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І. УВОД 

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2019 г. е изготвен в съответствие с Указания на 
министъра на финансите № 91-00-196/ 03.07.2019 г. за формата, съдържанието и 
сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и 
годината за изпълнението на програмните бюджети за 2019 г. от първостепенните 
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. 

Отчетът отразява дейността на 44-то Народно събрание през полугодието на 
2019 г. 

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

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното 
събрание за полугодието на 2019 г. е насочен към пълноценното функциониране на 
Парламента, изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, 
основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са 
насочени към: 

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

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

- подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния 
процес; 

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

- повишаване ефикасността на парламентарния контрол; 

- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор; 

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

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

Изготвеният отчет на Народното събрание за полугодието на 2019 г. е 
разработен с цел: 

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

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

Отчетените разходи за посочения период обхващат: 

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

- разходите на администрацията на Народното събрание; 
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- разходите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

- разходите на Фискалния съвет. 

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

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

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

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

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

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; 

• Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”: 

- Програма 5. „Административно обслужване”; 

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

• Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”: 

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”. 

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

- Програма 8. „Фискален съвет”. 

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по 
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2019 г. 

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 
2019 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 1 523 450 761 489 
Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 1 500 000 1 523 450 761 489 

Приходи и доходи от собственост 1 374 000 1 374 000 601 175 

Държавни такси 341 000 341 000 204 954 

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

    11 562 

Приходи от концесии       

Други 1 000 24 450 24 277 

Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите 

-216 000 -216 000 -80 479 

Помощи, дарения и други 

безвъзмездно получени суми 
      

 

 За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са отчетени приходи в общ размер на 
761 489 лв., което представлява изпълнение от 49,99 % спрямо уточнения бюджет 
за 2019 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 

79 300 000 79 273 886 28 344 585 

Функционална област "Представителен и 
ефективен парламент" 

46 957 000 46 528 509 17 028 766 

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

33 664 000 33 665 670 11 950 998 

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

7 816 500 7 588 840 3 076 521 

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно 
представителство" 

1 834 000 1 739 839 638 481 

Програма 4 "Парламентарна дипломация" 3 642 500 3 534 160 1 362 766 
        
Функционална област "Осигуряващи 
дейности" 

30 800 000 31 204 267 10 839 366 

Програма 5 "Административно обслужване" 13 961 200 14 343 687 5 562 617 
Програма 6 "Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване" 

16 838 800 16 860 580 5 276 749 

        
Функционална област "Съпътстваща 
дейност" 

1 054 000 1 054 000 314 343 
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Програма 7 "Икономически и социален диалог" 1 054 000 1 054 000 314 343 
        

Функционална област "Мониторинг на 
фискалната политика" 

489 000 487 110 162 110 

Програма 8 "Фискален съвет" 489 000 487 110 162 110 

        
Общо разходи: 79 300 000 79 273 886 28 344 585 

 

 Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 
01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са в общ размер на 28 344 585 лв., което представлява 
изпълнение от 35,76 % спрямо уточнения бюджет. 

 

 3. Таблица с промените по бюджета на Народното събрание 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на акта 
Нормативно 

основание 
Мотиви 

Наименование 
на бюджетните 

програми 

Ефект 
върху 

бюджета 
(увеличение 
/ намаление 

за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателите 
за 

изпълнение 

1 

Закон за публичните 
финанси, във връзка с т. 13 
от Раздел ІХ "Извършване 
на промени по Закона за 
публичните финанси" от 
Указания ДР № 1/ 
11.01.2019 г. на 
Министерство на 
финансите относно 
изпълнението на 
държавния бюджет и на 
сметките за средства от 
Европейския съюз за 2019 
г. 

чл. 112, ал. 3 
от Закона за 
публичните 
финанси 

Предоставен 
трансфер на БНТ за 
запис и излъчване по 
БНТ на концерт на 
Софийската 
филхармония за 
отбелязване на 
началото на 
честванията на 140 г. 
от свикването на 
Учредителното 
събрание и 
приемането на 
Търновската 
конституция 

Програма 3 
„Връзка с 
избирателите и 
народно 
представителст
во” 

-3 261 

отбелязване 
на 140 г. от 
свикването 
на 
Учредително
то събрание и 
приемането 
на 
Търновската 
конституция 

2 

Закон за публичните 
финанси, т. 5.4 от Раздел ІХ 
„Извършване на промени 
по Закона за публичните 
финанси” от Указания ДР 
№ 1/ 11.01.2019 г. на 
Министерство на 
финансите 

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

Предоставен 
трансфер на 
Софийската 
филхармония - ВРБ 
към министъра на 
културата за 
подготовката и 
реализирането на 
тържествен концерт, 
с който се отбелязва 
началото на 
честванията под 
надслов "140 г. от 
свикването на 
Учредителното 
народно събрание и 
приемането на 
Търновската 
конституция" 

Програма 3 
„Връзка с 
избирателите и 
народно 
представителст
во” 

-20 000 

отбелязване 
на 140 г. от 
свикването 
на 
Учредително
то събрание и 
приемането 
на 
Търновската 
конституция 
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№ 
по 
ред 

Наименование на акта 
Нормативно 

основание 
Мотиви 

Наименование 
на бюджетните 

програми 

Ефект 
върху 

бюджета 
(увеличение 
/ намаление 

за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показателите 
за 

изпълнение 

3 

Закон за публичните 
финанси 

 чл. 113, ал. 
4 и ал. 8 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Получено 
застрахователно 
обезщетение от ЗАД 
"Застраховане" АД 

Програма 5 
„Администрат
ивно 
обслужване” 

23 450 

Получени 
средства за 
застраховате
лно 
обезщетение 

4 

Закон за публичните 
финанси, чл. 77, ал. 5, т. 6 и 
ал. 6 от Закона за 
държавния бюджет на 
Република България за 
2019 г., във връзка с Раздел 
ІХ "Извършване на 
промени по Закона за 
публичните финанси" от 
Указания ДР № 1/ 
11.01.2019 г. на 
Министерство на 
финансите 

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

Получен трансфер от 
Министрество на 
труда и социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за заетост от 
Националния план за 
действие по заетостта 
за 2019 г. 

Програма 5 
„Администрат
ивно 
обслужване” 

697 

Програми за 
заетост 

5 

Закон за публичните 
финанси, във връзка с т. 13 
от Раздел ІХ "Извършване 
на промени по Закона за 
публичните финанси" от 
Указания ДР № 1/ 
11.01.2019 г. на 
Министерство на 
финансите 

чл. 112, ал. 3 
от Закона за 
публичните 
финанси 

Предоставен 
трансфер на БНТ за 
производство и 
излъчване на аудио-
визуално 
произведение-филм, 
посветен на 140 г. от 
създаването на 
Българския 
парламент 

Програма 3 
„Връзка с 
избирателите и 
народно 
представителст
во” 

-12 000 

отбелязване 
на 140 г. от 
свикването 
на 
Учредително
то събрание и 
приемането 
на 
Търновската 
конституция 

6 

Закон за публичните 
финанси, във връзка с т. 13 
от Раздел ІХ "Извършване 
на промени по Закона за 
публичните финанси" от 
Указания ДР № 1/ 
11.01.2019 г. на 
Министерство на 
финансите 

чл. 112, ал. 3 
от Закона за 
публичните 
финанси 

Предоставен 
трансфер на БНТ за 
отразяване в 
програмите на БНТ 
на организираните от 
НС чествания на 140-
годишнина от 
свикването на 
Учредителното 
събрание и 
приемането на 
Търновската 
конституция под 
наслов "140 години 
Български 
парламент" 

Програма 3 
„Връзка с 
избирателите и 
народно 
представителст
во” 

-15 000 

отбелязване 
на 140 г. от 
свикването 
на 
Учредително
то събрание и 
приемането 
на 
Търновската 
конституция 

  ОБЩО:       -26 114   
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 4. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И 
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

Народното събрание на 
Република България 

Общо 
консолидира
ни разходи 

Ведомствени разходи 

Администрирани разходи 

(в лева) Общо По бюджета 
на ПРБ 

По 
други 

бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Общо По 
бюджета 
на ПРБ 

По 
други 
бюдж
ети и 
сметк
и за 

средс
тва от 

ЕС 

Обща сума на 
разходите: 

28 344 585 28 341 385 28 341 385 0 3 200 3 200 0 

Функционална област 
"Представителен и 
ефективен парламент" 

17 028 766 17 028 766 17 028 766 0 0 0 0 

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

11 950 998 11 950 998 11 950 998 0 0 0 0 

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

3 076 521 3 076 521 3 076 521 0 0 0 0 

Програма 3. Връзка с 
избирателите и народно 
представителство 

638 481 638 481 638 481 0 0 0 0 

Програма 4. Парламентарна 
дипломация 

1 362 766 1 362 766 1 362 766 0 0 0 0 

Функционална област 
"Осигуряващи дейности" 

10 839 366 10 836 166 10 836 166 0 3 200 3 200 0 

Програма 5. Административно 
обслужване 

5 562 617 5 559 417 5 559 417 0 3 200 3 200 0 

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

5 276 749 5 276 749 5 276 749 0 0 0 0 

Функционална област 
"Съпътстваща дейност" 

314 343 314 343 314 343 0 0 0 0 

Програма 7. Икономически и 
социален диалог 

314 343 314 343 314 343 0 0 0 0 

Функционална област 
"Мониторинг на 
фискалната политика" 

162 110 162 110 162 110 0 0 0 0 

Програма 8. Фискален съвет 162 110 162 110 162 110 0 0 0 0 

 

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

Закон Уточнен 
план 

Отчет  Отчет 

Общо консолидирани разходи: 79 300 000 80 175 703 28 344 585 0 

Общо финансиране: 79 300 000 80 175 703 28 344 585 0 

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

Собствени приходи 1 500 000 1 523 450 761 489 0 

Субсидия от държавния бюджет 77 800 000 77 800 000 27 701 256   

Други (друго финансиране - операции с активи)     6 503   

Депозити и средства по сметки     -79 749   

Получени трансфери   697 5 347   

Предоставени трансфери   -50 261 -50 261   

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

0 901 817 0 0 

Централен бюджет, в т.ч.:         

           държавни инвестиционни заеми         

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

Оперативна програма "Добро управление" 

  901 817     

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         

     

Забележка: Посочените в уточнения план по други бюджети и сметки за средства от ЕС 901 817 лв. са частта 
от средствата за 2019 г. във връзка със сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” с 
наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в 
българското законодателство и публична регулация” на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 
31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от 
реално отчетените средства. 

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

- Субсидия от държавния бюджет: 27 701 256 лв. или е налице изпълнение от 
35,61 % спрямо уточнения бюджет; 

- Предоставени трансфери: - 50 261 лв. на Министерство на културата и 
Българската национална телевизия за дейности по отбелязване и честване на 140 г. 
от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция; 

- Получени трансфери – 5 347 лв. от Министрество на труда и социалната 
политика по програмите за осигуряване на заетост; 

- Други (друго финансиране – операции с активи): 6 503 лв.; 

- Депозити и средства по сметки: - 79 749 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” 
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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 33 664 000 33 665 670 11 950 998 

  
Персонал 22 284 000 22 284 000 8 242 218 

  
Издръжка 10 880 000 10 881 670 3 708 780 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

500 000 500 000 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

33 664 000 33 665 670 11 950 998 

  
Персонал 22 284 000 22 284 000 8 242 218 

  
Издръжка 10 880 000 10 881 670 3 708 780 

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

  
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.) 33 664 000 33 665 670 11 950 998 

  
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 33 664 000 33 665 670 11 950 998 

          

  
Численост на щатния персонал 240 240 240 

  Численост на извънщатния персонал       
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За полугодието на 2019 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи, 
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са 
отчетени разходи в общ размер на 11 950 998 лв. (35,50 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 8 242 218 лв. 
(36,99 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 3 708 780 лв. (34,08 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти Брой   63 
2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок % 100 100 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

* 3. Финализирани приети закони Брой   63 
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   281 
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   246 
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато 
съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол Брой   0 
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. Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно 
резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – приложение № 3 към 
Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание 
(ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на 
международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип 
боен самолет, № 902-03-1, внесен от Министерския съвет на 10.01.2019 г. 

2. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.12.2018 г. 
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за  
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икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2019 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финанасовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-52, 
внесен от Министерския съвет на 20.11.2018 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2018 г.-  второ гласуване. 
5. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и 
организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за 
изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 
октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава 
на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 
ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26.11.2018 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на 
Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции 
(МППАСО), подписан на 4 октомври 2018 г., № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г. 
7. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г. 
8. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по 
обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано 
на 21 декември 2018 г., № 902-02-4, внесен от Министерския съвет на 01.02.2019 г. 
9. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и 
експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската 
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от 
Министерския съвет на 31.01.2019 г. 
10. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на 
Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията 
по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 854-01-77, внесен от народния представител 
Корнелия Нинова и група народни представители на 25.10.2018 г. 
12. Изслушване на предложения кандидат Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор. 
13. Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 
954-01-7, внесен от народния представител  Данаил Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г. и приет на първо 
гласуване на 14.03.2019 г.  - второ гласуване. 
14. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 
22.02.2019 г., и № 954-01-9, внесен от народните представители  Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 
26.02.2019 г. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен 
от Министерския съвет на 22.02.2019 г. 
16. Изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор: Мария Асенова Филипова 
за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и Илиана Илиева Христова за заместник-
председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. 
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници, № 902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27.03.2019 г. 
18. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-8, внесен от Министерския съвет на 04.04.2019 г. 
19. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 27 март 2019 г. 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 
22.02.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност № 954-01-9, внесен от народните 
представители  Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26.02.2019 г. - второ гласуване. 
20. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от народния представител 
Александър Койчев Иванов и група народни представители на 04.04.2019 г. 
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници, № 902-01-14, внесен от Министерския съвет на 27.03.2019 г., приет на първо гласуване на 10 април 2019 
г. - второ гласуване. 
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019 
г. 
23. Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от 
Министерския съвет на 08.04.2019 г. 
24. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, № 
902-02-12, внесен от Министерския съвет на 19.04.2019 г. 
25. Допълнителен доклад към доклад вх. № 953-02-28 от 19 април 2019 г. за второ гласуване на законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 902-01-14, 
внесен от Министерския съвет на 27.03.2019 г., приет на първо гласуване на 10 април 2019 г. - второ гласуване. 
26. Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 954-01-29, внесен от народния представител Менда 
Стоянова и група народни представители на 22.04.2019 г. - второ гласуване 
27. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от 
народния представител Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г. 
28. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. 
29. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, 
подписано на 8 април 2019 г., № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16.05.2019 г. 
30. Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерския съвет на 28.05.2019 г. 
31. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерския 
съвет на 22.05.2019 г. 
32. Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,  № 902-01-28,  внесен от 
Министерския съвет на 06.06.2019 г.  
33. Законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г. 
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34. Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от 
Министерския съвет на 06.06.2019 г. и приет на първо гласуване на 12.06.2019 г.  - второ гласуване. 
    

Комисия по правни въпроси 

1. Обсъждане на Указ № 309 на Президента на Република България, постъпил на 19.12.2018 г., за връщане за ново обсъждане на 
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от Народното събрание на 13 декември 2018 г. и мотивите към указа.  
2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.12.2018 г.  

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерския съвет на 
02.01.2019 г.  
4. Обсъждане за второ 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.  
5. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 
2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерския съвет на 24.01.2019 г.  
6. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо 
гласуване 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. и 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. 
7. Обсъждане на Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от 
народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.02.2019 г.  
8. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо 
гласуване 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. и 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. (допълнителен доклад) 
9. Обсъждане на Проект на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Централната 
избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на 
председател, заместник – председатели и секретар на Централната избирателна комисия, предложен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов.  
10. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни 
и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители 
на 12.02.2019 г. 
11. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление 
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18.02.2019 г.  
12. Обсъждане на Указ № 35 на Президента на Република България, постъпил на 25.02.2019 г., за връщане за ново обсъждане на 
Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. и мотивите към указа.  
13. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от 
Министерския съвет на 27.02.2019 г.  

14. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от 
народния представител Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.  
15. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от 
Министерския съвет на 27.02.2019 г.  
16. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, 
внесен от Министерския съвет на 22.02.2019 г.  
17. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, 
внесен от народните представители Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев 
на 26.02.2019 г.  
18. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от 
народния представител Весела Николаева Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.  
19. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от народния 
представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 18.02.2019 г.  
20. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от народния 
представител Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 06.03.2019 г.  

21. Изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия.  
22. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019 г.  
23. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерския съвет на 
02.01.2019 г.  
24. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от народния 
представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 18.02.2019 г.  
25. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от народните представители Данаил Димитров Кирилов и 
Хамид Бари Хамид на 17.12.2018 г.  
26. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от 
народния представител Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.  
27. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, 
внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28.02.2019 г.  
28. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на 
наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, № 902-01-12, внесен от Министерския съвет на 
11.03.2019 г.  
29. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 29.03.2019 г.  
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30. Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 29.03.2019 г.  
31. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 03.04.2019 г.  

32. Обсъждане на законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-
9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.  
33. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България 
между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 
902-02-10, внесен от Министерския съвет на 15.04.2019 г.  
34. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 
954-01-22, внесен от народните представители Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и 
Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. 
35. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините 
за вреди, № 954-01-26, внесен от народния представител Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.  
36. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от 
народните представители Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова 
Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г.  
37. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от 
народния представител Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.  
38. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 29.03.2019 г.  
39. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
държавната собственост, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: 
- законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от народните представители Александър 
Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен 
Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г. 
- законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от народния представител Младен Николов 
Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.  
40. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 953-03-35 от 08.05.2019 г. на приетите на 8 май 2019 г. на първо гласуване 
законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от народните представители Александър 
Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен 
Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г. и законопроект за допълнение на Закона за държавната 
собственост, № 954-01-25, внесен от народния представител Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 
г.  
41. Обсъждане на Указ № 124 на Президента на Република България, постъпил на 27.05.2019 г., за връщане за ново обсъждане на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 15 май 2019 г. и мотивите 
към указа.  
42. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на 
наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, № 902-01-12, внесен от Министерския съвет на 
11.03.2019 г.  
43. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, 
внесен от народния представител Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 16.06.2017 г. 
44. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от 
Министерския съвет на 28.05.2019 г.  
45. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 
902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22.05.2019 г.  
46. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16.05.2019 г.  
47. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание: 
- законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от народните 
представители Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 
12.04.2019 г. 
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от 
народния представител Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.  
48. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 
902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019 г.  
49. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от 
Министерския съвет на 28.05.2019 г.  
50. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 
31.05.2019 г.  
51. Обсъждане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 31.05.2019 г.  
52. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г., № 911-
00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.  
53. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен 
от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г. 
54. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.,№ 911-00-6, внесен от Висшия съдебен 
съвет на 31.05.2019 г.  
55. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет 
на 6 юни 2019 г.  
56. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на 
Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на 
световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.  
57. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от 
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Министерския съвет на 24.06.2019 г.  

Забележка: По т.16 и 17 - изготвен 1 доклад; по т.19 и т.20 - изготвен 1 доклад; по т.34 и 35 - изготвен 1 доклад; по т.36 и 37 - 
изготвен 1 доклад; по т.43 и 44 - изготвен 1 доклад. 

    

Комисия по икономическа политика и туризъм 

1. Доклад по законопроекта 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 присъединяването на Еквадор, 
подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2018 г. 
2. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 г. 
3. Доклад за първо гласуване по законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд  в Република България през 2021 г., 
№ 802-01-56, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2018 г. 
4. Становище по Годишна програма за участие на република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 
2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г. 
5. Доклад за второ гласуване по законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., 
№ 802-01-56, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2018 г. 
6. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 
902-02-6, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2018 г. 
7. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 
902-01-8, внесен от Министерски съвет на 26 февруари 2019 г. 
8. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-
5, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2019 г. 
9. Доклад по Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - 
Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 5 март 2019 г. 
10. Становище по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, 
внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г. 
11. Становище по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 
2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 
г. 
12. Доклад за първо гласуване по законопроекта за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г. 
13. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 
902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г. 
14. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България 
между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 
902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г. 
15. Доклад за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 
902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г. 

16. Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-
23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г. 
17. Становище по Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД - Видин, № 
902-03-13, внесен от Министерски съвет на 20 май 2019 г. 
18. Доклад по законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и 
Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и 
историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г. 
19. Доклад за първо гласуване по законопроекта за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерски съвет на 
6 юни 2019 г. 

    

Комисия по енергетика 

1. Годишна програма за участие на Република България в ЕС, № 902-3-2, внесен от Министерски съвет на 24.02.2019 г.  
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-16 от 22.03.2019 г., внесен от народните 
представители Делян Добрев и Валентин Николов - 1-во и 2-ро четене. 
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-43 от 19.06.2019 г., внесен от народния представител 
Валентин Николов и група народни представители. 
 
    

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
 
 

1. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет. 
2. Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет. 
3. Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802-00-59, 
внесен от Министерски съвет. 
4. Законопроект за ратифицирне на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 
902-02-6, внесен от Министерски съвет. 
5. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет. 
6. Доклад за второ гласуване на общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на тариторията, № 853-04-21 
от 14.06.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. 
законопроекти. 
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7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерски съвет 
(за първо гласуване). 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от 
Министерски съвет (за първо гласуване). 
9. Законопроект за  изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от 
Министерски съвет (за първо гласуване). 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерски съвет ( 
за второ гласуване). 
11. Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от народния представител Александър 
Ненков и група народни представители. 
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7 (за второ 
гласуване). 
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8 (за второ 
гласуване).   
14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-
02-13, внесен от Министерски съвет. 
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет. 
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-45, внесен от народните представители Искрен 
Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов. 
17. Указ № 149 на Президента на Република България, постъпил на 25.06.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г. и 
мотивите към указа. 

 

Комисия по външна политика  

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г. 
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на 
Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции 
(МППАСО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г. 
4. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна 
Македония, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 г. 
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на 
другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република 
България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, 
Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и 
превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г.  в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от 
Министерски съвет на 16.04.2019 г. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за 
уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в 
Будапеща, № 902-02-14, внесен от Министерски съвет на 27.05.2019 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерски съвет на 
30.05.2019 г. 

    

Комисия по отбрана 

1. Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в Доклада на Министерския съвет относно 
резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към 
Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, 
бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър – председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на 
международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип 
боен самолет, № 902-03-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019 г. 
 
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, 
Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на 
Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции 
(МППАСО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г.  
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г.,  № 902-
00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г. и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз за 2019 г.  
4. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна 
Македония, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14.02.2019 г. 
5. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 
902-01-11, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 01.03.2019 г. 
6. Проект за Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно 
училище „Георги Бенковски", № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен 
от Министерски съвет на 03.04.2019 г. 
8. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., № 902-03-10, внесен от Министерски 
съвет на 25.04.2019 г. 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 

полугодието на 2019 г. 

 18

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен 
от Министерски съвет на 03.04.2019 г.  (второ гласуване). 
    

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

1. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерския 
съвет на 18 юли 2018 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2018 г. - второ гласуване. 
2. Доклад по Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители 
Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2018 г. - второ гласуване. 
3. Доклад по Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 
05.11.2018 г. и 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., изготвен на основание 
чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - проект второ гласуване.  
4. Доклад по Указ № 20 на Президента на Република България, постъпил на 05.02.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 г. и мотивите към 
указа.  
5. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 
2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
6. Становище по Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията 
за защита на личните данни на 28.01.2018 г.  
7. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от 
Министерски съвет на 19.02.2019 г. - първо гласуване. 

8. Доклад по Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от народния представител 
Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019 г. - първо гласуване. 
9. Доклад по Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между 
Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на 
финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата - първо гласуване. 
10. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от 
Министерския съвет на 19.02.2019 г., приет на първо гласуване на 20.03.2019 г. - второ гласуване. 

11. Доклад по Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 
05.11.2018 г. и 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., изготвен на 
основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - второ гласуване.  
12. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, 902-01-17, внесен от 
Министерски съвет на 05.04.2019 г. - първо гласуване. 
13. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от 
народните представители Пламен Нунев, Менда Стоянавя, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г. - първо гласуване. 
14. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от 
народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г. - първо гласуване. 
15. Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и 
правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа 
(правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република 
Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на 
Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република 
Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г. - първо гласуване. 
16. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от 
народните представители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г., приет на първо 
гласуване на 25.04.2019 г. - второ гласуване. 
17. Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от 
Министерски съвет на 30.05.2019 г. - първо гласуване. 
18. Доклад по Общ законопроект на приетите на 06.06.2019 г. на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за българските 
лични документи, № 954-01-10, внесен от народния представител Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019 г., 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 
05.04.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от 
Министерския съвет на 30.05.2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание - второ гласуване. 
    

Комисия по земеделието и храните 
 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерски съвет на 17 
декември 2018 г. - 1 доклад. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група 
народни представители на 25 януари 2019 г. - 2 доклада.   
3. Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., № 902-01-4, внесен от Министерски 
съвет на 31 януари 2019 г. - 2 доклада. 
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г. - 1 доклад. 
5. Проект за решение 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.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) - 1 доклад. 
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6. Законопроект за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г. - 1 доклад. 
 7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от 
народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 12 април 2019 г. - 1 доклад. 
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от 
народния представител Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г. - 2 доклада. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 902-01-31, внесен от Министерски съвет 
на 17 юни 2019 г. - 1 доклад. 
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от народния 
представител Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г. - 1 доклад. 

    

Комисия по труда, социалната и демографската политика 

1. Работен доклад относно: приетия на първо гласуване на 13 декември 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса 
за социално осигуряване, № 802-01-53, внесен от Министерски съвет. 
2. Доклад за второ гласуване на приетия на първо гласуване на 13 декември 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-53, внесен от Министерски съвет на 20 ноември 2018 г. 
3. Доклад относно: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерски 
съвет на 14.12.2018 г.  
4. Работен доклад относно: приетия на първо гласуване на 18 януари 2019 г. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен 
от Министерски съвет на 11 декември 2018 г.  
5. Становище относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 
(2019 г.), № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
6. Доклад относно: Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 г., приет на 
първо гласуване на 18 януари 2019 г.  
7. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от 
народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г.  
8. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от 
народния представител Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 06.03.2019 г.  
9. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от 
народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.  
10. Доклад относно: Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-17, внесен от народния представител 
Светлана Ангелова и група народни представители на 27.03.2019 г.  
11. Доклад относно: Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2018 г., № 956-32-3, внесен от Икономическия и 
социален съвет на 26.03.2019 г.  
12. Работен доклад относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, изготвен на основание чл. 
81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 
2019 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от народния представител 
Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално 
подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г.  
13. Доклад относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 
902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.  
14. Доклад Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на 
Република България на 29.03.2019 г.  
15. Работен доклад относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, изготвен на 
основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо 
гласуване на 3 април 2019 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от 
народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. и законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 
представители на 19 март 2019 г. 
16. Работен доклад относно: приетия на първо гласуване на 4 април 2019 г. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 954-01-17, внесен от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители на 27 март 2019 г.  
17. Работен доклад относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, изготвен на 

основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо 

гласуване на 3 април 2019 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от 

народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. и законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни 

представители на 19 март 2019 г. (второ гласуване). 

18. Работен доклад относно: приетия на първо гласуване на 4 април 2019 г. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 954-01-17, внесен от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители на 27 март 2019 г. 
(второ гласуване). 
19. Доклад относно: решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 
за 2018 г., № 910-00-8, внесен от Националния осигурителен институт на 10.05.2019 г.  
20. Доклад относно: решение за приемане Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2018 г., и Годишен 
финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2018 г., част от който е и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисия за 
финансов надзор за 2018 г., № 920-00-15, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2019 г.  
 
    

Комисия по образованието и науката  
 
 

1. Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г. 
2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
3. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и 
експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската 
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от 
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Министерски съвет на 31.01.2019 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от народния представител Валери Симеонов и 
група народни представители на 1 февруари 2019 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от народния представител 
Корнелия Нинова и група народни представители на 24.01.2019 г. 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител 
Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г. 
7. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България 
на 29.03.2019 г. 
8. Проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование "Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", 
№ 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г. 

9. Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 
902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18 април 2019 г. 

10. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г., № 905-00-2, внесен от председателя на Българската 
академия на науките на 19 април 2019 г. 
11. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“, № ПГ-839-01-28, внесена на 29 ноември 
2018 г. в Народното събрание от Инициативен комитет, както и Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“, № 
ПГ-939-01-1, внесена на 04.01.2019 г. от Инициативен комитет. 

    
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

 

1. Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802-02-59, 
внесен от Министерски съвет на 28.12.2018 г. 
2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2019 г.), № 902-00-3, 
внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от народния представител Валери Симеонов 
Симеонов и група народни представители на 01.02.2019 г. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от народния представител 
Корнелия Петрова Нинова група народни представители на 24.01.2019 г. 
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски 
съвет на 19.02.2019 г 
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител 
Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г. 
7. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от народния представител 
Александър Койчев Иванов и група народни представители на 04.04.2019 г. 
8. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република 
България на 29.03.2019 г. 

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27, внесен от народния 
представител Стефан Апостолов и група народни представители на 19.04.2019 г. 

10. Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“, вх. № 839-01-28 от 29.11.2018 г. 

11. Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“, вх. № 939-01-1 от  04.01.2019 г.  

    
Комисия по здравеопазването 

 

1. Доклад за първо гласуване № 953-10-1/ 17.01.2019 г., относно: Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от 
Министерски съвет на 11 декември 2018 г. 
2. Доклад за второ гласуване проект 29.01.2019 г., относно: Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 802-01-
54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2019 г. 
3. Доклад № 953-10-2/ 30.01.2019 г., относно: Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на 
Националната здравна стратегия 2020 за 2017 г., внесен в Народното събрание на 30 ноември 2018 г. на основание чл. 5, ал. 2 от 
Закона за здравето. 
4. Доклад за второ гласуване проект 31.01.2019 г., относно: Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 802-01-
54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2019 г. 
5. Становище № 953-10-4/ 08.02.2019 г., относно: Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55, внесен от 
Министерски съвет на 14 декември 2018 г. 
6. Становище № 953-10-5/ 28.02.2019 г., относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз през 2019 г. 
7. Доклад за първо гласуване № 953-10-6/ 06.03.2019 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 
954-01-5, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. 
8. Доклад за второ гласуване проект 11.04.2019 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-
01-5, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г., приет на първо 
гласуване на 13 март 2019 г. 
9. Доклад № 953-10-7/ 12.04.2019 г., относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, 
внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г. 
10. Становище № 953-10-8/ 09.05.2019 г., относно: Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18.04.2019 г. 
11. Доклад за първо гласуване № 953-10-9/ 16.05.2019 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните 
заведения, № 954-01-34, внесен от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г. 
12. Доклад за второ гласуване проект 05.06.2019 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., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г. 
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13. Доклад за първо гласуване № 953-10-10/ 14.06.2019 г., относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната 
организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г. 
14. Доклад за второ гласуване № 953-10-10/ 17.06.2019 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., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г. 

    
Комисия по околната среда и водите 

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народните представители Иван Вълков, 
Десислава Танева, Андриян Рйков и Станислава Стоянова на 25.01.2019 г.  
2. 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. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
4. Законопроект за  изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от 
Министерски съвет на 26.02.2019 г. 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-45, внесен от народните представители Искрен Веселинов, 
Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов на 21.06.2019 г. 
    

 
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 
22.01.2019 г. - първо гласуване. 

2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г. - доклад. 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 
22.01.2019 г. - второ гласуване. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерски съвет на 
11.04.2019 г. - първо гласуване. 

5. Законопроект за ратифициране на актове на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от 
Министерски съвет на 08.04.2019 г. - доклад. 

6. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД - Видин, № 902-03-13, 
внесен от Министерски съвет на 20.05.2019 г. - доклад. 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерски съвет на 
11.04.2019 г. - второ гласуване. 

    
Комисия по културата и медиите 

 

1. Проект за решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, в Академия за 
музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"-Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерски съвет на 
17.01.2019 г. 
2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски 
съвет на 26.02.2019 г. 
4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за 
електронни медии на 28 март 2019 г. 

5. Проект за решение за обявяване на град Велико Търново за "Историческа и духовна столица на България", № 954-02-17, внесен от 
народните представители Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева, Станислав Стоянов, Милен Михов и Симеон Симеонов на 4 април 
2019 г. 
6. Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за 
електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет на 
03.06.2019 г. 

    
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 

 

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
2. Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“, № 839-01-28, внесена на 29.11.2018 г. от Инициативен комитет. 
3. Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“, № 939-01-1, весена на 04.01.2019 г. от Инициативен комитет. 
4. Национална гражданска инициатива „Граждани за природата“, №  ПГ-939-01-10, внесена на 27.05.2019 г. от председателя на 
Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива. 

    

Комисия по вероизповеданията и правата на човека  
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1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019 г. - изготвен 1 доклад. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от народните представители Цветан 
Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31.01.2019 г. - изготвени 2 доклада за 1-во и 2-ро гласуване. 
3. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България 
на 29.03.2019 г. - изготвен 1 доклад. 
4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г., № 920-00-11, внесен от Комисията за защита от 
дисриминация на 29.03.2019 г. - изготвен 1 доклад. 

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

 

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  
2. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество през 2018 
г., № 920-00-4, внесен от КПКОНПИ на 06.03.2019 г.  
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен 
от Министерския съвет на 03.04.2019 г 

    

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

1. 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 присъединяването на Еквадор, подписан на 
11.11.2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 07.12.2018 г. 
2. 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. 
3. Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г. 
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 
22.01.2019 г. 
5. Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-
01-7, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г. 

6. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.) 
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 
22.02.2019 г. 
8. Предложение, направено в пленарна зала на 14 март 2019 г., за включване на актове в проекта на Годишна работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. 
9. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от народния представител 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28.02.2019 г. 

10. Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на 
мерки, включващи лишаване от свобода, № 902-01-12, внесен от Министерски съвет на 11.03.2019 г. 
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-
02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г. 
12. Законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерски съвет на 06.06.2019 г. 

    

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 
достъп до данните по ЗЕС  

1. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г., № 809-00-
1, внесен на 31.05.2018 г. 

2. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г., № 909-00-
1, внесен на 30.05.2019 г. 

3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.  

    

Комисия по политиките за българите в чужбина 

1. Доклад относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2019 
г.), № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  

2. Доклад относно: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от народния 
представител Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019 г. 

    

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

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, първо гласуване. 
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
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нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, второ гласуване. 
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-
00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.  
4. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22. 
 

 

ПРИЕТИ ЗАКОНИ ЗА ПЕРИОДА 

 OT  01.01.2019     ДО  30.06.2019 

Общ брой: 63 

№ Дата на 
приемане 

Закон Обнародван в ДВ 

1 16.01.2019 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 7/2019 г. 

2 17.01.2019 Закон 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 присъединяването на Еквадор, подписан 
на 11 ноември 2016 г. в Брюксел 

ДВ, бр. 10/2019 г. 

3 24.01.2019 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 12/2019 г. 

4 24.01.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 

ДВ, бр. 12/2019 г. 

5 24.01.2019 Закон за изменение на Закона за българските лични документи ДВ, бр. 12/2019 г. 

6 25.01.2019 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за 
многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната 
банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на 
Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на 
Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с 
измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 
декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо 
сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 
ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) 

ДВ, бр. 12/2019 г. 

7 30.01.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор 

ДВ, бр. 13/2019 г. 

8 31.01.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството ДВ, бр. 13/2019 г. 

9 31.01.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 

ДВ, бр. 13/2019 г. 

10 01.02.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения ДВ, бр. 13/2019 г. 

11 06.02.2019 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на 
отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република 
Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната 
на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за 
подготовка на авиация за специални операции (МППАСО) 

ДВ, бр. 15/2019 г. 

12 07.02.2019 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ДВ, бр. 16/2019 г. 

13 13.02.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 
химическите вещества и смеси 

ДВ, бр. 17/2019 г. 

14 14.02.2019 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на 
консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., 
подписано на 21 декември 2018 г. 

ДВ, бр. 18/2019 г. 

15 20.02.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ДВ, бр. 17/2019 г. 

16 20.02.2019 Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно 
присъединяването на Република Северна Македония 

ДВ, бр. 18/2019 г. 

17 21.02.2019 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 
2021 г. 

ДВ, бр. 20/2019 г. 

18 22.02.2019 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за 
разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между 
Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската 
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 
ноември 2018 г. в София 

ДВ, бр. 20/2019 г. 

19 22.02.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт ДВ, бр. 20/2019 г. 

20 28.02.2019 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. ДВ, бр. 22/2019 г. 

21 01.03.2019 Закон за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното 
управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 
Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

ДВ, бр. 22/2019 г. 
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22 06.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс ДВ, бр. 21/2019 г. 

23 07.03.2019 Закон за социалните услуги ДВ, бр. 24/2019 г. 

24 13.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ДВ, бр. 25/2019 г. 

25 13.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите ДВ, бр. 25/2019 г. 

26 14.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите ДВ, бр. 25/2019 г. 

27 21.03.2019 Закон за защита на търговската тайна ДВ, бр. 28/2019 г. 

28 27.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт ДВ, бр. 29/2019 г. 

29 27.03.2019 Закон за изменение на Изборния кодекс ДВ, бр. 29/2019 г. 

30 27.03.2019 Закон за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските 
структурни и инвестиционни фондове 

ДВ, бр. 29/2019 г. 

31 28.03.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията ДВ, бр. 29/2019 г. 

32 05.04.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на 
Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) 

ДВ, бр. 33/2019 г. 

33 05.04.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност ДВ, бр. 33/2019 г. 

34 11.04.2019 Закон за ратифициране на Административното и техническо споразумение към 
Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и 
Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на 
финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата 

ДВ, бр. 34/2019 г. 

35 12.04.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България ДВ, бр. 34/2019 г. 

36 17.04.2019 Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта ДВ, бр. 35/2019 г. 

37 19.04.2019 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ДВ, бр. 35/2019 г. 

38 19.04.2019 Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване ДВ, бр. 35/2019 г. 

39 24.04.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни посредници 

ДВ, бр. 37/2019 г. 

40 24.04.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия 

ДВ, бр. 37/2019 г. 

41 25.04.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел 

ДВ, бр. 38/2019 г. 

42 25.04.2019 Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 38/2019 г. 

43 25.04.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") 
за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България 

ДВ, бр. 38/2019 г. 

44 08.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър ДВ, бр. 41/2019 г. 

45 08.05.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и 
Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за 
готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на 
Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, 
Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и 
Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на 
Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, 
подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция 

ДВ, бр. 40/2019 г. 

46 08.05.2019 Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния 
пощенски съюз 

ДВ, бр. 41/2019 г. 

47 09.05.2019 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед 
на Република България между Република България, от една страна, и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 

ДВ, бр. 41/2019 г. 

48 09.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 41/2019 г. 

49 16.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България 

ДВ, бр. 42/2019 г. 

50 16.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари ДВ, бр. 42/2019 г. 

51 17.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения ДВ, бр. 42/2019 г. 
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52 29.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост ДВ, бр. 44/2019 г. 

53 29.05.2019 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на 
наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода 

ДВ, бр. 45/2019 г. 

54 30.05.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги ДВ, бр. 45/2019 г. 

55 05.06.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права ДВ, бр. 47/2019 г. 

56 06.06.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно 
недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република 
България в Будапеща 

ДВ, бр. 47/2019 г. 

57 12.06.2019 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 
април 2019 г. 

ДВ, бр. 50/2019 г. 

58 13.06.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители 

ДВ, бр. 51/2019 г. 

59 13.06.2019     

60 14.06.2019 Закон за изменение на Закона за политическите партии ДВ, бр. 50/2019 г. 

61 19.06.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда ДВ, бр. 52/2019 г. 

62 20.06.2019 Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги ДВ, бр. 53/2019 г. 

63 28.06.2019 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на 
Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането 
на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите 
маршрути на СОТ 

  

    

 
 
 
 

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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

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

* 2. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок Брой   660 

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   18 
5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната 
власт в пленарна зала в срок % 100 100 

* 6. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие Брой   0 

7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие % 100 0 
* 8. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане Брой   2 

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 
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 0 316 

- предложения за дневен ред Брой   46 

- справки Брой   260 

- процедури Брой   10 

- *материали за пленарна зала за извънредни заседания Брой     

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания Брой   23 

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания Брой   67 

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   340 

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

11. Осигурен ред в пленарна зала % 100 100 
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие 
на система за гласуване) % 100 100 
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на 
пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна 

информация след изтичане на определен период.* Материалите за пленарна зала се пращат електронно. 
** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на 
проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. 

Услуга 4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание 

4.1. Изготвени становища по проекторешения 

4.2. Изготвени окончателни решения 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: Брой 0 265 

- решения на Народното събрание Брой   91 

- разпореждания във връзка с приети решения Брой   91 

- писма до други институции във връзка с решенията Брой   83 

* 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 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Издаден ДВ на хартиен носител Брой 104 51 

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника Брой 104 51 
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения 
(актове) и др. на хартиен носител в срок % 100 100 
4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на 
електронна страница на вестника в срок % 100 100 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за 
сигурност Брой 25 11 

2. Извършени проверки на службите за сигурност Брой 25 6 

3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Брой 5 33 

4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Брой 150 90 

5. Разгледани жалби и сигнали Брой 25 3 

6. Разгледани планове и отчети Брой 10 3 

 

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 7 816 500 8 115 920 3 076 521 

  
Персонал 7 005 500 7 253 067 2 894 078 
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Издръжка 811 000 862 853 182 443 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

7 816 500 7 588 840 3 076 521 

  
Персонал 7 005 500 6 808 466 2 894 078 

  
Издръжка 811 000 780 374 182 443 

  Капиталови разходи       

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 527 080 0 

  
Персонал   444 601   

  
Издръжка   82 479   

  
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.) 7 816 500 7 588 840 3 076 521 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 7 816 500 8 115 920 3 076 521 

          

  Численост на щатния персонал 197 197 174 

  Численост на извънщатния персонал       

     

Забележка: Посочените в уточнения план Ведомствени разходи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС в размер на 527 080 лв. са частта от средствата за 2019 г. във 
връзка със сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро 
управление” с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на 
правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на 
обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е 
индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално 
отчетените средства. 

 

За полугодието на 2019 г. по програма 2 „Законодателна дейност, 
парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени 
разходи в общ размер на 3 076 521 лв. (40,54 на сто изпълнение спрямо уточнения 
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бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 2 894 078 лв. (42,51 на сто 
спрямо уточнения план) и за издръжка – 182 443 лв. (23,38 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание Брой 150 177 
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, 
свързани с дейността на Народното събрание Брой 15 16 
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, 
дискусии, конференции, образователни семинари) Брой 50 34 
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 50 
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват 
дейността на Народното събрание Брой 300 20 
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, 
организации и институции % 100 50 
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание % 100 50 
* 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 01.01.2019-30.06.2019 г. на дирекция "Комуникации"  

1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание. Брой – 177. 

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 
– 16.          

�       Издание с обем 36 стр., заглавие “Българският парламент” 

�       Издание с обем 54 стр., заглавие “Българският парламент” – двуезично на английски и френски език 
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          Издания с обем 16 стр. /акордеон със 7 гънки/ - информационни дипляни за Народното събрание – 4 различни теми, обхващащи 
периода от учредяването до днес 

�       Учредителното събрание 

�       Конституциите на България 

�       Председателите на Народното събрание 

�       Българският парламент 

�       Юбилейно издание на български и английски език с футляр „140 години Народно събрание“ 

�       Брошура – юбилейно издание на български и английски език със заглавие “Началата на българския парламентаризъм (по повод 
140 години от Учредителното събрание)” 

�       Преиздаване на актуализиран вариант на изданието „Учредителното събрание 1879 г.“ 

�       15 различни вида картички с изображения и текст на гърба в комплект с луксозна папка за картичките 
�       10 картички с различни цветни изображения и обозначителен текст на гърба – на български и английски език 

�       Конституция на Княжество България от 1879 г. – фототипно издание, текст за титулната страница 

�       Допълнения на Търновската конституция – Сребърната конституция от 1911 г. – фототипно издание, текст за титулната 
страница 

�       Конституция на Република България от 1991 г. – фототипно издание, текст за титулната страница 

�       Диск с филм, посветен на 140 години от Учредителното събрание и Търновската конституция  

�       Излъчено е качен запис на Тържественото заседание във Велико Търново и събитията, посветени на годишнините.  

3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни 
семинари) – 34.         

�       В Монтана беше открита изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“. 

�       В Кюстендил беше открита пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция. 

�       Във Враца беше открита пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция. 

�       Граждани, народни представители и представители на местната власт присъстваха в Благоевград на откриването на изложбата 
"140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция". 

�       Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложбата „Ние помним“, която е в рамките на Световната 
кампания #WeRemember по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста – 27 януари. 
�       Информация за осем обществено значими личности от Ловешкия край, участвали в работата на Учредителното събрание, 
допълва изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“. 

�       Пътуващата изложба "140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" беше представена в 
Пазарджик.   

�       В Плевен беше представена документалната изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание, приело Търновската 
конституция. 
�       Повече от 9 000 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати на институцията. По повод 140-ата 
годишнина от първото заседание на Учредителното събрание на 10 февруари 2019 г. в парламента бяха показани оригиналите на 
Търновската конституция и на Сребърната конституция, както и тематична експозиция за дейността на Учредителното събрание. 
�       Денят, в който е приета Търновската конституция, България тръгва по своя самостоятелен път на развитие, отбеляза 
председателят на парламента Цвета Караянчева във Велико Търново на представяне по повод честванията на 140-ата годишнина от 
Учредителното събрание. 
�       С тържествен концерт на Софийската филхармония беше поставено началото на честванията, посветени на 140-ата годишнина 
от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. 
�       В Народното събрание беше валидиран юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на 140-ата 
годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. 
�       В Русе беше представена изложбата, посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция. 
�       Областният управител на Кърджали Гюнай Хюсмен откри изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и 
приемането на Търновската конституция. 

�       Председателят на парламента Цвета Караянчева и много народни представители подкрепиха инициативата на ученици от 
Националната професионална гимназия по текстил и моден дизайн в подкрепа на каузата „Деца помагат на деца“. 

�       В Народното събрание беше представена документалната изложба „1943: преследване и защита. Съдбата на българските евреи“. 

�       Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри в Кърджали пътуващата фотоизложба „140 години от 
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“. 

�       Кръгла маса по повод 15-ата годишнина от членството на България в НАТО. 
�       Документална изложба под мотото „Всичко се състои в нашите сдружени сили“, посветена на 140 години от Учредителното 
събрание и приемането на Търновската конституция, гостува в Шумен. 
�       Снимки на български военни от мисии, операции и учения представя в Народното събрание фотоизложбата „България в НАТО“. 

�       Изложба, посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, беше открита в Стара Загора. 

�       В Добрич беше открита изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“. 
�       Кристиан и Иво Харманджиеви спечелиха първия дебат на тема „Лисабонският договор успешно замества договора за 
европейска конституция и не пречи на задълбочаването на европейската интеграция“, посветен на 140-ата годишнина от приемането 
на Търновската конституция. Националното състезание по водене на парламентарен дебат за ученици и студенти се организира 
съвместно от Народното събрание в партньорство с „Асоциация Дебати България“. 
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�       Анастасия Радева и Момчил Пачев спечелиха втория дебат на тема „Лисабонският договор успешно замества договора за 
европейска конституция и не пречи на задълбочаването на европейската интеграция“, посветен на 140-ата годишнина от приемането 
на Търновската конституция. 
�       Лисабонският договор предлага много добра рамка, в която евроинтеграцията може да продължи. Това заявиха в изложенията си 
Алекзандър Бъчваров и Тодор Рогошев от отбора, който спечели регионалния дебат в Пловдив на тема „Лисабонският договор 
успешно замества договора за европейска конституция и не пречи на задълбочаването на европейската интеграция“. 
�       Борислав Драганджиков и Захари Николаев спечелиха четвъртия дебат на тема „Лисабонският договор успешно замества 
договора за европейска конституция и не пречи на задълбочаването на европейската интеграция“, посветен на 140-ата годишнина от 
приемането на Търновската конституция. 
�       Ана Попова и Моника Беркова спечелиха петия дебат на тема „Лисабонският договор успешно замества договора за европейска 
конституция и не пречи на задълбочаването на европейската интеграция“, посветен на 140-ата годишнина от приемането на 
Търновската конституция. 
�       Председателят на парламента Цвета Караянчева награди в пленарната зала на Народното събрание победителите в 
Националното състезание по водене на парламентарен дебат за ученици и студенти. 
�       Председателят на парламента Цвета Караянчева връчи на кмета на Велико Търново Даниел Панов Решението на 44-ото НС за 
обявяване на Велико Търново за историческа и духовна столица на откриването на изложба, посветена на 140 години от 
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. 
�       С тържествено заседание в сградата на Учредителното събрание във Велико Търново Народното събрание отбеляза на 16 април 
2019 г. 140 години от приемането на Търновската конституция. 
�       Тържествената заря-проверка във Велико Търново по повод 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция. 
�       Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри в Бургас изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили“, 
посветена на 140-ата годишнина от Учредителното събрание. 

�       Оперната прима Райна Кабаиванска беше сред наградените от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева български 
и италиански граждани по повод 24 май. 
�       Цветовете на пролетта оживяват в изложбата на детски рисунки, създадени в рамките на Програмата за превенция на употребата 
на психоактивни вещества „Изкуството като алтернатива“. 
 

 

Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи 
(политическо съдействие): 

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: Брой     

- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението 

на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени Брой 4 2 

- извършени експертни оценки на предприетите нормативни промени във връзка с 

въвеждането на оценка на въздейтвието на законодателството Брой 200 80 

- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки Брой 3 1 

- 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 6 1 

2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството Брой 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 1 834 000 1 739 839 638 481 

  
Персонал 1 725 000 1 665 600 625 073 

  
Издръжка 109 000 71 239 13 408 

  
Капиталови разходи 0 3 000 0 
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Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 834 000 1 739 839 638 481 

  
Персонал 1 725 000 1 665 600 625 073 

  
Издръжка 109 000 71 239 13 408 

  Капиталови разходи   3 000   

  

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 1 834 000 1 739 839 638 481 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 834 000 1 739 839 638 481 

          

  Численост на щатния персонал 56 56 44 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2019 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно 
представителство” са отчетени разходи в общ размер на 638 481 лв. (36,70 на сто 
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в 
размер на 625 073 лв. (37,53 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 13 408 
лв. (18,82 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 
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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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в 
т.ч.: Брой 275 253 

- при посещения в чужбина; Брой 210 109 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 65 144 

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 54 

- при посещения в чужбина; Брой 260 42 

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 20 12 

4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-
председателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други 
парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др. % 100 100 
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите 
за приятелство към Интерпарламентарния съюз % 100 100 
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, 
Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства % 100 100 
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните 
делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи % 100 100 
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и 
организации Брой 12 6 
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия 
на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: Брой 10 4 
- при посещения в чужбина; Брой 7 4 
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България Брой 3 0 

 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 01.01.2019 - 30.06.2019 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 
 
21-25.01.2019 г., Страсбург, Франция, Първа част на редовната сесия на асамблеята, участници: Джема 
Грозданова, Валери Жаблянов, Хамид Хамид, Пламен Христов, Данаил Кирилов 

 

16-17.05.2019 г., Лондон, Великобритания, заседание на Комисията по спазване на задълженията и 
ангажиментите на страните членки на Съвета на Европа /комисия по мониторинг на ПАСЕ/, участник: 
Джема Грозданова 

 

27-28.05.2019 г., Париж, Франция, заседание на комисията по култура, наука, образование и медии на 
ПАСЕ, участник: Милена Дамянова 

 

24-28.06.2019 г., Страсбург, Франция, Трета част на редовната сесия на асамблеята, участници: Джема 
Грозданова, Красимир Богданов, Милена Дамянова, Пламен Христов и Джейхан Ибрямов 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 
 
 

Мероприятия в чужбина: 
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21-22.02.2019 г., Виена, Австрия, Осемнадесета зимна сесия на Парламентарната Асамблея на ПА ОССЕ, 
участници: Десислава Атанасова, Кристиан Вигенин, Имрен Мехмедова и Гергана Стефанова 
 
31.03.2019 г., Одеса, Украйна, Мисия за наблюдение на президентските избори в Украйна, участник: 
Десислава Атанасова 
 

21.04.2019 г., Скопие, Северна Македония, Мисия за наблюдение на президентските избори в Република 
Северна Македония, участник: Борис Ячев 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО 
 
Мероприятия в чужбина: 
 

18-20.02.2019 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: 
Петър Витанов и Милен Михов 

 

04-06.03.2019 г., Атина, Гърция, посещение на Под-комитета по демократично управление към Комитета по 
гражданско измерение на сигурността и Под-комитета по трансатлантически връзки към Политическия 
комитет на ПА НАТО, участник: Милен Михов 
 

31.03.2019 г., Киев, Украйна, Мисия за наблюдение на президентските избори в Украйна, участник: Христо 
Гаджев 
 
31.05.-03.06.2019 г., Братислава, Словакия, Пролетна сесия на Парламентарната Асамблея на  НАТО, 
участници: Христо Гаджев и Милен Михов 
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество 
 
Мероприятия в чужбина 

 

15-16.05.2019 г., Батуми, 53-то заседание на Комитета по правни и политически въпроси и 52-ро заседание 
на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси към ПАЧИС, участник: 
Петър Кънев 
 
19-21.06.2019 г., Баку, 53-та Генерална асамблея на ПАЧИС, участници: Петър Кънев, Павел Христов, 
Красимир Велчев, Рамадан Аталай и Николай Александров, официална делегация на НС: 
Цвета Караянчева и Хамид Хамид 
 

Мероприятия в България 

 

05-06.02.2019 г., Участие на Генералния секретар на ПАЧИС, Асаф Хаджиев, в честванията по повод 140–та 
годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция 
 
Участие на Мисия от наблюдатели на ПАЧИС в изборите за членове на Европейския парламент, в състав: 
Асаф Хаджиев – генерален секретар на ПАЧИС (Азербайджан); Рамаз Николаишвили – зам.-председател на 
Комитета по правни и политически въпроси към ПАЧИС (Грузия); Игор Бечич – ръководител на Сръбската 
делегация в ПАЧИС.  
  

 

Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 
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5-9.04.2019 г., Доха, Катар, 140-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз и съпътстващите я събития, сред 
които и редовните заседания на Асоциацията на главните секретари на парламенти, участник: Нигяр 
Джафер 

 

Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
13-15.02.2019 г., Страсбург, Франция, участие в Шестата среща на председателите на парламенти и на 15-та 
Пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието /ПА на СзС/, участници: 
Светлана Ангелова и Тома Томов 

 

Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 
 
 
06.02.2019 г., Посещение на Генералния секретар на ЦЕИ, Роберто Антонионе в София, участници: Николай 
Александров, Даниела Савеклиева, Атанас Костадинов и Ерол Мехмед 
 

11.02.2019 г., София, Делегация на Секретариата на ЦЕИ, Редовно заседание на Генералния комитет по 
политически въпроси и вътрешен ред, участници: Николай Александров, Даниела Савеклиева, Ерол 
Мехмед, Атанас Костадинов, Националните делегации на Италия, Румъния, Унгария, Украйна, Черна гора, 
Полша 
 
 
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието 
 
Мероприятия в чужбина 
 
19-22.06.2019, Тбилиси, Грузия, 26-та Генерална Асамблея на ИПАП, участници: Маноил Манев и Дора 
Христова  
 
 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията 
 
 

Няма 

 

 
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/ 
 

Мероприятия в чужбина 
 

22-23.02.2019 г.,  Подгорица, Черна гора, Заседание на Комисия по правосъдие, вътрешни работи и въпроси 
на сигурността, участник: Петър Петров 
 
21-22.06.2019 г., Сараево, Босна и Херцеговина, Заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ и 
Шеста Пленарна сесия на ПА, участници: Евгения Ангелова, Петър Петров и Иван В. Иванов 
 
 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 
 

 
20-22.01.2019 г., посещение в Дъблин на делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа 
Цвета Караянчева, по повод стогодишнината на парламента на Ирландия 
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07-09.04.2019 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в Конференция на 
председателите на парламенти на страните-членки на ЕС във Виена, Австрия  
 
23-25.05.2019 г., посещение на делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа Цвета 
Караянчева, в Рим и Ватикана по повод традиционното честване на Деня на българската просвета, култура и 
славянската писменост – 24 май 
 
24-26.06.2019 г., посещение на делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа Цвета 
Караянчева в Мовска, Руската фередация, по покана на председателя на Съвета на Федерацията на 
Федералното събрание на Руската федерация г-жа Валентина Матвиенко 
 
19-22.06.2019 г., участие на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева в 53-та Генерална 
асамблея на ПАЧИС в Баку, Азербайджан 
 

 

Срещи на председателя на Народното събрание 
 
10.01.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Лино Бианко, посланик на Малта 
 
24.01.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко - извънреден и пълномощен посланик на Украйна в 
София 
 
05.02.2019 г., среща с г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС 
 
13.02.2019 г., среща с Н. Пр. г-жа Тамуна Лилуашвили, посланик Грузия 
 
19.02.2019 г., среща с г-н Аркадий Климов, член на Съвета на Федерацията на Федералното събрание на 
Руската федерация 
 
20.02.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Талат Джафери, председател на Събранието на Република Северна 
Македония 
 
21.02.2019 г., среща с Н. Пр. г-жа Доника Ходжа, посланик на Албания 
 
28.02.2019 г., среща с Н. П.р. г-н Анатолий Макаров, посланик на Русия 
 
28.02.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик на Република Турция 
 
05.03.2019 г., среща с Н. П.р. г-н Дмитрий Медведев, министър-председател на Руската федерация 
 
08.03.2019 г., среща с Н. П.р. г-н Темиртай Избастин, временно управляващ посолството на Казахстан 
 
13.03.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Александър Лукашевич, посланик на Беларус 
 
20.03.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Григориос Василоконстандакис - извънреден и пълномощен посланик на 
Република Гърция в София 
 
28.03.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Едон Цана, посланик на Косово 
 
29.03.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Джибран Басил, министър на външните работи на Ливан 
 
04.04.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Франк Валтер Щайнмайер, президент на Федерална Република Германия 
 
10.04.2019 г., среща с Лорд Тони Хол, генерален директор на Би Би Си, г-н Ноел Къран, генерален директор 
ЕСРТ 
 
19.04.2019 г., среща с Н. Пр. Мохаммад Еслами, министър на пътищата и градоустройството на Ислямска 
република Иран 
 
24.04.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик на Турция 
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15.05.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Сейед Мохамад Расули, посланик на Иран 
 
04.06.2019 г., среща с д-р Катрин Кел – президент на Световната дентална федерация 
 
06.06.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Доан Туан Лин, посланик на Виетнам 
 
07.06.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, посланик на Китай 
 
11.06.2019 г., среща с Н. Пр. г-н Кадри Весели, председател на парламента на Косово 
 
17.06.2019 г.,  среща с Н. Пр. г-н Иракли Кобахидзе, председател на парламента на Грузия 
 
 

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

 
10-12.02.2019 г., провеждане на  заседание на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред 
ъкм Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива /ПИЦЕИ/ 

 

19-20.02.2019 г., официално посещение на председателя на Парламента на Република Северна Македония г-
н Талат Джафери  

 

 

19-20.02.2019 г., посещение на главния секретар на Парламента на Черна гора г-н Александър Йовичевич 

 

19-21.03.2019 г., посещение на делегация на Комисията по европейска интеграция на Народната скупщина 
на Република Сърбия 

 

26-28.03.2019 г., посещение на делегация на групата за приятелство Хърватия - България в парламента на 
Република Хърватия, водена от нейния председател г-н Марио Хабек 
 
17-20.04.2019 г., посещение на заместник-председателя на Националния съвет на Политическия и 
консултативен съвет на китайския народ г-н Джан Цинли 

 

20-24.04.2019 г., посещение на делегация на групата за приятелство Кувейт - България в парламента на 
Държавата Кувейт, водена от нейния председател г-н Ракан Юсеф Ал Несф 

 

05-08.05.2019 г., посещение на делегация на Комисията по бюджетни въпроси при Постоянния комитет на 
Общокитайското събрание на народните представители /ОСНП/, водена от председателя й г-н Шъ Яобин 
 
16-19.06.2019 г., официално посещение на председателя на Парламента на Грузия г-н Иракли Кобахидзе  

 

 

Командировки на народни представители: 
 
20-21.01.2019 г., Букурещ, Румъния, участие на Кристиан Иванов Вигенин в среща на председателите на 
Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз /КОСАК/ 
 
20-23.01.2019 г., Страсбург, Франция, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Данаил Димитров Кирилов, 
Джема Маринова Грозданова и Хамид Бари Хамид в първата част на сесията на ПАСЕ за 2019 
 
21-24.01.2019 г., Берлин, Германия, участие на Андриан Иванов Райков, Бюрхан Илиязов Абазов, Георги 
Георгиев Стоилов, Запрян Василев Янков, Йордан Стоянов Младенов и Станислава Красимирова Стоянова 
в състава на официална делегация, водена от зам.-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана 
Василева, за участие в Международното изложение за земедели и хранително-вкусова промишленост и 
градинарство "Зелена седмица 2019" 
 
27-31.01.2019 г., Анкара и Истанбул, Турция, участие на Ахмед Реджебов Ахмедов, Валери Мирчев 
Жаблянов, Джема Маринова Грозданова, Петър Георгиев Кънев, Хамид Бари Хамид и Христо Георгиев 
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Гаджев в посещение в Турция на българска парламентарна делегация, водена от председателя на Комисията 
по външна политика г-жа Джема Грозданова, по покана от председателя на Комисията по външни работи на 
Великото национално събрание на Турция г-н Волкан Бозкър 
 
29.01.-01.02.2019 г., 01-03.02.2019 г., Дортмунд, Германия, участие на Александър Николаев Сабанов, 
Бюрхан Илиязов Абазов, Румен Николов Георгиев и Цветан Борисов Топчиев в Международно ловно 
изложение "Лов и куче" 
 
29.01.-01.02.2019 г., Берлин, Германия, участие на Георги Страхилов Свиленски в мероприятие на Партията 
на европейските социалисти 
 
31.01.-01.02.2019 г., Солун, Гърция, участие на Ивелина Веселинова Василева в международен форум "Agro 
CIRCLE" 
 
31.01.-03.02.2019 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 Парламентарната 
асамблея на Съюза за Средиземноморието /ПА на СзС/ 
 
04-06.02.2019 г., Москва, Русия, участие на Красимир Любомиров Велчев, Полина Цветославова Цанкова-
Христова, Хайри Реджебов Садъков, Христо Танчев Проданов и Явор Божилов Нотев в двустранни срещи с 
представители на групата за приятелство България-Русия в Съвета на Федерацията и с представители на 
Комитета по туризъм в Държавната Дума 
 
04-06.02.2019 г., Мадрид, Испания, участие на Павел Алексеев Христов в Конференция "Европейски 
разговори за бъдещето на Европа" 
 
04-07.02.2019 г., Вашингтон, САЩ, участие на Мустафа Сали Карадайъ в Национална молитвена закуска 
 
10-12.02.2019 г., Мюнхен, Германия, участие на Милена Цветанова Дамянова, Петър Георгиев Кънев и 
Хасан Ахмед Адемов в посещение на български депутати с цел обмяна на опит и задълбочаване на 
двустранното сътрудничество в областта на дуалното обучение 
 
13-15.02.2019 г., Страсбург, Франция, участие на Светлана Ангелова Найденова и Тома Николов Томов в 
Шестата среща на председателите на парламенти и на 15-та Пленарна сесия на Парламентарната асамблея 
на Съюза за Средиземноморието /ПА на СзС/ 
 
13-16.02.2019 г., Париж, Франция, участие на Десислава Вълчева Атанасова и Румен Василев Гечев в 
"Парламентарни дни", организирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
 
17-19.02.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Димитър Крумов Александров, Евгения Даниелова Ангелова, 
Николай Веселинов Александров, Светлана Ангелова Найденова и Хасан Ахмед Адемов в Конференция на 
европейския семестър и Интерпарламентарна конференсия за стабилност, икономическа координация и 
управлвние в ЕС 
 
17-20.02.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Милен Василев Михов и Петър Бойков Витанов в ежегодните 
съвместни заседания на Политическия комитет, комитетите по отбрана и сигурност, икономика и 
сигурниост, ръководствата на комитетите по гражданско измерение на сигурността и наука и технологии на 
ПА на НАТО 
 
17-24.02.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Александър Николаев Сабанов в конференция на европейския 
семестър и Интерпарламентарна конференция за стабилност и управление в ЕС в Брюксел и за участие в 
международното изложение "Die hohe Jagd und Fischerei" 
 
18.02.2019 г., Цариброд, Сърбия, участие на Борис Янков Ячев, Валери Симеонов Симеонов и Росен Живков 
Иванов в тържествените събития, посветени на честването на 146-години от гибелта на Апостола на 
свободата Васил Левски, по покана получена от Културно-информационния център КИЦ "Цариброд" 
 
20-24.02.2019 г., Залцбург, Австрия, участие на Бюрхан Илиязов Абазов в международното изложение "Die 
hohe Jagd und Fischerei" 
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21-22.02.2019 г., Виена, Австрия, участие на Гергана Желязкова Стефанова, Десислава Вълчева Атанасова, 
Имрен Исметова Мехмедова и Кристиан Иванов Вигенин в Осемнадесетата зимна сесия на ПА на ОССЕ и 
трите общи комитета и на постоянния комитет на Асамблеята 
 
22-24.02.2019 г., Подгорица, Черна гора, участие на Петър Христов Петров в заседание на Комисията по 
социално развитие, образование, наука и изследвания на ПА на ПСЮИЕ 
 
23.02.2019 г., Скопие, Македония, участие на Борис Вангелов Борисов, Константин Веселинов Попов и 
Слави Дичев Нецов в инициатива на членовете на Комисията по отбрана и лично участие на народните 
представители и събрани финансови средствва в помощ на поддържането на българското военно гробище в 
Ново село 
 
24-25.02.2019 г., Букурещ, Румъния, участие на Димитър Николов Лазаров, Мустафа Сали Карадайъ и 
Цветан Генчев Цветанов в Четвъртата среща на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол 
 
24-27.02.2019 г., Анкара и Истанбул, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в среща с г-н Ишлер, 
председател на  Комисията по национално образование, културата, младежта и спорта на Великото 
Национално събрание на Турция в Анкара и среща с българсаката общност в Българската екзархия в 
Истанбул 
 
25-26.02.2019 г., Памплона, Испания, участие на Ивелина Веселинова Василева като говорител в 
международната конференция, част от програмата събития "Науката среща регионите" 
 
03-05.03.2019 г., Атина, Гърция, участие на Милен Василев Михов в Подкомитета по демократично 
управление към Комитета по гражданско измерение на сигурността и подкомитета по трансатлантически 
връзки към ПА на НАТО, поради предстоящи важни гласувания в пленарна зала 
 
07-11.03.2019 г., Техеран, Иран, участие на Веселин Найденов Марешки, Гергана Желязкова Стефанова и 
Полина Цветославова Цанкова-Христова за укрепване на парламентарните връзки и пиятелски отношения 
по покана, получена от г-н Али Мотахари - зам.-председател на ислямаското консултативно събрание на 
Ислямска република Иран 
 
09-11.03.2019 г., Битола и Скопие, Македония, получена покана на Александър Маиров Сиди по повод 
почитане на паметта на жертвите на Холокоста 
 
17-19.03.2019 г., Истанбул, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов и Диана Димова Саватева в откриване 
на художествена експозиция под надслов "С поглед към Българя", включваща творби на изявени творци от 
България и Турция 
 
18-22.03.2019 г., Рияд, Саудитска Арабия, участие на Велислава Иванова Кръстева в състава на официална 
делегация, водена от Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, за участие в делови разговори за 
представяне визията на Министерството на икономиката на нашата страна, за развитие и търговско-
икономическо и инвестиционно сътрудничество със Саудитска Арабия 
 
22-27.03.2019 г., Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, участие на Цветан Генчев Цветанов в Международния 
форум по сигурност и Конференция по политики на американско-израелския комитет по обществени 
въпроси (AIPAC) 
 
25-27.03.2019 г., Кайро, Египет, участие на Боряна Любенова Георгиева в състава на делегация, водена от 
президента на Република България, г-н Румен Радев при официалното му посещение в Арабска република 
Египет 
 
29.03.-01.04.2019 г., Киев и Одеса, Украйна, участие на Десислава Вълчева Атанасова и Христо Георгиев 
Гаджев в мисията, сформирана от ПА на ОССЕ, за наблюдение на изборите в Украйна 
 
31.03.-02.04.2019 г., Букурещ, Румъния, участие на Петър Христов Петров и Полина Цветославова Цанкова-
Христова в Интерпарламентарна конференция за бъдещето на Европа 
 
31.03.-03.04.2019 г., Бейрут, Ливан, участие на Имрен Исметова Мехмедова в състава на официална 
делегация, водена от министъра на земеделието, храните и горите, г-н Румен Порожанов, по покана от 
министъра на земеделието на Ливанската република, за участие в делови разговори, по време на които се 
предвижда подписване на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на земеделието 
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02.04.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Христо Георгиев Гаджев в междупарламентарна среща, посветена 
на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС /ОВППС/ 
 
05-09.04.2019 г., Доха, Катар, участие на Нигяр Сахлим Джафер в 140-та Асамблея на Интерпарламентарния 
съюз и съпътстващите я събития 
 
08.04.2019 г., Одрин, Турция, участие на Вежди Летиф Рашидов в предстоящо извършване на частична 
рекунструкция и обновление на българския православен храм "Св. вмчк Георги" по покана от Генералния 
консул на Република България в Одрин г-н Васил Вълчев 
 
11-12.04.2019 г., Дубровник, Хърватия, участие на Лиляна Павлова Павлова в Осма среща на върха между 
страните от Централна и Източна Европа и Китай. Изграждане на  нови мостове чрез откритост, новаторство 
и партньорство 
 
12-16.04.2019 г., Сочи, Русия, участие на Валентин Алексиев Николов в XI-Международен форум  
"АТОМЕКСПО 2019" по покана, получена от първия заместник генерален директор на Департамента 
"Развитие на международен бизнес" на Държаваната корпорация “Росатом" г-н- К. Комаров 
 
20-21.04.2019 г., Скопие, Македония, участие на Борис Янков Ячев в мисията, сформирана от ПА на ОССЕ, 
за наблюдение на изборите в Р Северна Македония 
 
25-26.04.2019 г., Прага, Чехия, участие на Андон Димов Дончев, Веселин Найденов Марешки и Полина 
Цветославова Цанкова-Христова в конференция на тема: "Европа на суверентните нации" по покана, 
получена от парламентарната група на Движението за Европа на нациите и свободата 
 
29.04.-02.05.2019 г., Атон, Гърция, участие на Веселин Найденов Марешки в храмовия празник на 
Зографския манастир "Св. Вмч. Георги Зограф" 
 
13-14.05.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Димитър Борисов Главчев в конференция, организирана от 
Европейската организация "Приятели на Европа" и Европейската комисия на тема: "засеилване на 
лидерството на ЕС в рециклирането на пластмаса" 
 
15-17.05.2019 г., Лондон, Великобритания, участие на Джема Маринова Грозданова в заседание на 
Комисията по спазване на задълженията и ангажиментите на страните членки на Съвета на Европа/комисии 
по мониторинг на ПАСЕ 
 
26-29.05.2019 г., Париж, Франция, участие на Милена ЦветановА Дамянова в заседание на Комисията по 
култура, наука, образование и медии на ПАСЕ 
 
21-23.05.2019 г., Лондон, Великобритания, участие на Вежди Летиф Рашидов в Лондонското бианале за 
изкуство, което се състои в "Челси олд таун хол" 
 
23-25.05.2019 г., Рим и Ватикана, Италия, участие на Албена Владимирова Найденова, Кристиан Иванов 
Вигенин, младен Николов Шишков, Павел Димитров Шопов и Симеон Христов Симеонов в състава на 
делегация, водена от председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, за участие в честванията 
по повод Деня на българската просвета, култура и славянска писменост 24 май 
 
31.05.-03.06.2019 г., Братислава, Словакия, участие на Милен Василев Михов и Христо Георгиев Гаджев в 
Пролетната сесия на ПА на НАТО и заседания на Постоянния комитет и всички комитети на Асамблеята 
 
06-08.06.2019 г., Санкт Петербург, Русия, участие на Петър Георгиев Кънев в състава на официална 
делегация, водена от президента на Р България г-н Румен Радев, за участие в Петербургския международен 
икономически форум 
 
17-18.06.2019 г., Москва, Русия, участие на Петър Георгиев Кънев в предварителни консултации с 
ръководството на Руската делегация Черноморската асамблея 
 
18,19-21,22.06.2019 г., Баку, Азербайджан, участие на Красимир Любомиров Велчев, Николай Веселинов 
Александров, Павел Алексеев Христов, Петър Георгиев Кънев, Рамадан Байрам Аталай и Хамид Бари 
Хамид в постоянната делегация на НС в ПАЧИС в 53-та Генерална асамблея на ПА на Черноморското 
икономическо сътрудничество 
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19-21.06.2019 г., Париж, Франция, участие на Валентин Кирилов Касабов, Димитър Николов Лазаров, 
Мустафа Сали Карадайъ, Пламен Дулчев Нунев и Филип Стефанов Попов в 14-тото издание на 
Парламентарен форум по разузнаване и сигурност- Противодействие на междунарония тероризъм 
 
21-22.06.2019 г., Сараево, Босна и Херцеговина, участие на Евгения Даниелова Ангелова, Иван Валентинов 
Иванов и Петър Христов Петров в заседание на Постоянния комитет и в парламентарната сесияна ПА на 
ПСЮИЕ 
 
21-27.06.2019 г., Улан Батор, Монголия, участие на Адлен Шукри Шевкед, Борис Петков Кърчев и Христо 
Танчев Проданов в състава на делегация, водена от министъра на икономиката, за участие в Седмата сесия 
на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо и научно техническо 
сътрудничестви 
 
22-29.06.2019 г., Токио, Япония, участие на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Менда Кирилова 
Стоянова в среща на върха на жените-лидери в политиката-световна мрежа на жените-политици 
 
23-25.06.2019 г., Букурещ, Румъния, участие на Иван Валентинов Иванов, Ивелина Веселинова Василева, 
Имрен Исметова Мехмедова, Кристиан Иванов Вигенин и Петър Христов Петров в 61-то Пленарно 
заседание на Конференцията на Комисиите по европейските въприосина парламентите на държавите-членки 
на Европейския съюз (КОСАК) 
 
23-28.06.2019 г., Страсбург, Франция, участие на Джейхан Хасанов Ибрямов, Джема Маринова Грозданова, 
Красимир Илиев Богданов, Милена Цветанова Дамянова и Пламен Трифонов Христов в третата част на 
сесията на ПАСЕ за 2019г. 
 
24-25.06.2019 г., Берлин, Германия, участие на Вежди Летиф Рашидов в откриване на изложба "Пловдив 
2019" 
 
24-26.06.2019 г., Москва, Русия, участие на Антон Константинов Кутев, Ахмед Реджебов Ахмедов, Волен 
Николов Сидеров, Диана Димова Саватева и Красимир Любомиров Велчев в състава на делегация, водена от 
Председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, за официална визита в Москва по покана на г-
жа Валентина Матвиенко, председател на Съвета на Федерацията на Федерлното Събрание 
 
26-28.06.2019 г., Рим, Италия, участие на вежди Летиф Рашидов в традиционно провеждащия се в Рим 
"Празник на българското кино" 
 
27-28.06.2019 г., Брюксел, Белгия, участие на Кристиан Иванов Вигенин в заседание на Президиума на ПЕС 
 
28,30.06.-01,03,04.07.2019 г., Москва, Русия, участие на Емил Маринов Христов, Румен Василев Гечев и 
Ерджан Себайтин Ебатин в Международния форум "Развитие на парламентаризма" 
 
30.06.-06.07.2019 г., Далиен, Пекин, Шанхай, Китай, участие на Боряна Любенова Георгиева, Георги Колев 
Колев, Искрен Василев Веселинов, Халил Реджепов Летифов и Христо Танчев Проданов в състава на 
делегация, водена от президента на Република България г-н Румен Радев за официално посещение в 
Китайска народна република 
 
 
Срещи на народни представители: 
 
09.01.2019 г., среща на Петър Кънев с Н. Пр. г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули – извънреден и 
пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
 
10.01.2019 г., среща на Петър Кънев с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик 
на Република Азербайджан 
 
11.01.2019 г., среща на Славчо Атанасов с Н. Пр. г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули, посланик на Иран 
 
16.01.2019 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-н Йон Гълеа, посланик на Румъния 
 
16.01.2019 г., среща на членове на Комисия по отбрана с Учебна група от Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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17.01.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Темиртай Избастин – временно управляващ 
Посолството на Република Казахстан в София 
 
21.01.2019 г., среща на Константин Попов с Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – извънреден и пълномощен посланик 
на Държавата Израел в София 
 
21.01.2019 г., среща на Петър Кънев с г-н Али Акбар Резаи - съветник по икономическите въпроси на 
посолството на Ислямска република Иран в София 
 
22.01.2019 г., среща на Хасан Адемов с Н. Пр. г-н Сейед Мохамад Джавад Расули – извънреден и 
пълномощен посланик на Ислямска република Иран 
 
23.01.2019 г., среща на Мустафа Карадайъ с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
23.01.2019 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-жа Лиза Бонадона и г-н Скендер Сила 
 
24.01.2019 г., среща на Полина Цанкова-Христова с г-н Хасан Дотаги – първи съветник и заместник 
ръководител на Посолството на Иранска република Иран в София 
 
25.01.2019 г., среща на Александър Ненков с Н. Пр. г-жа Ориета Капони – извънреден и пълномощен 
посланик на Боливарска република Венецуела 
 
28.01.2019 г., среща на Георги Страхилов Свиленски с Н. Пр. г-н Давид Нахера - извънреден и пълномощен 
посланик на Съединените мексикански щати за България със седалище в Будапеща 
 
29.01.2019 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-н Валдис Домбровскис, заместник-председател на ЕК 
 
30.01.2019 г., среща на Кристиан Вигенин с г-н Том Хайнс, началник на политическия отдел в Британското 
посолство и г-жа Йоана Бачовска, икономическо аташе 
 
31.01.2019 г., среща на Валери Симеонов с Н. Пр. Виталий Москаленко 
 
05.02.2019 г., среща на Константин Попов с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко, посланик на Украйна и г-н 
Леонид Кукуруза, военен аташе в посолството на Украйна 
 
05.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Григориос Василокостандакис, посланик на 
Република Гърция 
 
05.02.2019 г., среща на Петър Кънев с г-н Асаф Хаджиев – генерален секретар на ПАЧИС 
 
06.02.2019 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко, посланик на Украйна и г-жа 
Ана Тертична, съветник в посолството на Украйна 
 
06.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Херберт Салбер, посланик на ФРГ 
 
06.02.2019 г., среща на членове на делегация в ПИЦЕИ с г-н Роберто Антонионе, генерален секретар на 
ПИЦЕИ 
 
07.02.2019 г., среща на Константин Попов с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик Македония 
 
11.02.2019 г., заседание на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред към ПИЦЕИ  
 
12.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбек, посланик на Хърватия 
 
12.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Джамил Нима Мсауи, посланик на Ирак 
 
12.02.2019 г., среща на Вежди Рашидов с г-жа Фикрие Булунмаз, Турция 
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12.02.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Джузепе ди Франческо, консул на Република 
Италия в Пловдив 
 
12.02.2019 г., среща на Халил Летифов с г-н Файсал Салем 
 
13.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик на Република Турция 
 
13.02.2019 г., среща на Петър Кънев с г-н Голами, г-н Фотухи и г-н Камяб - бизнес делегация, представители 
на иранската компанията "Тахатор Ираниан" 
 
18.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Македония 
 
19.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Йон Гълеа, посланик на Румъния 
 
20.02.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с Д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ в 
България 
 
21.02.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. Джасим Мсауи, посланик на Република Ирак 
 
22.02.2019 г., среща на Андон Дончев с Н. Пр. г-н Йон Галеа, посланик на Румъния 
 
26.02.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-н Иван Микеле Коломбо управител на 
„Хуманитас“ АД, Италия 
 
07.03.2019 г., среща на Славчо Атанасов с г-н Марио Жервази и г-н Ерик Берто - изпълняващи мисията 
„посланици на спорта и мира“ към ООН, Юнеско и МОК 
 
12.03.2019 г., Кръгла маса „Управление на миграционната политика в контекста на изборите за Европейски 
парламент“ с участието на Цветан Цветанов 
 
12.03.2019 г., среща на Цветан Цветанов с г-н Михаел Шпинделегер, генерален директор на Международния 
център за миграционна политика 
 
13.03.2019 г., среща на Димитър Бойчев с г-н Ту Сюесун – директор на Китайския културен център в София 
 
13.03.2019 г., среща на Константин Попов с г-н Чарлс Хупър, директор на Агенцията по отбрана и сигурност 
 
14.03.2019 г., среща на Джема Грозданова и Андон Дончев с г-н Константин Кодряну, председател на 
Комисията по външна политика и по политиките за българите в чужбина 
 
18.03.2019 г., среща на Иван Миховски с г-н Шон Кани – министър на общинското развитие, природните 
ресурси и развитието на цифровите технологии на Ирландия 
 
20.03.2019 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Делегация на Комисията по европейска интеграция в Народната скупщина на Република Сърбия 
 
20.03.2019 г., среща на Явор Нотев с Делегация на Комисията по европейска интеграция в Народната 
скупщина на Република Сърбия 
 
20.03.2019 г., среща на Андон Дончев с Н. Пр. г-жа Латифа Беназа – извънреден и пълномощен посланик на 
Алжирската демократична и народна република 
 
20.03.2019 г., среща на Петър Кънев с Н. Пр. г-н Щефан Горда – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Молдова 
 
20.03.2019 г., среща на Станислав Владимиров и Явор Нотев с г-н Жарко Мичин – член на Комисията по 
европейска интеграция в Народната скупщина на Република Сърбия 
 
21.03.2019 г., среща на Тома Биков с Н. Пр. г-н Щефан Горда – извънреден и пълномощен посланик на 
Република Молдова 
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22.03.2019 г., среща на Делян Добрев с Н. Пр. г-н Мануел Корча – извънреден и пълномощен посланик на 
Словашката република 
 
22.03.2019 г., среща на Вежди Рашидов и членове на Комисия по културата и медиите с Ян Енглерт, 
директор на Националния театър на Полша 
 
27.03.2019 г., среща на Емил Христов и Петър Кънев с г-н Марио Хабек – председател на Групата за 
приятелство Хърватия - България в парламента на Република Хърватия 
 
28.03.2019 г., среща на Валери Жаблянов, Хамид Хамид, Даниела Дариткова-Проданова и Борис Ячев с г-жа 
Нурсулу Касъмова и г-н Бауржан Умирбеков – журналисти от казахстанска телевизия 
 
28.03.2019 г., среща на Данаил Кирилов с Н. Пр. г-н Херберт Салбер, извънреден и пълномощен посланик на 
ФРГ 
 
29.03.2019 г., среща на членове на ПГ "БСП за България" с г-н Линтън Бесър – кореспондент за Европа на 
Ей Би Си Австралия, базиран в Лондон (ABC Australia) и Линкълн Ротхол – оператор 
 
04.04.2019 г., среща на Рамадан Аталай с г-н Хасан Дотаги – първи съветник, зам.-ръководител на 
Посолството на Ислямска република Иран в София 
 
05.04.2019 г., среща на Славчо Атанасов, Данаил Кирилов и Красимир Велчев с г-жа Мод Бокикио, 
представител на ООН 
 
05.04.2019 г., среща на Нигяр Джафер с Китайска делегация лекари от болници в Пекин 
 
10.04.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Франсоа Бонтан, посланик на Кралство Белгия 
 
11.04.2019 г., среща на Делян Добрев с Н. Пр. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция 
 
12.04.2019 г., среща на Джема Грозданова с г-н Фабрицио Лучоли, председател на АТА и г-жа Елена 
Поптодорова 
 
12.04.2019 г., среща на Константин Попов с г-н Фабрицио Лучоли, председател на АТА 
 
18.04.2019 г., среща на Менда Стоянова с Делегация на ОИСР 
 
18.04.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик на Турция 
 
18.04.2019 г., среща на Спас Панчев и Красимир Велчев с Н. Пр. г-н Ча Гон Ил, посланик на КНДР 
 
18.04.2019 г., среща на Даниела Малешкова с г-жа Сибиле Бенинг 
 
18.04.2019 г., среща на Димитър Бойчев и Емил Христов с г-н Джан Цинли – зам.-председател на 
Националния съвет на политическия консултативен съвет на китайския народ /ПКСКН/ 
 
18.04.2019 г., среща на Искрен Веселинов с г-н Сейед Ахсан Алави, заместник-председател на Комисията по 
развитие на Ислямското консултативно събрание на Ислямска република Иран 
 
23.04.2019 г., среща на Борис Ячев с г-жа Горанка Вучинич, председател на Съвета за Контрол на дейността 
на Агенцията за превенцията на корупцията на Черна гора 
 
23.04.2019 г., среща на Емил Христов с г-н Ракан Юсеф Ал Несф – председател на Групата за приятелство 
Кувейт – България в Парламента на Държавата Кувейт 
 
24.04.2019 г., среща на членове на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта с г-жа Мисаки 
Нишимура, култулно аташе на посолството на Япония и д-р Джейн Муйти, представител на УНИЦЕФ 
 
24.04.2019 г., среща на Георги Динев с г-н Ракан Юсеф Ал Несф – председател на Групата за приятелство 
Кувейт – България в Парламента на Държавата Кувейт 
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03.05.2019 г., среща на Константин Попов с г-н Дамир Кръстичевич, заместник министър-председател и 
министър на отбраната на Република Хърватия 
 
07.05.2019 г., среща на Явор Нотев и Менда Стоянова с г-н Шъ Яобин –председател на Комисията по 
бюджетни въпроси на Националния съвет на Общокитайското събрание на народните представители 
/ОСНП/ 
 
08.05.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Анджей Франгеш, посланик на Република Словения 
 
09.05.2019 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Скендер Сила – председател на 
Световната здравна организация /СЗО/ 
 
10.05.2019 г., среща на Антон Кутев и Красимир Велчев с г-н Василий Иконников – председател на Групата 
за сътрудничество с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация 
 
13.05.2019 г., среща на Румен Гечев с проф. Джан Даогън - президент на Шанхайската академия за 
обществени науки 
 
14.05.2019 г., среща на Емилия Станева-Милкова с Г-н Артур Шелекенс, председател на Асоциацията на 
обществените библиотеки в Кралство Нидерландия 
 
14.05.2019 г., среща на Даниела Савеклиева с проф. Джан Даогън - президент на Шанхайската академия за 
обществени науки 
 
15.05.2019 г., среща на Десислава Атанасова с Н.Пр. г-н Йон Гълеа – Посланик на Румъния 
 
15.05.2019 г., среща на Менда Стоянова и Пламен Нунев с г-н Торстен Гайслер, председател на бюрото на 
фондация "Конрад Аденауер" в България 
 
16.05.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с г-жа Лиза Бонадона и г-н Орелиен Жан-Пиер 
Бретон - членове на Управителния съвет на ARPharM 
 
16.05.2019 г., среща на Ирена Димова с г-н Ренато Русеф – почетен консул на Република България в Белу 
Оризонти, Бразилия 
 
16.05.2019 г., среща на Вежди Рашидов с г-н Хуан Абеьо и Хосе Феликс 
 
21.05.2019 г., среща на Константин Попов с г-н Антонио Левато 
 
27.05.2019 г., среща на Петър Кънев с г-н Асаф Хаджиев – генерален секретар на ПАЧИС 
 
28.05.2019 г., среща на Джема Грозданова с г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко 
 
29.05.2019 г., среща на Константин Попов с Израелска делегация „Млади посланици“ /Young Ambassadors/ - 
зрелостници и преподаватели от израелския център за млади лидери на Министерството на външните 
работи на Държавата Израел 
 
30.05.2019 г., среща на членове на Комисия по образованието и науката с Борд на Европейската музикална 
асоциация 
 
03.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Доника Ходжа, посланик на Република Албания 
 
03.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Снежана Радович, посланик на Черна гора 
 
03.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Република  Северна 
Македония 
 
04.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-жа Гордана Божович, посланик на Република Сърбия 
 
04.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Посланик на Босна и Херцеговина 
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04.06.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова с д-р Катрин Кел – президент на Световната дентална 
федерация 
 
05.06.2019 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Марян Гьорчев, посланик на Република Северна 
Македония 
 
05.06.2019 г., среща на Борис Вангелов с г-н Ярослав Кючюк, ректор на Украинския държавен университет 
 
06.06.2019 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-жа Сандрин Слейман – Европейския 
център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) 
 
10.06.2019 г., среща на Вежди Рашидов с г-н Джефри Спиър, директор на музей „Пол Гети“ 
 
12.06.2019 г., среща на Александър Паунов и Анна АлександровА с Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето - 
извънреден и пълномощен посланик на Република Куба 
 
12.06.2019 г., среща на Петър Кънев с г-жа Юлия Шербан, Европейска комисия, Служба за подкрепа на 
структурни реформи 
 
12.06.2019 г., среща на Десислава Атанасова с г-н Мартин Хутабарат - зам.-председател на звеното за 
законодателен преглед към Народния консултативен съвет на Република Индонезия 
 
13.06.2019 г., среща на Петър Кънев с Н. Пр. г-н Сидики, посланик на Народна република Бангладеш 
 
13.06.2019 г., среща на Димитър Бойчев с г-н Ту Сюесун – директор на Китайския културен център в София 
 
14.06.2019 г., среща на Пламен Нунев с г-н Том Хайнс и г-н Оливър Пат – дипломати в политическата 
секция в Посолството на Великобритания в София 
 
19.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен 
посланик на Украйна в София 
 
19.06.2019 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
Н. Пр. г-н Йон Гълеа, посланик на Румъния 
 
19.06.2019 г., среща на Джема Грозданова с Н. Пр. г-н Хасан Улусой, посланик на Република Турция 
 
20.06.2019 г., среща на Кристиан Вигенин с Н. Пр. г-н Армен Саргсян, посланик на Република Армения 
 
20.06.2019 г., среща на Даниела Дариткова-Проданова и Менда Стоянова с Н. Пр. г-н Масато Ватанабе, 
посланик на Япония 
 
20.06.2019 г., среща на Мария Белова с г-н Дмитрий Тихонов, г-жа Олесия Викоторовна, бизнес делегация 
от Руската федерация 
 
20.06.2019 г., среща на Валентин Ламбев и Даниела Савеклиева с г-н Кенеди Нунеш – щатски депутат 
Федеративна република Бразилия и председател на Националния съюз на държавните законодатели и 
законодателни органи UNALE 
 
21.06.2019 г., среща на членове на Комисия по енергетика с г-н Клаус-Дитер Борхес, заместник-директор на 
Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК 
 
26.06.2019 г., среща на Десислава Атанасова с Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република 
Азербайджан 
 
27.06.2019 г., среща на Десислава Атанасова с Делегация на парламента на Република Армения в ОССЕ 
 
27.06.2019 г., среща на Димитър Бойчев с г-н Гуан Син – съветник по културните въпроси в Посолството на 
Китайската народна република в София 
 
27.06.2019 г., среща на Веселин Марешки и Петър Кънев с г-н Махмуд Гулиев, заместник-министър на 
външните работи на Република Азербайджан 
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Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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 01.01.2019 - 30.06.2019 г. са в 
съответствие с целевите показатели на Народното събрание, както следва: 
Организирани и проведени многостранни и двустранни международни прояви, съгласно Програма 4 „Парламентарна дипломация” на 
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент” 
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 за социално развитие, 
образование, изследване и наука, 23 февруари 2019 г. в Подгорица, Черна гора: 
 - Подготовка на аналитична информация в подкрепа на българската позиция за домакинство на Постоянния секретариат на ПА на 
ПСЮИЕ в София .  
2. Подготовка, съдействие и логистична помощ на делегацията на Народното събрание със справки и архивни документи за участие в 
Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ в Сараево, 21-22 юни 2019 г. за финала на ротационното председателство на Босна и Херцеговина 
3. Оказване на експертно съдействие на парламента на Косово относно принципите и методологията на провеждане за заседания на 
органите на Парламентарната асамблея по повод предстоящото председателство на Косово от 01.07.2019 г. - 01.07.2020 г. 
4. Поддържане на архива и сайта на ПА на ПСЮИЕ - актуализиране на информация в раздела на документи, промяна на база данни за 
парламентите, участници в ПА на ПСЮИЕ и за националните координатори. 
Развитие на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи 
5. Срещи с представителя на Народното събрание в Европейския парламент относно информация в подкрепа на българската позиция 
за домакинство на Постоянния секретариат на ПА на ПСЮИЕ в София пред новоизбраните български евродепутати. 

 
 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 4 "Парламентарна 

дипломация" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 3 642 500 3 534 160 1 362 766 

  
Персонал 1 222 000 1 113 660 413 691 

  
Издръжка 2 420 500 2 420 500 949 075 

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

3 642 500 3 534 160 1 362 766 

  
Персонал 1 222 000 1 113 660 413 691 

  
Издръжка 2 420 500 2 420 500 949 075 

  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 
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От тях за: *       

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

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 0 0 

  1       

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

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

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 3 642 500 3 534 160 1 362 766 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 3 642 500 3 534 160 1 362 766 

          

  Численост на щатния персонал 29 29 27 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2019 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са 
отчетени разходи в общ размер на 1 362 766 лв. (38,56 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в  размер на 413 691 лв. 
(37,15 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 949 075 лв. (39,21 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност % 96 96 
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи % 87 87 
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка % 88 88 

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 ЗДБ 2019 Отчет към 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 

полугодието на 2019 г. 

 49

единица 30.06.2019 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Обработени документи в срок % 100 100 

2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване % 100 100 
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания % 100 100 

Услуга 5. Управление на човешките ресурси 

5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси 

5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията 

5.3. Охрана на труда 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Изготвени длъжностни разписания Брой 20 16 

2. Изготвени поименни разписания Брой 60 20 

3. Актуализация на длъжностни характеристики Брой 100 42 

4. Проведени атестации Брой 600 600 
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на 
трудови правоотношения Брой 250 574 
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 100 202 

7. Изготвени пенсионни преписки Брой 10 10 

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения Брой 200 26 

9. Обработени болнични листове Брой 700 350 

10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски Брой 3 000 1 777 

11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители  Брой 50 30 

12. Обучени служители в ИПА Брой 100 40 

13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от 
дирекция "Управление на човешките ресурси" Брой 150 112 

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 31 

18. Издадени служебни бележки Брой 50 16 

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 2019 Отчет към 

30.06.2019 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   
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 Брой 12 6 
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Република България за съответната година 

5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи 
на ЕБК в срок Брой 12 6 

6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по 
елементи на ЕБК в срок Брой 4 2 

7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС Брой 1 1 

8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок Брой 4 2 

9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна 
зала Брой 1   

10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на 
утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 4 2 

11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на изпълнение 
на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок Брой 2 1 

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати  Брой 36 21 
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за 
работна заплата и други разходи за труд в срок Брой 5 3 

14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи Брой 5 3 
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: Брой 1 1 

Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната 

година Брой 1 1 

16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за 
счетоводството  Брой 9   

17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход Брой 20 12 
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок Брой 4 2 
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по СЕБРА 
в срок % 100 50 
20. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен 
одит Брой 2 2 

21. Извършени одитни ангажименти за увереност Брой 9 3 

22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в 
работни групи и др.) Брой 6 11 
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по 
вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит Брой 2 2 
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: Брой   10 

* - приети препоръки Брой   7 
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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Подмяна на компютърна техника % 50 30 

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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 
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1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание Брой 52 26 

2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: %     

2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:       

- предпечатна подготовка % 100 100 

- отпечатване на черно-бели материали % 95 95 

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

- предпечатна подготовка % 100 100 

* - отпечатване на цветни материали       

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

предпечатната подготовка на цветните материали. 

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване 

9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: 

- книги 

- периодични издания 

9.2. Справочно-информационно обслужване 

9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация 

9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи 

9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: Брой   1 268 

- книги Брой   295 

- периодични издания Брой   28 
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове) Брой   944 

- други материали Брой   1 
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:     46 700 
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща) Брой   3 511 

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети) Брой   3 004 
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.) Брой   5 554 

- предоставени копия на документи Брой   34 631 
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:     33 588 

- обработени документи (стенограми, периодични издания) Брой   944 

- въведени записи (общо за т.1 и т. 3) Брой   32 644 

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда % 100 100 
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в 
т.ч.: Брой   2 

- парламентарни проучвания и специализирани анализи Брой     

- законодателни проучвания Брой   2 
6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок % 100 100 
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания Брой 15 23 

* 8. Програмирани и облепени RFID етикети Брой   28 794 
* 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 3 
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3. Изминати километри годишно Километри 3 600 000 1 056 800 

4. Техническа изправност на автопарка % 100 100 

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража % 100 100 

6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните 
представители % 61 61 

7. Изпълнение на получени заявки % 100 100 

8. Отказ на получена заявка % 0 0 

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

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

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

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

11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др. 

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 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 98 
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 13 961 200 14 715 224 5 559 417 

  
Персонал 7 083 500 7 739 024 4 069 275 

  
Издръжка 4 125 700 3 929 491 1 466 799 

  
Капиталови разходи 2 752 000 3 046 709 23 343 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

13 961 200 14 340 487 5 559 417 

  
Персонал 7 083 500 7 653 887 4 069 275 

  
Издръжка 4 125 700 3 925 891 1 466 799 

  Капиталови разходи 2 752 000 2 760 709 23 343 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 

полугодието на 2019 г. 

 53

2 

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

0 374 737 0 

  
Персонал   85 137   

  
Издръжка   3 600   

  
Капиталови разходи 0 286 000 0 

  
От тях за: *       

  

1. Разходи за изработка на техническо 
задание и надграждане на Интегрираната 
информационна система и Интернет портал 
на НС, разходи за доставка на сървъри и 
дисков масив 

  286 000   

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

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни показатели по 
бюджета  

0 3 200 3 200 

  

1. Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата 

  3 200 3 200 

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

ІІІ. 

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

0 0 0 

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

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

  Общо администрирани  разходи (IІ.+IIІ.) 0 3 200 3 200 

  Общо  разходи по бюджета (І.1+IІ.) 13 961 200 14 343 687 5 562 617 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 13 961 200 14 718 424 5 562 617 

          

  Численост на щатния персонал 238 238 231 

  Численост на извънщатния персонал       

     

Забележка: Посочените в уточнения план Ведомствени разходи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС в размер на 374 737 лв. са частта от средствата за 2019 г. във 
връзка със сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро 
управление” с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на 
правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на 
обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е 
индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално 
отчетените средства. 

 

За полугодието на 2019 г. по програма 5 „Административно обслужване” са 
отчетени разходи в общ размер на 5 562 617 лв. (38,78 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 4 069 275 лв. 
(53,17 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 466 799 лв. (37,36 на сто 
спрямо уточнения бюджет), за капиталови разходи – 23 343 лв. (0,85 на сто 
изпълнение). По програмата са отчетени и 3 200 лв. администрирани разходи като 
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата. 
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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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

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

3. Осигуреност с хигиенно обслужване % 100 100 

4. Организирани и проведени обществени поръчки в срок % 100 90 

5. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното 
събрание % 100 100 

6. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание % 100 100 

Услуга 2. Хранително обслужване: 

2.1. Столово обслужване 

2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

    Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
ЗДБ 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното 
събрание и други лица % 80 57 

2. Реализиран стокооборот от:       

2.1. продажба на столова храна лв. 290 000 148 037 

2.2. продажба на хранителни стоки лв. 280 000 177 180 

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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на 
Народното събрание % 65 70 

 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 6 "Материално-техническо 

обезпечаване и социално - битово 
обслужване" (в лева) 

Закон  Уточнен 
план 

Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 16 838 800 16 860 580 5 276 749 

  
Персонал 3 161 300 3 194 230 1 543 340 

  
Издръжка 2 837 500 2 704 350 1 142 471 
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Капиталови разходи 10 840 000 10 962 000 2 590 938 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

16 838 800 16 860 580 5 276 749 

  
Персонал 3 161 300 3 194 230 1 543 340 

  
Издръжка 2 837 500 2 704 350 1 142 471 

  Капиталови разходи 10 840 000 10 962 000 2 590 938 

  

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.) 16 838 800 16 860 580 5 276 749 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 16 838 800 16 860 580 5 276 749 

          

  Численост на щатния персонал 169 169 159 

  Численост на извънщатния персонал 6 6 6 

 

За полугодието на 2019 г. по програма 6 „Материално-техническо 
обезпечаване и социално - битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер 
на 5 276 749 лв. (31,30 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените 
разходи за персонал са в размер на 1 543 340 лв. (48,32 на сто спрямо уточнения 
бюджет), за издръжка са отчетени 1 142 471 лв. (42,25 на сто от уточнения бюджет) 
и за капиталови разходи – 2 590 938 лв. (23,64 на сто спрямо уточнения бюджет). 

 

 

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност” 
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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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на 
републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет % 100 0 
2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на 
икономическата и социална политика Брой 7 4 
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на 
законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено значими 
въпроси на икономическото и социално развитие Брой 9 6 

4. Пленарни сесии Брой 10 3 
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 5 
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 0 
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии Брой 230 92 
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на 
актове и изпълнение на основните функции на ИСС   % 100 100 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към Отчет за целевите стойности по показателите за изпълнение на бюджета на 

 Икономическия и социален съвет за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.  

       За първото полугодие на 2019 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) изпълняваше дейността си съгласно изискванията на 
Закона за Икономическия и социален съвет и в съответствие с приетия План за дейността на съвета за 2019 г., утвърдения бюджет и 
възприетата от ръководството политика на целесъобразност при разходване на средствата в рамките на заложените в плана 
параметри. 

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

       По т. 2     
       През периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо 4 (четири) акта.  
       - Становище по „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и 
лицата, полагащи грижи“, COM(2017) 252 final.   
       Целта на становището е да се подкрепи инициативата на ЕК за нова директива за равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и на лицата, полагащи грижи. В документа ИСС прави анализ на действащите политики и мерки в тази област и 
отбелязва, че въпреки значителния напредък в насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете съществуват разлики в 
участието им на пазара на труда, в заплащането им и в размера на пенсиите. ИСС препоръчва новата директива да се прилага за 
всички форми на заетост и във всички предприятия. ИСС подчертава също, че са необходими насърчителни мерки за работодателите, 
които инвестират в социална инфраструктура. Също така ИСС предлага да се проведе обществен дебат за възможностите и 
потребностите от въвеждането на осигурителен риск за дългосрочна грижа. 

       - Становище „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България”. 
       В документа ИСС насочва вниманието на институциите към разработване и прилагане на  интегрирана политика за качествено 
развитие  и реализация на младите хора в България. ИСС подкрепя разработването и приемането на Национална стратегия за 
младежта 2020 – 2030 г., която да кореспондира  с трите основни принципа в новата европейска Стратегия за младежта – ангажиране, 
свързване и овластяване. ИСС препоръчва политиката на ЕС за младежта да бъде включена в процеса на Европейския семестър, за да 
се открояват и наблюдават резултатите от междусекторните политики в тази посока.  ИСС смята за целесъобразно прилагането на 
диференциран подход към подгрупите от възрастовия интервал от 15 до 29 години.   
       Същевременно ИСС представя редица мерки за по-добрата реализация на младите хора в различни области на обществения 
живот. В контекста на динамичните процеси, свързани с Четвъртата индустриална революция, ИСС предлага и разработване на 
Национална стратегия за базово дигитално обучение. 
      - Становище „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“.  

       В становището ИСС изразява позициите си относно проблемите при прилагането на системата за сумирано изчисляване на 
работното време (СИРВ). ИСС отбелязва, че в периода между 1992 г. и 2001 г. в българското трудово законодателство е осъществена 



Отчет за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за 

полугодието на 2019 г. 

 57

значителна либерализация на института „СИРВ“, с което се цели облекчаване на стопанския оборот и дейността на стопанските 
субекти и подпомагане на работодателите в условията на сложните икономически условия в периода на промяната. Също така ИСС 
констатира основните отражения от прилагането на СИРВ и призовава да се създадат механизми, които да гарантират в максимална 
степен правилното и в пълнота отчитане на действителното количество положен труд и неговото адекватно изплащане, а така също – 
да гарантират възпрепятстването на полагане на труд отвъд пределно допустимите законови норми. В становището са представени и 
различните позициите на социалните партньори по някои въпроси относно регулацията на СИРВ. 

       - Резолюция „Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.“  
       Резолюцията на ИСС по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021- 2027 г. е първата досега институционално 
изразена позиция за бюджетната политика на ЕС за следващият програмен период. В резолюцията се обръща внимание на два 
проблема, които следва да намерят решение преди окончателното приемане на МФР - размера на бюджета и липсата на достатъчно 
резерви при възникване на неизвестни към момента предизвикателства, т.е. липсата на повече гъвкавост. ИСС подчертава, че 
европейският бюджет е основен инструмент за постигане на политическите цели и приоритетите на ЕС и в тази връзка споделя идеята 
за неговото увеличаване до 1.3% от  БНД на ЕС и същевременно не приема предложеното намаляването с по около 5% на дела на 
средствата за кохезионната политика и общата селскостопанска политика. 
       В документа се предлага националните приоритети за следващия програмен период да бъдат формулирани, като се отчетат 
нуждите на бизнеса и особено на реалния сектор и неговата конкурентоспособност, както и образователните нужди на населението и 
то особено в сферата на ученето през целия живот. ИСС апелира истинският бюджетен дебат да бъде много по-близък и разбираем за 
гражданите. 

       По т. 3 
       За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. ИСС организира и участва в 6 (шест) дискусии, консултации и регионални срещи:  
       - ИСС проведе консултация по проект на становище „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България” в 
рамките на разширено заседание на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения (КТДЖРИО) и 
Комисията по социална политика (КСП) при ИСС. Експертни позиции, свързани с бъдещи младежки политики, споделиха 
представители на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на 
Министерството на младежта и спорта (ММС). Участниците подчертаха последователната дейност на ИСС по проблемите на 
младежките политики и оцениха проекта на становище като навременен отговор на новата европейска Стратегия за младежта и като 
стъпка в процеса на обсъждане на нова Национална стратегия за младите хора в България. 
       - Членове на ИСС взеха участие в гражданския диалог със заместник-председателя на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис „България по пътя на еврото”. Бяха дебатирани въпроси, свързани с присъединяването на България към Еврозоната. 
Позицията на ИСС от становището “Ускоряване на подготовката  за присъединяване на България към Еврозоната” бе част от 
дебатите с Валдис Домбровскис, който отговаря по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите 
услуги и съюза на капиталовите пазари в ЕК. 
       - Представители на ИСС участваха в Трипартитна кръгла маса посветена на 100-годишнината от създаването на Международната 
организация на труда (МОТ) в Народното събрание. Събитието бе официално открито от Цвета Караянчева, председател на 44-то 
Народно събрание, която представи парламентарните измерения на социалния диалог. Във форума взеха участие представители на 
законодателната и изпълнителната власти, на социалните партньори и на структурите на организираното гражданското общество. 
Председателят на ИСС акцентира върху успешно възприетия в България  принцип за разграничаване на социалния от гражданския 
диалог и сподели  опита на ИСС в провеждането на ефективен и независим граждански дебат. 
       - Членове на ИСС взеха участие в Национален дискусионен форум „Бъдеще за труда и младите хора“, организиран от сдружение 
„Младежки форум 21 век”, съвместно с КНСБ. Основните теми, които обсъди форумът бяха свързани с бъдещето на труда в ерата на 
дигитализацията, образование за професиите на бъдещето и младежката трудова мобилност в контекста на съвременното дигитално 
общество. По темата ИСС има разработено становище, което поставя в центъра на вниманието предизвикателствата на Четвъртата 
индустриална революция, младите хора и образованието. Също така ИСС представи и позиции от друго свое становище, посветено на 
развитието на политиката за младите хора в България. 
       - Представители на ИСС участваха в дискусия по Годишния доклад за България, организирана от представителството на 
Европейската комисия в България. Докладът се изготвя в рамките на Европейския семестър и включва теми като икономическата 
ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието. В отделен панел 
бяха  представени и дискутирани инвестиционните приоритети, които да бъдат подкрепени с европейски средства през следващия 
програмен период (2021-2027 г.). ИСС се включи в дебата, като представи свои позиции и предложения от приети актове по темата. 
       - Представители на ИСС взеха участие в конференция „Бизнесът и регионите“, организирана от Българската стопанска камара и 
списание „Икономист“. Целта на форума бе да покаже как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в 
България и значението му за съществуването на редица малки населени места, включително положителното влияние, което оказва 
върху развитието на малкия местен бизнес. Бяха представени данни и анализ на регионалните профили на общините в България и 
бяха дискутирани икономическите и социални аспекти с акцент върху устойчивото развитие на регионите. Представители на 
общините и малкия бизнес обсъдиха възможностите за финансова подкрепа за развитието на регионите, както и съществуващите 
проблемите при реализацията на своите проекти, теми които са основни в становището на ИСС за планинските и полупланински 
райони в България.  

       По т. 4 

       През периода 01.01.2019 – 30.06.2019 год. бяха проведени 3 (три) пленарни сесии на ИСС.  

       По т. 5 
       За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. ИСС участва в 5 (пет) международни срещи, конференции и събития: 
       - ИСС взе участие в организирано от ЕИСК публично изслушване на тема “Към по-устойчива европейска икономика с визия за 
завършване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)”. В дебата се включиха представители от Европейския парламент, 
Европейската комисия и водещи европейски университети. Акцента на форума бе едно  по-широко обсъждане  с участието на 
гражданското общество относно бъдещето на европейската икономика и необходимите политически инициативи и решения, които 
трябва да бъдат взети през следващия законодателен мандат.  
       - Представители на ИСС участваха в конференция на високо равнище на тема “Европа на споделени ценности и гражданско 
общество”,  организирана от Група III на ЕИСК. Форумът адресира три основни измерения на темата от гледна точка на европейското 
гражданско общество - гарантиране на европейските ценности и основните права, променящата се роля на европейското гражданско 
общество и бъдещето на ЕС. На конференцията присъстваха над 100 участника, включително членове на ЕИСК от всички държави-
членки на ЕС, румънски организации на гражданското общество, представители на академичните среди и представители на 
румънското председателството на Съвета на ЕС. 
       - Представители на ИСС участваха в публичен дебат на тема “Отвъд БВП: измерване на благосъстоянието на хората и напредъка 
на обществата”, организиран от ЕИСК, с г-жа Мартине Дуран, главен статистик към ОИСР и съпредседател на експертната група на 
високо равнище (HLEG) за измерване на икономическите резултати и социалния прогрес. Целта на дебата бе да се проучат 
възможностите на гражданското общество за по-активна подкрепа в разработването и прилагането на социално-икономически 
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показатели, алтернативни на БВП. 
       - По покана на президента на Европейския икономически и социален комитет председателят на ИСС взе участие в европейски 
форум на високо равнище “Гражданското общество за възраждане на ЕС”. На събитието присъстваха председателят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер, представители на европейските институциите и на организираното гражданското общество. По време на форума 
председателят на ИСС направи специална презентация за бъдещето на Европа, каквато възможност бе предоставена и на 
президентите и представителите на ИСС на Франция, Италия и Малта. 
       - Представители на ИСС взеха участие в Годишната среща на председателите и главните секретари на икономическите и 
социални съвети на държавите членки на ЕС и на ЕИСК, на която бяха обсъдени ролята на икономическите и социални съвети в 
устойчивото развитие и прилагането на Европейски стълб на социалните права (ЕССП). На двудневния форум участниците 
представиха националните стратегии и действия, свързани с изпълнението на 17-те глобални цели за устойчиво развитие в рамките на 
Програма 2030 на ООН. Участниците обсъдиха връзката между 20-те принципа на ЕССП и глобалните цели за устойчиво развитие. 
На форума ИСС предложи да бъдат изготвени европейска и национални пътни карти за ефективното прилагане на ЕССП и подчерта 
връзката между икономическото, социално и екологично развитие като предпоставка за устойчив ЕС. 

       По т. 6 

       За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. няма проведени международни срещи и конференции по линия на МАИСССИ и ЕВРОМЕД. 

       По т. 7 

       Констатациите и предложенията на ИСС от приетите актове, публични консултации и дискусии срещнаха определен медиен и 
обществен интерес, като до 30 юни 2019 г. са налице 92 публикации. 

       По т. 8 

       Изработването на проектите на приетите през първото полугодие на 2019 г. актове на ИСС (становища и резолюции) бе 
обезпечено с консултантска помощ, осигурена от външни експерти.  

 
 

Отчет на разходите по програмата 

 
№ Програма 7 "Икономически и социален 

диалог" (в лева) 
Закон  Уточнен 

план 
Отчет  

І. 
Общо ведомствени разходи 1 054 000 1 054 000 314 343 

  
Персонал 709 400 720 600 239 306 

  
Издръжка 319 600 308 400 69 937 

  
Капиталови разходи 25 000 25 000 5 100 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

1 054 000 1 054 000 314 343 

  
Персонал 709 400 720 600 239 306 

  
Издръжка 319 600 308 400 69 937 

  Капиталови разходи 25 000 25 000 5 100 

  

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. ..............................       
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  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.) 1 054 000 1 054 000 314 343 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 1 054 000 1 054 000 314 343 

          

  Численост на щатния персонал 32 32 16 

  Численост на извънщатния персонал       

 

За полугодието на 2019 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” 
са отчетени разходи в общ размер на  314 343 лв. (29,82 на сто изпълнение спрямо 
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 239 306 лв. 
(33,21 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 69 937 лв. (22,68 на сто спрямо 
уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 5 100 лв. (20,40 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 2019 Отчет към 

30.06.2019 г. 

1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет Брой 16 4 
*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС Брой     

3. Проведени заседания Брой 36 23 

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

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

8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети Брой 17 3 

*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации Брой     

10. Консултации с международни финансови институции Брой 8 4 

11. Участие в годишни срещи на НСОБ Брой     
12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната Брой 5 4 

13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.: Брой 46 26 

- пресконференции   1 0 

- телевизии и радиа   30 17 

- в печатни медии   15 9 

- годишник на ФС       
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 Брой     

16. Организиране на международни конференции Брой     

*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 489 000 487 110 162 110 

  
Персонал 394 500 392 610 150 690 

  
Издръжка 74 500 74 500 11 420 

  
Капиталови разходи 20 000 20 000 0 

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБ: 

489 000 487 110 162 110 

  
Персонал 394 500 392 610 150 690 

  
Издръжка 74 500 74 500 11 420 

  Капиталови разходи 20 000 20 000   

  

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

      

2 

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

0 0 0 

  
Персонал       

  
Издръжка       

  
Капиталови разходи 0 0 0 

  
От тях за: *       

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

  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.) 489 000 487 110 162 110 

  Общо разходи (I.+II.+ІІІ.) 489 000 487 110 162 110 

          

  Численост на щатния персонал 8 8 8 

  Численост на извънщатния персонал       
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За полугодието на 2019 г. по програма 8 „Фискален съвет” са отчетени 
разходи в общ размер на 162 110 лв. (33,28 на сто изпълнение спрямо уточнения 
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 150 690 лв. (38,38 на сто 
спрямо уточнения план) и за издръжка – 11 420 лв. (15,33 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 2019 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 полугодието на 2019 г. е подчинен на посочената необходимост за 
издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на 
конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното 
представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. 
Бюджетните разходи са извършени при стремеж за максимална икономичност и 
разумно разходване на средствата в рамките на утвърдените функционални области 
и програми, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните 
средства. 

През полугодието на 2019 г. Народното събрание осъществяваше своята 
дейност в съответствие с утвърдения бюджет. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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