8. Издателска дейност: 

8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания 
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания 

8.3. Книговезка дейност 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 49 

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 % 95 100 

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

- предпечатна подготовка % 100 100 

* - отпечатване на цветни материали       
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3. Осигуряване с материали Парламентарното измерение на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в 
съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. % 100 100 

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

само предпечатната подготовка на цветните материали. 

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 

9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 

- книги 

- периодични издания 

9.2. Справочно-информационно обслужване 

9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 

9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 

9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018 Отчет към 

31.12.2018 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой   2 137 

- книги Брой   768 

- периодични издания Брой   49 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   1 310 

- други материали Брой   10 

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:     37 595 
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   7 309 
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   5 310 
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни 
документи и др.) Брой   10 988 

- предоставени копия на документи Брой   13 988 

* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:     65 155 
- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   1 310 

- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   63 845 

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани 
анализи, в т.ч.: Брой   9 

- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     

- законодателни проучвания Брой   9 

6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 
в срок % 100 100 
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 15 12 

* 8. Програмирани и облепени RFID етикети Брой   2 931 
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложени целеви 

стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. 
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от 
постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен 

период. 

Услуга 10. Автомобилно обслужване 

10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт 

10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка 

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 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 2 

3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 2 206 947 

4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 
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6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните 
представители % 61 61 

7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 

8. Отказ на получена заявка % 0 0 

Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на 
Народното събрание 

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

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

11.3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с 
дейността на Народното събрание и др. 

11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. 

11.5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни 
въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на 
Народното събрание % 100 100 
2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на 
договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или 
юридически лица % 100 100 
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни 
актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др. % 100 100 
4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. % 100 100 
5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените 
поръчки % 100 100 
6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на 
обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори % 100 100 

 
 

Отчет на разходите по програмата 
 

№ Програма 5 "Административно 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 12 065 900 11 993 638 11 106 511 

  
Персонал 7 079 100 6 910 421 6 737 692 

  
Издръжка 3 871 800 3 243 719 2 747 302 

  
Капиталови разходи 1 115 000 1 839 498 1 621 517 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

12 065 900 11 993 638 11 106 511 

  
Персонал 7 079 100 6 910 421 6 737 692 

  
Издръжка 3 871 800 3 243 719 2 747 302 

  Капиталови разходи 1 115 000 1 839 498 1 621 517 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       
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Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 400 400 

  

1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  400 400 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 12 065 900 11 994 038 11 106 911 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 12 065 900 11 994 038 11 106 911 

          

  Численост на щатния персонал 232 232 225 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 5 „Административно обслужване” са отчетени 
разходи в общ размер на 11 106 911 лв. (92,60 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 6 737 692 лв. (97,50 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 2 747 302 лв. (84,70 на сто спрямо 
уточнения бюджет), за капиталови разходи – 1 621 517 лв. (88,15 на сто 
изпълнение). По програмата са отчетени и 400 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  

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 
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1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на 
планирани и аварийни ремонти % 100 100 
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание % 100 100 

3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 

4. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 80 
5. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното 
събрание % 100 100 
6. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 

Услуга 2. Хранително обслужване: 

2.1. Столово обслужване 

2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното 
събрание и други лица % 80 88 

2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 320 000 261 499 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 340 000 321 390 
Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 

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

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет 

І. 
Общо ведомствени разходи 6 303 300 15 875 623 15 241 192 

  
Персонал 2 641 300 2 902 897 2 861 358 

  
Издръжка 2 392 000 2 530 521 2 117 798 

  
Капиталови разходи 1 270 000 10 442 205 10 262 036 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

6 303 300 15 875 623 15 241 192 

  
Персонал 2 641 300 2 902 897 2 861 358 

  
Издръжка 2 392 000 2 530 521 2 117 798 

  Капиталови разходи 1 270 000 10 442 205 10 262 036 

  
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 
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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.) 6 303 300 15 875 873 15 241 442 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 6 303 300 15 875 873 15 241 442 

          

  Численост на щатния персонал 167 167 158 

  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 

За 2018 г. по програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално - 
битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер на 15 241 442 лв. (96,00 на 
сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 2 861 358 лв. (97,57 на сто спрямо уточнения бюджет), за издръжка са 
отчетени 2 117 798 лв. (83,69 на сто от уточнения бюджет), за капиталови разходи – 
10 262 036 лв. (98,27 на сто спрямо уточнения бюджет). По програмата са отчетени 
и 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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2018  Отчет към 

31.12.2018 г. 
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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 8 
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 10 

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 18 
6. Участие в международни срещи, конференциии и мероприятия по линия на 
МАИСССИ, ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални 
или международни институции  Брой 3 2 
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни 
медии Брой 230 283 
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на 
актове и изпълнение на основните функции на ИСС   % 100 100 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към Отчет на целевите стойности по показателите за изпълнение на 

 бюджета на  Икономическия и социален съвет  

за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.   

През 2018 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 за 2018 г., утвърдения бюджет и възприетата от 
ръководството политика на икономии и целесъобразност при разходване на средствата. 

По т. 1  
През отчетния период в ИСС не са постъпили искания от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерския 
съвет за изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално 
развитие на страната.  

По т. 2  
През периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо осем акта.  
Становище “Бъдещето на труда: предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция”. В документа ИСС насочва 
вниманието на институциите към новите предизвикателства, свързани най-вече с дигиталната трансформация на икономиката, 
които ще променят и българската икономика. ИСС подчертава, че Четвъртата индустриална революция е възможност, но 
същевременно е и заплаха за индустрията и работниците и ще доведе до промени в системите на образование, здравеопазване, 
транспорт и др. В становището ИСС откроява някои основни предизвикателства, пред които е изправена страната ни – 
недостатъчна и несъответстваща квалификация на работниците и служителите; нови области и търговски практики, които 
изискват регулация; риск от загуба на работни места, без да бъдат заменени и др. Обръща се внимание на  промените на пазара 
на труда и на очертаващата се перспектива много професии да изчезнат или да бъдат заменени от нови. ИСС препоръчва на 
изпълнителната власт възможно най-бързо да разработи национална дългосрочна стратегия в контекста на Четвъртата 
индустриална революция и да се приеме дългосрочен план за нейното изпълнение. 
Становище “Европейският стълб на социалните права и ролята на организираното гражданско общество”. Целта на становището 
е да се изрази подкрепата за Европейският стълб на социалните права (ЕССП) и да се очертаят стъпки за ефективното му 
прилагане. ИСС призова държавните институции да насочат усилията си за изработване на европейски план и пътна карта за 
прилагане на ЕССП на национално и европейско равнище. ИСС се солидаризира с препоръката на Европейската комисия 
относно ЕССП, че икономическият и социалният напредък са взаимно свързани и създаването на ЕССП е част от усилията за 
изграждане на по-приобщаващ и устойчив модел на растеж в Европа и за засилване на социалното сближаване. 
Становище „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично 
пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017) 343 final - 2017/0143 (COD)]“. В документа ИСС изразява принципната си 
подкрепа за регламентиране на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, който да се предлага от широк кръг 
доставчици във всички държави членки и по-този начин да се насърчи спестяването за лична пенсия на европейските граждани. 
ИСС отбелязва, че предложението на ЕК ще улесни най-вече мобилните работници, самостоятелно заетите лица и работещите в 
различни държави членки, тъй като регламентира трансграничната преносимост на продукта, с което се преодоляват данъчните 
препятствия пред дългосрочните спестявания за пенсия. 
ИСС препоръчва на държавните институции в партньорство със социалните партньори, неправителствения сектор и 
академичните среди да разработят дългосрочна стратегия за развитието на третия стълб на пенсионната система в контекста на 
ОЕПЛПО и да предложат адекватни решения за бъдещето развитие на личното и професионалното доброволно пенсионно 
осигуряване. 
Становище „Планинските и полупланинските райони в България – проблеми и възможности за развитие“. Целта на този 
документ е да насочи общественото внимание върху проблемите на планинските и полупланински райони в България. ИСС 
отчита, че общините в планинските и полупланински райони заемат 42,5% от територията на страната и в тях е съсредоточен 
голям потенциал за икономическото развитие на страната. В тази връзка  ИСС предлага конкретни мерки за справяне с 
негативните тенденции в тези райони. Едно от предложенията е свързано с разработване и приемане на  интегрирана стратегия 
за устойчиво развитие на планинските и полупланински райони в България, която да включва и създаване на подкрепяща среда 
за развитие на планинските предприемачи. ИСС предлага към планинските райони да бъдат насочени целеви публични 
инвестиции, които заедно с пазарните механизми да развият традиционното ноу-хау на районите за съвременно земеделие, 
горско стопанство, туризъм, енергетика и съхраняване на културното и природното наследство. Също така ИСС препоръчва 
както разработването и приемането на специален Закон за планинските и полупланински райони, така и на Програма за 
подобряване транспортната свързаност на планинските селища, която да акцентира върху обновяването и доразвиването на 
пътната мрежа. 
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Становище на тема „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски орган на 
труда“ - [COM(2018) 131 final – 2018/0064 (COD)]. Чрез този документ ИСС подкрепя инициативата на ЕК за създаване на нова 
структура - Европейски орган по труда (ЕОТ), който има за цел да координира, информира и решава възникнали проблеми, 
свързани с трудовата мобилност на вътрешния пазар на ЕС. В становището си ИСС отбелязва, че всеки ден 1.7 млн. европейци 
пътуват до работното си място в друга държава от ЕС. В сектора на автомобилния транспорт има над 2 млн. работници, които 
преминават ежедневно през границите на ЕС за превоз на товари или пътници, а броят на командированите работници през 2016 
г. стига до 2.3 млн. души. Тези факти подсказват необходимостта от създаване на ЕОТ като платформа за рационализиране на 
информацията и услугите относно правата, задълженията и възможностите за трансгранична мобилност в рамките на ЕС. 
ИСС препоръчва на българското правителство да предложи ЕОТ да бъде базиран в България с мотивите, че това ще има силен 
позитивен ефект за страните от Централна и Източна Европа, които са едни от най-засегнатите от негативни явления на 
трансграничния пазар на труда. 
Резолюция на тема „Икономически измерения за по-силна Европа“. В документа ИСС изразява единодушната си позиция, че са 
необходими обща политика и общи амбициозни цели за ускорено и балансирано икономическо развитие на ЕС, което да 
превърне общността в един по-силен фактор в световната икономика. ИСС анализира задълбочено Общия европейски пазар, 
Икономическия и паричен съюз, Банковия съюз, Съюзът на капиталовите пазари, Енергийния съюз и подкрепя тяхното 
развитие. ИСС акцентира и върху необходимостта от инвестиции приоритетно насочени към младите хора, търсещите работа 
лица, стартиращите фирми и МСП. ИСС подчертава, че във всички програми ЕС трябва да се отчита принципа „мисли първо за 
малкия”, тъй като регулаторната тежест на европейско, национално, регионално и местно равнище продължава да бъде основна 
пречка пред МСП. 
В заключителната част на документа ИСС заявява, че Европа се нуждае от политически съюз, който може да  осигурява 
надеждната политическа основа за всички визирани досега съюзи чрез истинска демократична отчетност, легитимност и 
институционално укрепване, и насърчава активното участие на социалните партньори и на гражданското общество на всички 
равнища. 
Резолюция „Социални измерения за по-солидарна Европа“. С документа ИСС насочва вниманието на европейските институции 
към развитието на ЕС на основата на повече социална справедливост и повече гаранции за социалните права на всички 
европейски граждани чрез прилагането на ЕССП. В резолюцията ИСС изразява подкрепа за превръщането на Европейския 
семестър в Европейски икономически и социален семестър и предлага въвеждане на доклади за социалните дисбаланси по 20-те 
приоритета на ЕССП. Също така ИСС акцентира  върху  кохезионната политика като една от най-важните политики за  
постигане целите за сближаване. ИСС настоява да се определи обща посока за европейско развитие, свързана с модернизиране 
на образователните системи и процеси, така че те да бъдат адаптирани към изискванията на дигиталната икономика и на 
споделената икономика и  да отговорят на предизвикателствата, възникнали в резултат на цифровите технологии.    
В заключителната част на документа ИСС изразява опасения, че ако социалните  предизвикателства в ЕС не се адресират бързо 
и навреме, задълбочаването им ще отдалечи европейските граждани от основополагащата идея за единство и от ценностите на 
Европейския социален модел. 
Резолюция „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 
и (ЕС) № 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на МСП“ – COM (2018) 331 final – 
2018/0165 (COD). С този акт ИСС изразява принципната си подкрепа относно Предложението за Регламент и подчертава 
неговата обществена значимост, тъй като касае близо 99.8% от работещите компании в България от сегмента на малките и 
средните предприятия (МСП). В резолюцията ИСС анализира състоянието на българския капиталов пазар и очаквания ефект 
върху него от приемането на Предложението за Регламент. ИСС препоръчва създаването на благоприятна институционална и 
правна рамка, която да отговаря на необходимостта на МСП да получават на отделен сегмент на фондовата борса по-евтин 
ресурс в сравнение с банковите заеми, което е от голямо значение не само за самите МСП, но и за нормалното функциониране 
на Българската фондова борса. В документа се поставя  проблема с т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация. Според ИСС 
държавата трябва да реши този чисто български проблем чрез промени в нормативната уредба, за да се „събудят“ тези активи, 
които са в значителен за нашия пазар размер. 
ИСС призовава европейските и  националните институции да ускорят разработването и приемането на стабилна нормативна 
рамка за подпомагане финансирането и развитието на малките и средните предприятия.  

По т. 3 

За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. ИСС организира и проведе следните дискусии и консултации: 
Консултация по проблемите на въвеждането и развитието на дуалното образование в България. Тя бе поискана от министъра на 
образованието Красимир Вълчев. Темата на консултацията бе свързана с търсене на решения на възникнали проблеми по 
въвеждането и развитието на дуалното обучение в България. В дискусията взеха участие членове на ИСС, заместник-министри и 
експерти от Министерството на образованието (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и 
Министерството на икономиката, както и представители на НПО. По време на дискусията членовете на ИСС направиха редица 
предложения, свързани с актуализиране на нормативната база, създаване на регистър на предприятията, участващи в процеса на 
дуално образование, обучението на наставниците и др. В дебата бе постигнат консенсус статута на учениците в процеса на 
обучение чрез работа  да бъде разписан в специализиран закон.  
В процеса на разработване на проекта на становище “Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ ИСС организира консултация с представители на Комисията за 
финансов надзор, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, МТСП, НОИ и представители на 
академичните среди от Висшето училище по застраховане и финанси, УНСС и Софийския университет. Участниците в 
дискусията подчертаха, че документът подробно и точно представя рамката на предложения Регламент като са разгледани както 
характеристиките на предлагания продукт, така и проблемите, които могат да възникнат при неговата дистрибуция и 
преносимост в отделните държави членки. Бяха направени и конкретни предложения за допълване на становището.  
ИСС консултира проект на становище „Планинските райони в България – проблеми и възможности за развитие” с кметове и 
представители на планински общини и сдружения, както и на заинтересованите институции от изпълнителната власт. 
Присъстващите обсъдиха представените в становището проблеми, касаещи общините и гражданите на планинските райони в 
България, както и необходимите спешни мерки за тяхното преодоляване. По време на консултацията бяха обсъдени конкретни 
предложения на ИСС с особен акцент върху проблемите на тези необлагодетелствани райони в България и необходимостта от 
спешни мерки за тяхното преодоляване. Подчертана бе ползата от приемането на общоевропейско определение за „планински 
район“, с цел разработването на по-ефективни политики и финансиране на развитието на тези райони.  
В партньорство с мисията на Обсерваторията на пазара на труда към ЕИСК ИСС организира консултация на тема 
„Взаимодействие на организираното гражданско общество  с местната власт, училищата, експерти от централни институции“. 
Консултацията бе посветена на изпълнението на Препоръката на Съвета на ЕС от февруари 2016 г. относно интеграцията на 
дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Участие в нея взеха кметове на общини, експерти от МОН и МТСП и 
училищни директори. Те споделиха резултатите и трудностите, свързани с преодоляването на дългосрочната безработица, 
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професионалното ориентиране, ранното отпадане на децата от училище, миграционните нагласи на младите хора и създаването 
на младежка заетост.  
Съвместно с мисията на Обсерваторията на пазара на труда към ЕИСК бе организирана и втора консултация на тема 
“Взаимодействие на академичната общност и различни граждански организации за превенция на дългосрочната безработица“. 
Целта на дебата беше да се сподели опитът и да се откроят проблемите, свързани с превенция на дългосрочната безработица. 
Направените предложения от представители на академичните среди, младежки и студентски организации и представители на 
уязвимите групи бяха насочени към изработването на стратегия за дългосрочно обезкуражените лица, преглед и 
усъвършенстване на законодателството с цел премахване на правни и административни пречки за наемането на лица с 
увреждания и въвеждане на данъчни облекчения за работодателите при наемане на дългосрочно безработни лица. 
В рамките на утвърденото партньорство с Националното сдружение на общините в Република България ИСС участва в Петата 
национална среща на общинските експерти по образование. В дискусиите ИСС представи свои позиции от актове в сферата на 
образованието, като специално внимание бе отделено на предложенията на ИСС относно пълния обхват на всички подлежащи 
на образование деца и предотвратяване на преждевременното напускане на образователната система. 
През 2018 г. ИСС организира дискусия с ученици от дуална система на обучение по професия „Икономист“ и специалност 
„Търговия“ от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ). Целта на срещата бе изразяване на мнения на учениците 
по отношение на избора им за професионално училище, вижданията им за подобрения на обучението чрез работа, както и за 
бъдещата им професионална реализация. Учениците споделиха, че са избрали своите специалности, защото излизат с професия, 
съчетават теорията и практиката, научават се да работят в реална работна среда с трудов договор. Те предложиха да се 
оптимизира учебния процес по специалните предмети и да се въведе практическо обучение още от 9-ти клас. Участниците в 
срещата оцениха средното образование в НФСГ като добър старт на професионално развитие и бяха единодушни, че ще 
продължат образованието си във висши училища. 
ИСС проведе среща със завършващи средното си образование ученици от Софийската професионална гимназия по туризъм. В 
дискусията учениците споделиха как и защо са направили избора на специалности в областта на  туризма - хотелиерство, 
ресторантьорство и екскурзоводско обслужване. Според тях тези професии им гарантират добра професионална реализация и 
финансова сигурност. По време на дискусията те демонстрираха своята професионална подготовка и придобитите 
професионални умения в областта на ресторантьорството. Учениците препоръчаха изнесените практически занятия на терен  да 
започват още в началната им степен на подготовка. Всички участници заявиха, че ще продължат образованието си във висши 
училища в областта на туризма, но същевременно ще практикуват и придобитата професия. 
ИСС организира и друга дискусия с учениците от Националната търговско-банкова гимназия, за да обсъди с тях мотивите им за 
професионална реализация. Учениците, изучаващи банково дело и електронна търговия, демонстрираха знания, икономическа 
култура и очертаха основните фактори, оказали влияние върху избора им на тези специалности. Младежите изразиха 
очакванията си от въвеждане на нови методи в учебния процес, като нова система на изпитване,  използване на електронни 
учебници и др. Те споделиха своите планове за професионално развитие в икономически професии в България и чужбина, и 
изявиха желание да участват в дискусии на ИСС по проблемите на младите хора. 
Представители на ИСС участваха в дебат на тема "Неравенства и бедност в България". Форумът бе проведен под патронажа на 
президента на Република България. В него участваха представители на изпълнителната власт, работодателските и синдикални 
организации, университетски преподаватели, учени от БАН и академичните среди.  ИСС представи позиции от свои актове, 
свързани с основните предизвикателства, пред които е изправена страната ни – демографията, преждевременното напускане на 
образователната система, дългосрочно безработните на пазара на труда,  бедността и социалното изключване. 

По т. 4 

През периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. бяха проведени шест пленарни сесии на ИСС.  

По т. 5 
За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. ИСС взе участие в следните международни срещи, конференции и събития: 
ИСС бе съорганизатор заедно с Трета група „Други интереси“ на ЕИСК на конференция “Подкрепа на уязвимите региони и 
граждани: Насърчаване на устойчивия растеж и сближаването”. Темата бе част от приоритетите на Българското председателство 
на Съвета на ЕС и по нея ИСС има приети актове с конкретни предложения за подкрепа на уязвимите региони и граждани. 
Членовете на група „Други интереси“ на ЕИСК и представителите на европейски и български институции подкрепиха 
предложението за разработване на План за действие, насочен към инструмента „Воденото от общността местно развитие“,  към 
младите хора и към социалното приобщаване.  
Членове на ИСС взеха участие в конференция на тема „Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни 
места - бизнес перспектива“, която бе организирана от Група 1 „Работодатели“ на ЕИСК в София. Форумът бе част от календара 
на българското председателство на Съвета на ЕС. В дискусиите взеха участие представители на работодателските организации 
от различни европейски държави, представители на българските институции и бизнеса, както и академичните среди. Те 
споделиха идеи и обсъдиха решения, свързани с адаптиране на образователните системи към предизвикателствата на пазара на 
труда в бъдеще. 
В извънредното заседание на група „Работници“ на ЕИСК в София на тема „Трудова Европа – нужно е по-голямо социално и 
икономическо сближаване“ участваха представители на ИСС. Акцент в дебата бе прилагането и финансирането на Европейският 
стълб на социалните права като инструмент за постигане на по-голямо социално и икономическо сближаване. Позицията на 
ИСС, изразена в специално прието становище за ЕССП, бе част от коментарите на заседанието.  
България, в лицето на българският ИСС, бе един от петте национални партньори на Обсерваторията на пазара на труда към 
ЕИСК за провеждане на изследване за интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда и добрите практики. За 
тази цел ИСС бе съорганизатор на проучвателни консултации в София с организации на гражданското общество, научни и 
академични страни, изпълнителната и местната власт и други заинтересовани страни по  изследваните проблеми. ИСС 
представи своите позиции по темата, основани на приети актове и пряко свързани с препоръката на Съвета на ЕС. Мисията на 
Обсерваторията на пазара на труда завърши с доклад за резултатите от консултациите в България и останалите четири държави 
членки, който ще бъде представен на ЕИСК и на другите заинтересовани европейски институции.  
В София бе организирана международна конференция на тема „Бъдещето на труда“, като част от календара на българското 
председателство. Членове на ИСС представиха позиции и предложения, позовавайки се на становище на ИСС по темата. 
Участниците се обединиха около предложението на ИСС за разработването на дългосрочна национална стратегия за подготовка 
на страната ни за Четвъртата индустриална революция. 
В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС членове на ИСС взеха участие в международна конференция на тема 
„Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“. Целта на форума бе да насърчи обмена на 
мнения за предизвикателствата и възможностите за бъдещето на социалната икономика в контекста на цифровата революция и 
приобщаващия растеж. В дискусиите участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, представители на 
институции и органи на Европейския съюз и на държавите от процеса на разширяване, международни организации и социални 
партньори. ИСС се включи в дебата, като представи свои позиции и предложения от приети актове по темата. 
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ИСС участва в организирана от КТ “Подкрепа” международна конференция на тема „Европейска законодателна рамка и защита 
на наемния труд: предизвикателства пред Европейския стълб на социални права“. Целта на форума бе свързана с представяне на 
националните политики и приоритети относно Европейския стълб за социалните права. В дискусията бе представена позицията 
на ИСС от прието през 2018 г. становище “Европейският стълб на социалните права и ролята на организираното гражданско 
общество”.  
ИСС бе представен в конференция, организирана от постоянното представителство на ЕК, посветена на Доклада за България в 
рамките на Европейския семестър 2018 г. Обект на дискусия бяха ЕССП, както и макроикономическите перспективи и 
потенциалът за растеж пред България в контекста на нейното присъединяване към Еврозоната. В дебатите  представителите на 
ИСС изложиха позиции от приети становища по дискутираните въпроси. 
ИСС съвместно с ЕИСК организираха в София международна конференция, посветена на 20-то юбилейното издание на 
Европейския ден на потребителите, на тема „Цифровата икономика: ползи за потребителите“. Над 100 представители от Европа 
и България коментираха един от основните приоритети на българското председателство – приемането на европейско 
законодателство за защита на потребителите в условията на цифровата икономика. По време на дебатите ИСС предложи 
разработването на механизъм на европейско равнище, който да гарантира правата на потребителите в дигиталната икономика. 
Също така ИСС акцентира върху необходимостта образованието да осигурява на децата достъп до знанията за цифровите 
технологии, както и да гарантира защитата им от евентуални рискове като специфична група потребители. 
Членове на ИСС взеха участие в конференция на тема „България в Еврозоната. Икономическата логика срещу митовете“, 
организирана от български евродепутати и с участието на представители на изпълнителната и законодателната власт. В 
дискусиите се включиха представители на НПО, посолства, експерти и представители на научните среди и на социалните 
партньори. В своите изказвания членовете на ИСС представиха позиции, изразени в становище на ИСС по дискутирания 
проблем. Заявен бе консенсус от всички политически сили по основната цел – ускоряване влизането на България в ЕRM II и в 
Еврозоната, която съвпада с единната позиция на ИСС. 
ИСС съвместно с EИСК и Програмата за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия организираха в 
рамките на българското председателство международна конференция на високо равнище „За икономическа и социална кохезия 
в Западните Балкани“. В дискусиите взеха участие над 100 представители на сдружения на работодатели, синдикати и други 
организации на гражданското общество от ЕС и Западните Балкани, както и представители на институциите на ЕС, български 
министри и членове на българското организирано гражданско общество. Дебатите се фокусираха върху европейската 
перспектива на Западните Балкани, икономическото и социалното сближаване между страните от региона, както и върху правата 
и овластяването на уязвимите групи хора в региона. ИСС представи пред участниците 15 годишния си опит в гражданския 
диалог с националните и европейските институции, и изрази готовност за помощ и сътрудничеството със сродните институции 
от Западните Балкани. Заключителният документ на конференцията бе изпратен до срещата на върха в София за Западните 
Балкани  и до европейските институции. 
Представители на ИСС взеха участие в международна конференция на тема "Европейски стълб за социални права - да работим 
за съюз на европейските социални стандарти", която се проведе в София в рамките на българското председателство на Съвета на 
ЕС.  Основната цел на форума бе да продължи дебатът за укрепването на социалното измерение на Европа в контекста на 
дискусиите за бюджета на ЕС за следващия програмен период. В конференцията взеха участие тристранни делегации от 
държавите-членки на ЕС,  представители на европейските институции, европейските социални партньори и неправителственият 
сектор.  
ИСС бе партньор на ЕИСК при организирането на тристранен международен семинар “Европейска година на туризма между ЕС 
и Китай 2018“ в сътрудничество с Министерството на туризма на Република България и община Варна. В дебата се включиха 
представители на ЕИСК, на българския и на китайския ИСС, на Министерството на туризма, кметът на град Варна, 
представители на туристическия бранш, журналисти и др. Целта на форума бе да популяризира по-слабо известните  
туристически дестинации и да представи възможности за по-интензивно икономическо сътрудничество между ЕС и Китай. 
Изразени бяха и позициите на  българския ИСС по темата за туризма, които се основават на вече приети становища.  
Членове на ИСС участваха в международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - 
регламент, ефекти и проблеми“, която бе част от програмата на българското председателство. Те представиха позицията и 
предложенията на ИСС от становището по темата. ИСС призова европейските и националните институции да намерят начин 
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, в частност българските, да бъдат включени в списъка с възможните 
дистрибутори на ОЕПЛПО. Основни изводи и препоръки на ИСС към европейските и националните законодателни и 
регулаторни органи намериха място в заключителния документ от конференцията. 
Българският ИСС участва в организираната от ЕИСК и ИСС на Словакия Годишна среща на президентите и главните секретари 
на икономическите и социални съвети на държавите-членки на ЕС и на ЕИСК. Във форума взеха участие представители на 
организираното гражданско общество от повечето европейските държави, които дебатираха темата за “Бъдещето на Европа”. 
Срещата бе посветена и на 60-та годишнина от създаването на ЕИСК. ИСС представи своите  позиции и предложения, 
формулирани в приетите становища по темите за Бялата книга за бъдещето на Европа, Европейския стълб на социалните права и 
Четвъртата индустриална революция.  
Представител на ИСС взе участие в организирания от ЕИСК годишен медиен семинар на ЕИСК на тема „Затвърждаване 
ценностите на Европа”. Форумът бе проведен в рамките на честванията, свързани с 60 годишнина от създаването на ЕИСК. 
Фокус на дебатите бяха проблемите, които са на дневен ред за решаване в Европа, като например мултикултурализмът, 
намаляващата солидарност, нарастващият национализъм и нелиберализмът. Бъдещата роля на организираното гражданско 
общество за защита на демократична, основана на ценности и обединена Европа, бе дебатирана от над 150 души, представители 
на национални ИСС, на неправителствени организации, членове на ЕИСК, журналисти и представители на академичните среди 
от 12 различни държави на ЕС. 
ИСС съвместно с ЕИСК проведе в София публичен дебат на тема “Каква Европа искаме?”. Двете институции отбелязаха и 
своите годишнини - 60 години от създаването на ЕИСК и 15 години от основаването на българския ИСС. Гражданския дебат за 
бъдещето на Европа е част от дейността на ИСС в рамките на  европейския и националния дебат по темата. На форума ИСС 
предложи за дискусия две свои резолюции – „Икономически измерения за по-силна Европа“ и „Социални измерения за по-
солидарна Европа“. Участниците в обсъждането  изразиха съгласие с основни предложения и идеи от тези актове на ИСС. Също 
така активно участие взеха и младите хора със свои предложения и отправиха апел за повече справедливост в ЕС. 
Представители на ИСС участваха в организирана от Обсерваторията по пазара труда към ЕИСК  международна конференция на 
тема “Публичните услуги по заетостта и изпълнението на Европейския стълб на социалните права: каква е тяхната нова роля в 
активните политики на пазара на труда”. Бяха представени позиции от актове на ИСС свързани с активиране на безработните и 
неактивни лица на пазара на труда, както и приноса на социалните партньори и организираното гражданско общество в 
разработваните политики и реализирани мерки. 

 По т. 6 
Представители на българския ИСС взеха участие в Годишната среща на върха на икономическите и социални съвети и сродни 
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институции от Евро-средиземноморския регион (Евромед), организирана съвместно от ЕИСК и Европейската фондация за 
обучение. Във форума участваха над 100 представители на държави от Европа и Средиземноморие, които обсъдиха и  споделиха 
опит по две актуални теми, посветени на образованието и професионалното обучение, и социалната икономика и 
предприемачество. Българският ИСС представи своите позиции от приети актове  по темите и се включи активно в дебата за  
професионалното образование и обучение, като сподели своя опит в организиране на дискусии с младите хора, свързани с 
развитие на дуалното и професионално образование в България. 
ИСС взе участие в ежегодната Генерална асамблея на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и 
сродни институции, която се проведе във френската столица. Над 130 представители от 37 държави обсъдиха  въздействието на 
дигиталната революция върху бъдещето на човечеството. Представителите на ИСС акцентираха върху ползите и рисковете от 
Четвъртата индустриална революция и представиха основни позиции и предложения от становището на ИСС „Бъдещето на 
труда: предизвикателства на четвъртата индустриална революция“. 

По т. 7 
Констатациите и предложенията на ИСС от приетите актове, публични консултации и дискусии срещнаха определен медиен и 
обществен интерес, като до 31 декември 2018 г. са налице 283 публикации. 

По т. 8 

При разработването на проекти на актове и изпълнение на основните функции на ИСС бе осигурена необходимата 
консултантска помощ 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 1 001 900 596 538 

  
Персонал 658 200 668 700 460 398 

  
Издръжка 318 700 308 200 124 310 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 11 830 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 001 900 1 001 900 596 538 

  
Персонал 658 200 668 700 460 398 

  
Издръжка 318 700 308 200 124 310 

  Капиталови разходи 25 000 25 000 11 830 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

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

  2. ..............................       
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ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 001 900 1 001 900 596 538 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 001 900 1 001 900 596 538 

          

  Численост на щатния персонал 32 32 16 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За 2018 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” са отчетени 
разходи в общ размер на  596 538 лв. (59,54 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 460 398 лв. (68,85 на сто 
спрямо уточнения план), за издръжка – 124 310 лв. (40,33 на сто спрямо уточнения 
бюджет) и за капиталови разходи – 11 830 лв. (47,32 на сто спрямо уточнения 
бюджет). 

 

VІ. Функционална област ІV „Мониторинг на фискалната политика” 

 

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

 

Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
 

Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика” 

Програма 8 „Фискален съвет” 

Услуга 1. Мониторинг на фискалната политика 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 

2018 

Отчет към 

31.12.2018 г. 

1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет Брой 16 10 
*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС Брой   0 

3. Проведени заседания Брой 36 37 

*4. Анализиране на рисковете за устойчивостта на ПФ Брой   1 
*5. Становища за прилагането на автоматични корективни механизми Брой   0 
*6. Препоръки за предприемане на мерки за коригиране на отклонението прогноза-отчет Брой   1 

7. Участие в годишни срещи на Фискалните съвети Брой 2 2 

8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети Брой 17 8 

*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации Брой   3 

10. Консултации с международни финансови институции Брой 8 6 

11. Участие в годишни срещи на НСОБ Брой 1 0 

12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната Брой 5 8 

13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.: Брой 48 43 

- пресконференции   2 0 

- телевизии и радиа   30 30 

- в печатни медии   15 12 

- годишник на ФС   1 1 
14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ Брой 1 0 
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*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти     3 

16. Организиране на международни конференции Брой 1 1 

*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 421 800 405 000 305 818 

  
Персонал 340 300 323 500 294 328 

  
Издръжка 81 500 81 500 11 490 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

421 800 405 000 305 818 

  
Персонал 340 300 323 500 294 328 

  
Издръжка 81 500 81 500 11 490 

  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.) 421 800 405 000 305 818 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 421 800 405 000 305 818 

          

  Численост на щатния персонал 8 8 7 

  Численост на извънщатния персонал       
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За 2018 г. по програма 8 „Фискален съвет” са отчетени разходи в общ размер 
на 305 818 лв. (75,51 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 294 328 лв. (90,98 на сто спрямо уточнения 
план) и за издръжка – 11 490 лв. (14,10 на сто спрямо уточнения план). 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за 2018 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 2018 г. Народното събрание осъществяваше своята дейност в 
съответствие с утвърдения бюджет. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 
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