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І. УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и
програми на Народното събрание за полугодието на 2014 г. е изготвен в
съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 4 от 01.07.2014 г. за
формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет
към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2014 г. от
първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на
бюджет.
Отчетът отразява дейността на 42-то Народно събрание през полугодието на
2014 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 функционалните области и програмите на
Народното събрание за полугодието на 2014 г. е насочен към пълноценното
функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции
и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното
събрание, които са насочени към:
- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- въвеждане
актовете на Европейската общност във вътрешното
законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на
европейските институции;
- подобряване качеството на законодателната дейност;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
- активизиране
и приоритизиране на международната дейност на
Парламента.
Изготвеният отчет на Народното събрание за полугодието на 2014 г. е
разработен с цел:
- повишаване прозрачността и координацията 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;
- разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Разходите по бюджета на Народното събрание са отчетени в три
функционални области и седем програми, както следва:
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• Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”:
- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание”;
- Програма 2. „Законодателна
парламентарен надзор и конституиране”;

дейност,

парламентарен

контрол,

- 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”.
Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по
показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за полугодието на
2014 г.
Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на
2014 г. са разделени в три 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.
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета
1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание
ПРИХОДИ (в хил. лв.)
Общо приходи:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

Закон
1 560
0

Уточнен
план
1 560
0

Отчет

1 560
1 276

1 560
1 276

872
791

480
0

480
0

179
1

5

5

18

-201

-201

-117

872
0

4

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.

За периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. са отчетени приходи в общ размер на
872 хил. лв., което представлява изпълнение от 55,89 % спрямо планираните по
Закона за държавния бюджет за 2014 г.
2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на
Народното събрание
Разходи (в хил. лв.)

Закон

Уточнен
план

Отчет

Общо разходи по бюджета на
Народното събрание на Република
България

52 373

52 361

20 786

Функционална област "Представителен и
ефективен парламент"
Програма 1 "Нормативно определени разходи,
съгласно Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание"

31 163

30 947

13 599

20 347

20 342

9 619

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

5 924

6 022

2 263

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно
представителство"
Програма 4 "Парламентарна дипломация"

1 900

1 572

569

2 992

3 011

1 148

20 208

20 412

6 897

13 356

13 509

4 649

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

6 852

6 903

2 248

Функционална област "Съпътстваща
дейност"
Програма 7 "Икономически и социален диалог"

1 002

1 002

290

1 002

1 002

290

52 373

52 361

20 786

Функционална област "Осигуряващи
дейности"
Програма 5 "Административно обслужване"

Общо разходи:

За полугодието на 2014 г. са отчетени разходи в общ размер на 20 786 хил.
лв., които обхващат дейността на 42-то Народно събрание.

5

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2014 г.
на Народното събрание по функционални области

1%
33%

66%

Функционална област І "Представителен и ефективен парламент"
Функционална област ІІ "Осигуряващ и дейности"
Функционална област ІІІ "Съпътстващ а дейност"

Относителен дял на отчетените разходи към 30.06.2014 г. на
Народното събрание по програми
1%

11%

46%

22%

6%

3%

11%

Програма "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
Програма "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"
Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"
Програма “Парламентарна дипломация”
Програма “Административно обслужване”
Програма “Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване”
Програма “Икономически и социален диалог”
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Отчетените разходи по функционални области и програми за периода
01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. са в общ размер на 20 786 хил. лв., което представлява
изпълнение от 39,70 % спрямо уточнения бюджет.
3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ПРОГРАМИ на Народното събрание на
Република България за полугодието на
2014 г.
(в хил. лв.)

Обща сума на разходите:
Функционална област
"Представителен и ефективен
парламент"

Администрирани разходи
Ведомствени разходи
Общо
консолид
ирани
разходи

Общо

По
По други Общо
По
По други
бюджета бюджети,
бюджета бюджети,
на ПРБ фондове
на ПРБ фондове
и сметки
и сметки

20 786 20 786 20 786

0

0

0

0

13 599

13 599

13 599

0

0

0

0

9 619

9 619

9 619

0

0

0

0

2 263

2 263

2 263

0

0

0

0

569

569

569

0

0

0

0

1 148

1 148

1 148

0

0

0

0

6 897

6 897

6 897

0

0

0

0

4 649

4 649

4 649

0

0

0

0

2 248

2 248

2 248

0

0

0

0

Функционална област
"Съпътстваща дейност"

290

290

290

0

0

0

0

Програма 7. Икономически и социален
диалог

290

290

290

0

0

0

0

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
"Осигуряващи дейности"
Програма 5. Административно
обслужване
Програма 6. Материално-техническо
обезпечаване и социално - битово
обслужване

4. Източници на финансиране на консолидираните разходи
Закон

Източници на финансиране на консолидираните разходи,
обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
за полугодието на 2014 г.
(в хил. лв.)
Общо разходи:
Общо финансиране:
Приходи

52 373
52 373
1 560

Уточнен
план

52 361
52 361
1 560

Отчет

20 786
20 786
872
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Трансфер от централен бюджет
Други (друго финансиране; депозити и средства по сметки - касови
наличности в лева и валута и преводи в процес на сетълмент)
Получени трансфери
Предоставени трансфери

50 813

50 817

20 095
-185

6
-22

11
-7

Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по
бюджета на Народното събрание са както следва:
- Трансфер от Централен бюджет – 20 095 хил. лв. или е налице изпълнение
от 39,54 % спрямо уточнения бюджет;
- Получени трансфери – 11 хил. лв. Трансферите са получени от
Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на
заетост;
- Предоставени трансфери – 7 хил. лв. на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
- Други (друго финансиране, депозити и средства по сметки – касови
наличности в лева и валута и преводи в процес на сетълмент) – 185 хил. лв.
ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент”
1. Отчет на разходите по програма 1 „Нормативно определени разходи,
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”
Отчет на разходите по програмата
№

І.

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

Уточнен
план

Отчет

Общо ведомствени разходи

20 347

20 342

9 619

Персонал

13 035

13 035

6 304

Издръжка

6 812

6 807

3 315

0

0

0

500

500

0

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

20 347

20 342

9 619

Персонал

13 035

13 035

6 304

Издръжка

6 812

6 807

3 315

500

500

0

0

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
1

Закон

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
2

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

0
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Издръжка
Капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)

20 347

20 342

9 619

Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)

20 347

20 342

9 619

Численост на щатния персонал

240

240

От тях за: *
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Администрирани разходни показатели **

ІІ.

Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други
бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди
средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)

240

Численост на извънщатния персонал

За полугодието на 2014 г. по програма 1 „Нормативно определени разходи,
съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”, са
отчетени разходи в общ размер на 9 619 хил. лв. (47,29 на сто изпълнение спрямо
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 6 304 хил. лв.
(48,36 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 3 315 хил. лв. (48,70 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.
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание
законопроекти

Брой

* 2. Финализирани приети закони

Брой

3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния
печат и националното знаме
** 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.
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ
четене в срок

%

100

100

%

100

100

44
43

Брой

276

%

100

100

7. Обработена кореспонденция в срок

%

100

100

8. Организирани заседания на парламентарните комисии в срок
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато
съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол
11. Представени справки за участието на членовете на комисиите в техните заседания в
срок

%
Брой

100

100
254

%

100

100

12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок

%

100

100

Брой

37

* 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.
Изготвени становища и доклади от постоянните комисии на Народното събрание за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.
Комисия по икономическата политика и туризъм
1. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86,
внесен от народния представител Димчо Михалевски и група народни представители на 27.11.2013 г.
2. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от
Министерски съвет на 05.11.2013 г.
3. Доклад по законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24,
внесен от Министерски съвет на 27.12.2013 г.
4. Доклад по законопроект за представителите по индустриална собственост, № 302-01-49, внесен от Министерски съвет на
04.12.2013 г.
5. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-51, внесен от Министерски
съвет на 12.12.2013 г.
6. Становище относно Актуализираната национална стратегия за младежта (2014 - 2020), № 302-00-45, внесена от Министерски
съвет на 20.12.2013 г.
7. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от народния
представител Йордан Цонев и група народни представители на 30.01.2014 г.
8. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския
съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
9. Доклад по законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на
06.02.2014 г.
10. Становище относно проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с
преобладаващо държавно участие, № 354-02-151, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни
представители на 20.11.2013 г.
11. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на
04.02.2014 г.
12. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-51,
внесен от Министерски съвет на 12.12.2013 г.
13. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от народния
представител Румен Гечев и група народни представители на 07.03.2014 г.
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14. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 402-01-15, внесен от
Министерски съвет на 11.03.2014 г.
15. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 402-01-13, внесен от
Министерски съвет на 06.03.2014 г.
16. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38,
внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
17. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32,
внесен от нродния представител Румен Гечев и група народни представители на 07.03.2014 г.
18. Доклад по законопроект за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държавичленки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел, № 402-02-9, внесен от
Министерски съвет на 14.05.2014 г.
19. Доклад по законопроект за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите, № 454-01-48, внесен от народния
представител Йордан Цонев на 29.04.2014 г.
Комисия по енергетика
1. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 402-01-4, внесен от
Министерски съвет на 13.01.2014 г.
2. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от народния представител
Димчо Михалевски на 25.11.2013 г.
3. Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 402-01-4,
внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 30.01.2014 г.
4. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от народните
представители Явор Куюмджиев и Таско Ерменков на 19.02.2014 г.
5. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 454-01-31, внесен
от народните представители Явор Куюмджиев и Таско Ерменков на 07.03.2014 г.
6. Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 402-01-13, внесен от
Министерски съвет на 06.03.2014 г.
7. Становище относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския
съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
8. Доклад по общ законопроект на приетите на първо гласуване на 04.04.2014 г. законопроект за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката, № 354-01-57/20.09.2013 г., внесен от народния представител Явор Куюмджиев и група народни
представители и законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23/19.02.2014 г., внесен от
народните представители Явор Куюмджиев и Таско Ерменков.
9. Становище относно проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с
преобладаващо държавно участие, № 354-02-151, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни
представители на 20.11.2013 г.
Комисия по бюджет и финанси
1. Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 453-02-1/20.01.2014 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 453-02-2/21.01.2014 г.
3. Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 453-02-3/21.01.2014 г.
4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за
разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията, № 453-02-4/21.01.2014 г.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 453-02-5/11.02.2014 г.
6. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 453-02-6/13.02.2014 г.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 453-02-7/21.02.2014 г.
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 453-02-8/28.02.2014 г.
9. Законопроект за Сметната палата, № 453-02-9/28.02.2014 г.
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към
Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT), № 453-02-10/14.03.2014 г.
11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република
Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени
американски щати, № 453-02-11/14.03.2014 г.
12. Законопроект за Сметната палата, № 453-02-12/24.03.2014 г.
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 453-02-13/24.03.2014 г.
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, № 453-02-14/26.03.2014 г.
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15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република
България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 45302-15/04.04.2014 г.
16. Законопроект за фискален съвет, № 453-02-16/04.04.2014 г.
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 453-02-17/07.04.2014 г.
18. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 453-02-18/07.04.2014 г.
19. Законопроект за Сметната палата, № 453-02-20/14.04.2014 г.
20. Законопроект за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед,
Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност 1 493
000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.,
Договора за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството
на фикскален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по
прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече тръншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването
на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г., № 453-02-21/05.06.2014 г.
21. Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция
"Пътна инфраструктура" и "Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г., № 453-02-22/30.06.2014
г.
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 453-02-23/30.06.2014 г.
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, №
453-02-24/30.06.2014 г.
24. Законопроект за небанковите институции, предоставящи кредити на потребители, № 453-02-25/30.06.2014 г.
25. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на
конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в
хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 453-02-26/30.06.2014 г.
Комисия по правни въпроси
1. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-1/17.01.2014 г. относно проект за решение за изменение на Решение за
приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (обн. ДВ бр. 111 от
27.12.2013 г.), № 454-02-1, внесен от народния представител Цецка Цачева Данговска и група народни представители на
08.01.2014 г.
2. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-2/22.01.2014 г. относно второ гласуване на законопроект за изменение и
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 302-01-45, внесен от Министерски съвет на 25.11.2013 г.
3. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-3/24.01.2014 г. относно първо гласуване на законопроекти за изменение
и допълнение на Наказателния кодекс:
- № 354-01-58, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г.
- № 302-01-54 , внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
4. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-4/24.01.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, № 302-01-50, внесен от
Министерски съвет на 06.12.2013 г.
5. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-6/24.01.2014 г. относно проверка за допускане до изслушване на
предложения кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
- Насрочване на дата за изслушването.
- Приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
6. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-7/31.01.2014 г. относно проекти на решение за:
- приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
- приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
7. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-8/04.02.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от народния представител Емил Срахилов
Костадинов и група народни представители на 28.11.2013 г.
8. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-9/04.02.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
9. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-10/04.02.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за изменение
и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от народния представител Димчо
Димитров Михалевски и група народни представители на 27.11.2013 г.
10. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-11/07.02.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г.
11. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-12/21.02.2014 г. относно второ гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, № 302-01-50, внесен
от Министерски съвет на 06.12.2013 г.
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12. Доклад на Комисията по правни въпроси вх.№ 453-03-15/26.02.2014 г. относно годишна програма за участие на Република
България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на
31.01.2014 г.
13. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-16/26.02.2014 г. относно второ гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 г.
14. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-17/04.03.2014 г. относно предложение за произвеждане на национален
референдум, № 401-00-3, внесено от Президента на Република България на 30.01.2014 г.
15. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-18/05.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от народния представител Йордан Кирилов
Цонев на 30.01.2014 г.
16. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-19/05.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 09.01.2014 г.
17. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-20/05.03.2014 г. относно второ гласуване на Законопроект за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерски съвет на 27.11.2013 г.
18. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-21/05.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
представителите по индустриална собственост, № 302-01-49, внесен от Министерски съвет на 04.12.2013 г.
19. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-22/05.03.2014 г. относно законопроект за ратифициране на Договора
за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2014 г.
20. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-23/05.03.2014 г. относно проекти за решение за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- № 354-02-157, внесен от народните представители Захари Димитров Георгиев, Петър Василев Мутафчиев и Пламен Василев
Славов на 10.12.2013 г.
- № 454-02-2, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 15.01.2014 г.
21. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-24/06.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-15, внесен от народния
представител Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 06.02.2014 г.
22. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-25/06.03.2014 г. относно приемане на процедурни правила за
предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместникпредседатели и секретар на Централната избирателна комисия.
23. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-26/07.03.2014 г. относно второ гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
24. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-28/13.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроекти за
изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
- № 354-01-92, внесен от народните представители Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев на 09.12.2013 г.
- № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.
25. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-30/18.03.2014 г. относно законопроект за ратифициране на
Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за
учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за
привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 40202-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014 г.
26. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-31/18.03.2014 г. относно изслушване на кандидати за състав на
Централната избирателна комисия, предложени от народни представители, парламентарни групи, както и от партии и коалиции,
които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
27. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-32/18.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от народните представители Явор Бориславов
Куюмджиев и Таско Михайлов Ерменков на 19.02.2014 г.
28. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-33/21.03.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.
29. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-34/01.04.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от народните представители Цецка Цачева Данговска, Красимир
Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г.
30. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-36/02.04.2014 г. относно приемане на общ законопроект на приетите
на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси:
- № 354-01-92, внесен от народните представители Мая Божидарова Манолова и Кирил Николаев Добрев на 09.12.2013 г.
- № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.
31. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-38/10.04.2014 г. относно второ гласуване на законопроект за
изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от народните представители Цецка Цачева Данговска, Красимир
Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г.
32. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-39/10.04.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за отменяне
на Закона за публично-частното партньорство, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 07.03.2014 г.
33. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-41/11.06.2014 г. относно изслушване на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
34. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-42/11.06.2014 г. относно предложение за произвеждане на национален
референдум, № ПГ-439-01-4, внесено от Инициативен комитет на 10 март 2014 г., заедно с протокол от 12.05.2014 г. за
резултатите от проверката на подписката на граждани, които го подкрепят, извършена от Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие, постъпил с писмо с вх. № ПГ-43901-4 от 13.05.2014 г. от Министъра на регионалното развитие.
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35. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-43/16.06.2014 г. относно законопроект за ратифициране на актовете на
ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014 г.
36. Доклад на Комисията по правни въпроси вх. № 453-03-46/24.06.2014 г. относно първо гласуване на законопроект за
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от народния представител
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 30.05.2014 г.
Комисия по регионална политика и местно самоуправление
1. Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерски
съвет на 27.11.2013 г.
2. Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014-2020) № 302-00-45, внесена от Министерски съвет на 20.12.2013 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от народния
представител Емил Костадинов и група народни представители на 28.11.2013 г.
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2014), № 402-00-5, внесена от
Министерски съвет на 31.01.2014 г.
5.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, № 454-01-9, внесен от
народния представител Десислава Танева и група народни представители.
6. Проект за решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк "Странджа" от масово застрояване и
за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа, № 454-02-13, внесен от народния представител Лиляна Павлова
и група народни представители на 05.02.2014 г.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, № 454-01-12, внесен от
народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454-01-14, внесен от народните
представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски.
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-15, весен
от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
10. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 453-04-5.
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 454-01-19, внесен от народния
представител Таню Киряков и група народни представители.
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-38, внесен от народния
представител Страхил Ангелов.
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, №
454-01-41, внесен от народния представител Георги Кадиев и група народни представители.
14. Законопроект за ратифициране на протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ
орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на
Публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна
палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество БългарияРумъния 2007-2013 г. № 402-02-6, внесен от Министерски съвет.
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски
съвет на 11.06.2014 г.
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 402-01-20, внесен от Министерски съвет.
17. Законопроект за Великите столици на Република България, № 454-01-53, внесен от народния представител Вежди Рашидов и
група народни представители.
18. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и
изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за
постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на
регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерски съвет.
19. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 454-01-61, внесен от народния
представител Менда Стоянова и група народни представители.
20. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 454-01-79, внесен от народните представители Дора
Янкова и Таско Ерменков.
Забележка: Точка 4-приета с писмо до водеща КЕВКЕФ, т.5 и т.9 в общ доклад; точки: 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 и 20 не са
обсъждани от комисията.
Комисия по инвестиционно проектиране
1. Становище № 453-13-1/06.02.2014 г. относно Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане
на решения на Европейския съюз ( 2014 г.), внесена от Министерски съвет, № 450-01-28/31.01.2014 г.
2. Становище № 453-17-2/26.02.2014 г. относно Проект за решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на
Природен парк "Странджа" от масово застрояване и гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа, внесен с №
454-02-13/05.02.2014 г. от народния представител Лиляна Павлова и група народни представители.
3. Доклад за второ гласуване, № 453-17-7/28.03.2014 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър с № 354-01-87/28.11.2013 г.
4. Доклад за първо гласуване, № 453-17-8/03.04.2014 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване
на земеделските земи, № 402-01-16/13.03.2014 г., внесен от Министерски съвет.
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5. Доклад за първо гласуване, № 453-17-10/23.06.2014 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията с № 402-01-28/11.06.2014 г., внесен от Министерски съвет.
Комисия по външна политика
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г. и приемане на предложения за Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз на основание чл.111, ал.2 от ПОДНС.
2. Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на 06.02.2014 г.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към
Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на
метеорологичните спътници (EUMETSAT), № 402-02-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014 г.
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението и създаване на Център за високи постижения в областта на финансите, №
402-02-10, внесен от Министерски съвет на 15.05.2014 г.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел, № 402-02-9, внесен от Министерски съвет
на 14.05.2014 г.
6. Законопроект за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед,
Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност 1 493
000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.,
Договора за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството
на фикскален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по
прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на
облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Становища на Комисията по външна политика по изслушване на новоназначени посланици в съответствие с т.7.3 от Вътрешните
правила на работа на КВП
1. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна Гора Младен Петров Червеняков.
2. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индонезия - Сергей Пенчев Мичев.
3. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания Руси Боголюбов Иванов.
4. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
- Христо Георгиев Георгиев.
5. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Молдова - Петър Захариев Вълов.
6. Становище по назначаване на постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище Страсбург,
Френската република - Красимира Цонева Бешкова.
7. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна
република Бразилия - Валери Иванов Йотов.
8. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Норвегия - Румяна Тодорова Митрева.
9. Становище по назначаване на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия
- Петко Колев Дойков.
Комисия по отбрана
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република
Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени
американски щати, № 402-02-4, внесен от Министерски съвет на 04.03.2014 г.
3. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2013 г., внесен от Министерски съвет на
27.03.2014 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от
Министерски съвет на 20.05.2014 г.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 402-01-27,
внесен от Министерски съвет на 05.06.2014 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за
разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерски съвет на 12.12.2013 г.
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2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет
на 29.11.2013 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от народния
представител Емил Костадинов и група народни представители на 28.11.2013 г.
4. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПОДНС - няма изготвен доклад.
5. Обсъждане на Одитен доклад на Сметната палата за извършен одит на съответствие при финансовото управление на
Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г.
6. Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г.
7. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПОДНС - няма изготвен доклад.
8. Доклад за предприетите действия от органите на държавната власт по противодействие на миграционния натиск върху
границите на Република България (януари 2012 г.- януари 2014 г.), внесен от Министерството на вътрешните работи.
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42, внесен от Министерски съвет на
19.11.2013 г.
10. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на Решения на Европейския съюз (2014 г.), №
402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия, № 402-01-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2014 г.
12. Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014-2020), № 302-00-45, внесена от Министерски съвет на 20.12.2013 г.
13. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПОДНС - няма изготвен доклад.
14. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2013 г. – 20 декември
2013 г., № 320-00-49, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 17.12.2013 г.
15. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2013 г., № 420-00-9, внесен от Комисията за защита
на личните данни на 31.01.2014 г.
16. Изслушване на главния секретар на Министерството на вътрешните работи Светлозар Лазаров и изпълняващия длъжността
министър – зам.-министър Васил Маринов по повод трагичния инцидент в гр. Лясковец, съгл. чл. 107, ал. 3 от ПОДНС.
17. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПОДНС - няма изготвен доклад.
18. Изслушване на Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи, по повод проведената на 21.02.2014 г. полицейска
операция, при която във Франция бяха задържани 1400 кг. кокаин и последвалите действия на МВР по установяването на
съпричастност на български граждани към организацията на международен трафик на наркотици.
19. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2013 г., № 420-00-24, внесен от
Комисията на 31.03.2014 г.
20. Доклад за второ гласуване по Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски
съвет на 11.11.2013 г.
21. Указ № 142 на Президента на Република България, постъпил на 10.06.2014 г., за връщане на ново обсъждане на Закона за
Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 28 май 2014 г. и мотивите към указа.
22. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПОДНС.
23. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 402-01-27,
внесен от Министерски съвет на 5.06.2014 г.
Комисия по земеделието и храните
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2013
г. – 1 доклад;
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от народния представител проф. Светла
Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 г. – 2 доклада;
3. Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от народния представител проф.
Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 г. – 1 доклад;
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г. – 1 доклад;
5. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обобщен) № 453-07-12 от
14 март 2014 г. - 2 доклада;
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от
народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 20 февруари 2014 г. - 2 доклада;
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от народния
представител Румен Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г. – 1 доклад;
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски
съвет на 13 март 2014 г. – 2 доклада;
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари
2014 г. - 1 доклад;
10. Указ № 73 от 11 април 2014 г. на президента на републиката за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от Народното събрание на 4 април 2014 г. и
мотивите към указа - 1 доклад;

16

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
11. Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от
народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 30 май 2014 г. – 1 доклад;
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 454-01-55, внесен от народния
представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 юни 2014 г. – 1 доклад;
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на
конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в
хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерски съвет на 9
юни 2014 г. – 1 доклад.
Изслушвания, проведени на основание на член 107, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
1. 1 доклад относно:
- работен проект на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020);
- усвояване на средствата и приключване на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).
2. 1 доклад относно :
- работен проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР) и на Тематичната подпрограма за развитие
на малките земеделски стопанства в Република България;
- кампанията по очертаванията
3. 1 доклад относно управлението и основните параметри на оздравителната програма на „Напоителни системи” ЕАД
4. 1 доклад относно:
- Изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) и усвояването на финансовия ресурс през
2013 г.;
- Критерии за ранкиране на проектите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” (321) и
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” (322) от последния прием по ПРСР 2007-2013 г.; как ще се процедира с
разгледани и одобрени проекти, за които не достигат финансови средства;
- График за разплащане през 2014 г.;
- Предстоящи приеми на заявления през 2014 г.
Комисия по труда и социалната политика
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от
Министерски съвет на 12.12.2013 г. - доклад за първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от
Министерски съвет на 27.12.2013 г. - доклад за първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от
Министерски съвет на 12.12.2013 г. – работен доклад за второ гласуване.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от
Министерски съвет на 27.12.2013 г. – работен доклад за второ гласуване.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от народния представител Магдалена
Ламбова Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г. – доклад за първо гласуване.
6. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. –
доклад за първо гласуване.
7. Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г. – доклад
за първо гласуване.
8. Становище по Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014-2020), № 302-00-45, внесена от Министерски съвет на
20.12.2013 г.
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от
Министерски съвет на 27.12.2013 г. – доклад за второ гласуване.
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от
Министерски съвет на 12.12.2013 г. – доклад за второ гласуване.
11. Становище по Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз
(2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от
народния представител Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. – доклад за първо
гласуване.
13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-88, внесен от
народния представител Валентина Василева Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г. – доклад за първо
гласуване.
14. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. –
проект на доклад за второ гласуване.
15. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. –
доклад за второ гласуване.
16. Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, №
402-01-6, внесен от Министерски съвет на 17.01.2014 г. – доклад за първо гласуване.
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 454-01-13, внесен от народния
представител Волен Сидеров и група народни представители на 05.02.2014 г. – доклад за първо гласуване.
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18. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-28, внесен от народния представител Волен
Сидеров и група народни представители на 20.02.2014 г. – доклад за първо гласуване.
19. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република
България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 40202-5, внесен от Министерски съвет на 21.03.2014 г. – доклад за първо гласуване.
20. Становище по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2013 г., № 439-02-1, внесен от Омбудсмана на
Република България на 31.03.2014 г.
21. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от
Министерски съвет на 20.05.2014 г. – доклад за първо гласуване.
22. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет
на 22.05.2014 г. – доклад за първо гласуване.
23. Становище по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2013 г., № 456-32-2, внесен от Икономическия и
социален съвет на 28.03.2014 г.
24. Становище по Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020), № 402-00-23, внесен от Министерски съвет на 17.04.2014 г.
Комисия по образованието и науката
1. Доклад за първо гласуване на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерски съвет на
21.11.2013 г.
2. Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните
квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
3. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и
обучение, № 354-01-76, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. и
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-88, внесен от
народния представител Валентина Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.
4. Доклад за разглеждане на актуализирана Национална стратегия за младежта 2014-2020 г., № 302-00-45, внесена от
Министерски съвет на 20.12.2013 г.
5. Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните
квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
6. Становище относно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския
съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
7. Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и
Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република
България към Конвенцията за метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия на Конвенцията за
учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за
привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 40202-3, внесен от Министерски съвет на 28.02.2014 г.
8. Доклад за второ гласуване относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование
и обучение, изготвен на основание чл.77, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на
приетите на първо гласуване на 13.03.2014 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното
образование и обучение, № 354-01-76, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на
12.11.2013 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-88,
внесен от народния представител Валентина Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.
9. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от
Министерски съвет на 04.02.2014 г.
10. Доклад относно Проект за решение за откриване на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, № 402-03-4, внесен от Министерски съвет на 09.05.2014 г.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерски съвет, № 302-01-54 от 19.02.2013 г.
2. Актуализирана национална стратегия за младежта (2014-2020), внесена от Министерски съвет, № 302-00-45 от 20.12.2013 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36 от 01.11.2013 г., внесен
от Министерски съвет.
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2014), № 402-00-5, внесена от
Министерски съвет на 31.01.2014 г.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните помощи за деца, № 454-01-13 от 05.02.2014 г., внесен от
народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
6. Доклад за дейността на омбудсмана (2013 г.), № 439-02-01 от 31.03.2014 г., внесен от омбудсмана на Република България.
7. Доклад за 2-ро гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41 от 18.01.2013 г.,
внесен от Министерски съвет.
Комисия по здравеопазването
1. Становище относно проект за решение за приемане на Актуализирана национална стратегия за младежта (2014-2020), № 30200-45, внесена от Министерски съвет на 20.12.2013 г.
2. Доклад относно Зконопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества
и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерски съвет на 13.01.2014 г.

18

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
3. Доклад на Комисията по здравеопазването по чл. 107, ал. 3 от ПОДНС, относно Годишен доклад за състоянието на здравето
на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия през 2012 г., внесен в Народното събрание на 6.12.2013 г. на
основание чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето.
4. Доклад относно Указ № 12 от 29.01.2014 г. на Президента на Република България, постъпил на 30.01.2014 г. за връщане за
ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от НС
на 16.01.2014 г. и мотивите към него.
5. Становище относно проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2010 г., № 102-03-22, внесен от Министерски съвет на 26.08.2011 г.
6. Становище относно проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2011 г., № 202-00-35, внесен от Министерски съвет на 26.06.2012 г.
7. Становище относно проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2012 г., № 302-03-7, внесен от Министерски съвет на 18.07.2013 г.
8. Доклад относно проект за решение за одобряване на Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса
за 2012 г., № 302-03-6, внесен от Министерски съвет на 18.07.2013 г.
9. Доклад относно проект за решение за приемане на отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.,
№ 202-00-36, внесен от Министерски съвет на 29.06.2012 г.
10. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от
Министерски съвет на 29.11.2013 г.
11. Становище относно Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на
Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
12. Доклад относно Национална здравна стратегия 2014-2020 г., № 402-03-1, внесена от Министерски съвет на 22.01.2014 г.
13. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от
народните представители Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27.05.2014 г.
14. Доклад относно Зконопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 402-01-20, внесен от Министерски съвет
на 13.05.2014 г.
15. Доклад относно проект за решение за откриване на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, № 402-03-4, внесен от Министерски съвет на 09.05.2014 г.
Комисия по околната среда и водите
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-51, внесен от Министерски съвет на
12.12.2013 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното влияние на химичните вещества и смеси, № 402-015, внесен от Министерски съвет на 13.01.2014 г. (2 доклада).
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 454-01-11, внесен от народния представител Йордан Стоянов
Младенов и група народни представители на 05.02.2014 г.
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5/31.01.2014 г., внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
5. Проект на Решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк "Странджа" от масово застрояване и
за гарантиране на устойчиво развитие на района на Странджа, № 454-02-13, внесен от нродния представител Лиляна Павлова и
група народни представители на 05.02.2014 г.
6. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет на 22.04.2014 г.
7. Законопроект за допълнение на Закона за защитените територии, № 454-01-46, внесен от народния представител Цецка
Цачева и група народни представители на 16.04.2014 г.
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет
на 11.06.2014 г.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 354-01-75/12.11.2013 г. - изготвен 1 доклад
за 2-ро гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48/29.11.2013 г. - изготвени 2
становища за 1-во и 2-ро гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93/09.12.2013 г. - изготвено 1
становище за 1-во четене.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31/25.10.2013 г. - изготвени 2 становища за 1-во и
2-ро гласуване.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48/29.11.2013 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1/21.01.2014 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
7. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г. - изготвено 1 становище за 1-во гласуване.
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33/07.03.2014 г. - изготвени 2
становища за 1-во и 2-ро гласуване.

19

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454-01-14/06.02.2014 г. - изготвени 2
становища за 1-во и 2-ро гласуване.
10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93/09.12.2013 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15/03.09.2013 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36/20.03.2014 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
13. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11/23.05.2014 г. изготвено 1 становище за 1-во гласуване.
14. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи
условен достъп, № 402-01-24/22.05.2014 г. - изготвено 1 становище за 1-во гласуване.
15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-24/11.06.2014 г. - изготвено 1
становище за 1-во гласуване.
Комисия по културата и медиите
1. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2013 г., № 330-00-26, внесен от Съвета за
електронни медии на 31 октомври 2013 г.
2. Общ законопроект № 353-13-23/18.11.2013 г. на приетите на първо гласуване на 31.10.2013 г. законопроект за изменение и
допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13.08.2013 г., и
законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от народния
представител Стефан Данаилов и група народни представители на 16.10.2013 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 402-01-12, внесен
от Министерски съвет на 04.02.2014 г. - за първо гласуване.
4. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 402-01-12, внесен
от Министерски съвет на 04.02.2014 г. - за второ гласуване.
Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-0192, внесен от народните представители Мая Манолова и Кирил Добрев на 09.12.2013 г.
2. Становище по Национална гражданска инициатива за изменение в чл. 65, ал. 1 от Конституцията във връзка с избора на
народни представители на български граждани с двойно гражданство и за изменение и допълнение на Изборния кодекс, и на чл.
150, ал. 1 от Конституцията, № ПГ-339-01-12, внесена от Инициативен комитет на 18.11.2013 г.
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-0110, внесен от Министерски съвет на 04.02.2014 г.
5. Доклад относно обсъжданията, проведени в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения през третата
сесия на 42-то Народно събрание (на основание чл. 38, ал. 3 от ПОДНС).
6. Становище по предложение за произвеждане на национален референдум, № 401-00-3, внесено от президента на републиката
на 30 януари 2014 г. и предложение за произвеждане на национален референдум, № ПГ-439-01-4, внесено от инициативен
комитет на 10 март 2014 г.
Други дейности на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
1. Публично представяне на машина за гласуване на "Контракс" АД от 26 февруари 2014 г.
2. Публична дискусия на промени в Закона защита на конкуренцията - в интерес на българските производители (26 февруари
2014 г.).
3. Изслушване на всички предложени кандидати по т. 1 от Процедурните правила за предложения за състав на Централната
избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната
избирателна комисия. (12 март 2014 г.)
4. Публична дискусия по въпросите за изменение на чл. 65, ал. 1 и на чл. 150, ал. 1 от Конституцията, постъпили в Народното
събрание на 18 ноември 2013 г. чрез национална гражданска инициатива, № ПГ-339-01-12, внесена от Инициативен комитет. (19
март 2014 г.)
5. Обществено обсъждане по проблемите, свързани с частните съдебни изпълнители. (3 април 2014 г.)
6. Представяне на проекти за законодателни инициативи, отнасящи се до изпълнителното производство и работата на частните
съдебни изпълнители. (5 юни 2014 г.)
7. Обществен съвет към Комисията - 9 заседания, включително и стенограми към всяко едно от тях.
8. Обществен съвет към Комисията - 8 писмени становища във връзка с обсъжданите въпроси и законопроекти от Комисията за
взаимодействие с граждански организации и движения.
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9. Дискусия на тема: "Приоритети и предизвикателства пред участието в инициативата "Партньорство за открито управление" организирана и проведена от Обществения съвет към Комисията. (7 март 2014 г.)
10. Дискусия на тема: "Как да принудим участниците в движението да спазват правилата ?" - организирана и проведена от
Обществения съвет към Комисията съвместно с фондация "Безопасни улици от Валя". (9 април 2014 г.)
Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите
1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 302-0146, внесен от Министерски съвет на 25.11.2013 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-5,
внесен от народния представител Адриан Христов Асенов и група народни представители на 29.01.2014 г.
3. Обсъждане за първо гласувне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и
манифестациите, № 454-01-12, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на
5.02.2014 г.
4. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз
(2014 г.), № 402-03-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
5. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-0142, внесен от Министерски съвет на 19.11.2013 г.
6. Обсъждане на Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на Възродителния
процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани, № 454-02-30, внесен от народния представител Волен Николов
Сидеров и група народни представители на 20.02.2014 г.
7. Обсъждане на Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя (1396-1913), № 454-02-27,
внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 20.02.2014 г.
8. Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2013 г., № 439-02-1, внесен от Омбудсмана на
Република България на 31.03.2014 г.
9. Обсъждане на Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020), № 402-00-23, внесен от Министерски съвет на 17.04.2014 г.
Изготвени общо 9 бр. доклади по 9 бр. законопроекти, проекти на декларации, решения, петиции и др.
Проведени 10 бр. Приемни на граждани за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и
достъп до данните по Закона за електронните съобщения
1. Доклад на ККССИПСРСДДЗЕС относно Годишната програма за участието на Република България в процеса на взимане на
решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
2. Доклад на ККССИПСРСДДЗЕС по проект за решение на Народното събрание за приемане на Годишния доклад на
Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на
класифицираната информация в Република България през 2013 г., № 402-03-5, внесен от Министерски съвет на 23.05.2014 г.
3. Доклад от обсъждането на годишния доклад за 2013 г. на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и
прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изпълнение
на задълженията й по чл. 34з от Закона за специалните разузнавателни средства, чл. 261б от Закона за електронните съобщения
и в изпълнение на разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Законопроект за представителите по индустриална собственост, № 302-01-49/04.12.2013 г., внесен от Министерски съвет.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90/04.12.2013 г., внесен от народния представител
Светла Бъчварова-Пиралкова и група народни представители.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-51/12.12.2013 г., внесен от
Министерски съвет.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53/19.12.2013
г., внесен от Министерски съвет.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54/19.12.2013 г., внесен от Министерски съвет.
6. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 40200-5/31.01.2014 г., внесена от Министерски съвет.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11/04.02.2014 г., внесен от Министерски съвет.
8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25/22.05.2014 г., внесен от
Министерски съвет.
Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-91/ 09.12.2013 г., внесен от народните
представители Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева-Ваниотис - доклад за първо четене, изготвен на 24.01.2014
г.
2. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз ( 2014 ), № 40200-5, внесена от Министерския съвет на 31.01.2014 г. - становище.
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№
1

Дата на
приемане
16.01.2014

2

16.01.2014

3

23.01.2014

4

23.01.2014

5

23.01.2014

6

24.01.2014

7

Приети закони за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Обнародван в ДВ

Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на
ДВ, бр. 9/2014 г.
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба
ДВ, бр. 7/2014 г.
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати относно финансирана от Съединените американски
щати техническа помощ
Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
ДВ, бр. 11/2014 г.
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно
ДВ, бр. 11/2014 г.
сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение
на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с
корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията
Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения
ДВ, бр. 11/2014 г.

30.01.2014

Закон за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане
изпълнението на проект между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и
развитие
Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване

ДВ, бр. 12/2014 г.

8

11.02.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

ДВ, бр. 16/2014 г.

9

26.02.2014

Закон за ограничаване изменението на климата

ДВ, бр. 22/2014 г.

10

26.02.2014

ДВ, бр. 18/2014 г.

11

26.02.2014

12

26.02.2014

13

27.02.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

14

27.02.2014

15

28.02.2014

16

28.02.2014

17

04.03.2014

18

06.03.2014

19

07.03.2014

20

11.03.2014

21

11.03.2014

22

11.03.2014

23

Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и
спорта
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и
сродните му права
Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на
професионални квалификации
Изборен кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните
напитки
Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

ДВ, бр. 11/2014 г.

ДВ, бр. 18/2014 г.
ДВ, бр. 21/2014 г.
ДВ, бр. 21/2014 г.
ДВ, бр. 21/2014 г.
ДВ, бр. 21/2014 г.
ДВ, бр. 21/2014 г.
ДВ, бр. 19/2014 г.
ДВ, бр. 26/2014 г.
ДВ, бр. 26/2014 г.
ДВ, бр. 27/2014 г.

11.03.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния
кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с
увреждания
Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

24

12.03.2014

Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие

ДВ, бр. 26/2014 г.

25

12.03.2014

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ДВ, бр. 27/2014 г.

26

13.03.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

ДВ, бр. 28/2014 г.

27

19.03.2014

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между
Министерството на отбраната на Република България, Министерството

ДВ, бр. 30/2014 г.

ДВ, бр. 27/2014 г.
ДВ, бр. 27/2014 г.
ДВ, бр. 27/2014 г.

22

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.

28

19.03.2014

29

27.03.2014

на националната отбрана на Република Гърция и министъра на
националната отбрана на Република Полша относно изграждането,
администрирането и функционирането на Център за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление
на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в
Норфолк, Съединени американски щати
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на
ДВ, бр. 30/2014 г.
Република България и Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на
Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на
Европейската организация за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на
Европейската организация за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT)
Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници
ДВ, бр. 33/2014 г.

30

09.04.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит

ДВ, бр. 35/2014 г.

31

09.04.2014

ДВ, бр. 35/2014 г.

32

11.04.2014

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за
изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между
правителството на Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българошвейцарската програма за сътрудничество за намаляване на
икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз
Закон за изменение на Изборния кодекс

33

15.04.2014

Закон за Сметната палата

ДВ, бр. 35/2014 г.

34

29.04.2014

ДВ, бр. 40/2014 г.

35

29.04.2014

36

30.04.2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

37

30.04.2014

38

29.05.2014

39

30.05.2014

40

06.06.2014

41

18.06.2014

42

18.06.2014

Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република
ДВ, бр. 49/2014 г.
България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането
на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността
в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на
21 май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република
България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в
качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк
Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по
прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493
000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на
един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за
поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до
1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани
на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и
ДВ, бр. 54/2014 г.
военнопострадалите
Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта ДВ, бр. 54/2014 г.

43

19.06.2014

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на
земеделските производители
Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър
Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения

ДВ, бр. 35/2014 г.

ДВ, бр. 38/2014 г.
ДВ, бр. 40/2014 г.
ДВ, бр. 40/2014 г.
ДВ, бр. 49/2014 г.
ДВ, бр. 47/2014 г.

ДВ, бр. 53/2014 г.
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Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол
2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси;
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок

%

100

100

2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в срок

%

100

100

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

%

* 5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на
изпълнителната власт в парламентарните комисии

Брой

6. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на
изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок

%

* 7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие

Брой

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

%

* 9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане

Брой

10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане

%

Брой

3
100

100
6

100

100
3

100

100

100

* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на
дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може
да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски
съвет)
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица
%

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

ЗДБ
2014
100

Отчет към
30.06.2014 г.
100

0

811

- материали за зала

Брой

- предложения за дневен ред

Брой

94

- справки

Брой

180

502

- процедури

Брой

15

- материали за пленарна зала за извънредни заседания

Брой

20

* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания

Брой

26

* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания

Брой

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

%
%

100
100

100
100

7. Осигурен ред в пленарна зала

%

100

100

8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи

%

100

** 9. Изготвени стенографски протоколи

Брой

10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на
Народното събрание
11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител

%
%

65

100
106

100
100

100
100
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и
развитие на система за гласуване)

Мерна
единица
%

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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.
** 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 конституционните правомощия на Народното събрание
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи
4.2. Изготвени становища по проекторешения
4.3. Изготвени окончателни решения
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи

Брой

6

* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:

Брой

173

- решения на Народното събрание

Брой

76

- разпореждания във връзка с приети решения

Брой

76

- писма до други институции във връзка с решенията

Брой

21

* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на
конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези
показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.
Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 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

18

7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на
субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС
8. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при
участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС

%

100

100

%

100

100

9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за
повишаване на качеството на административното обслужване в НС

%

100

100

Услуга 6. Държавен вестник
6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител
6.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника
6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Издаден ДВ на хартиен носител

Брой

104

53

2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника

Брой

104

53
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения
(актове) и др. на хартиен носител в срок
4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др.
на електронна страница на вестника в срок

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

%

100

100

%

100

100

5. Обнародване на концесии
%
100
100
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и
използване на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени
средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните
разузнавателни средства чрез:
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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

24

7

2. Извършени проверки на службите за сигурност

Брой

25

5

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

Брой

50

7

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

Брой

22

15

5. Разгледани жалби и сигнали

Брой

31

14

6. Разгледани планове и отчети

Брой

14

5

Отчет на разходите по програмата
№

І.

1

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

Закон

Уточнен
план

Отчет

Общо ведомствени разходи

5 924

6 022

2 263

Персонал

4 815

4 890

2 037

Издръжка

1 109

1 132

226

Капиталови разходи

0

0

0

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0

0

0

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

5 924

6 022

2 263

Персонал

4 815

4 890

2 037

Издръжка

1 109

1 132

226

0

0

0

0

0

0

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
2

Ведомствени разходи по други бюджети,
сметки за средства от ЕС и чужди средства
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
1. ............................................................................
2. ............................................................................
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ІІ.

ІІІ.

Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

0

0

0

0

0

0

0
5 924
5 924

0
6 022
6 022

0
2 263
2 263

169

180

162

За полугодието на 2014 г. по програма 2 „Законодателна дейност,
парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени
разходи в общ размер на 2 263 хил. лв. (37,58 на сто изпълнение спрямо уточнения
бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 2 037 хил. лв. (41,66 на сто
спрямо уточнения план) и за издръжка – 226 хил. лв. (19,96 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).
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок

Мерна
единица
%

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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. Поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание
2.3. Информиране на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание

Мерна
единица
Брой

ЗДБ
2014
200

Отчет към
30.06.2014 г.
105

27

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с
дейността на Народното събрание
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти,
дискусии, конференции, образователни семинари)
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")

Мерна
единица

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

Брой

10

10

Брой

20

14

%

60

50

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

Брой

450

15

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

%

100

100

* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание

%

100

100

** 8. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.:

Брой

- проведени изследвания, проучвания и анализи по одобрена от председателя на Народното
събрание програма
- проведени изследвания, проучвания и анализи във връзка с действащи закони и предвидени
законопроекти по искане на парламентарните комисии
- проведени изследвания, проучвания и анализи по действащи закони и законодателни инициативи
по искане на народните представители и парламентарните групи
- проведени изследвания, проучвания и по искане на други бюджетни и стопански организации

0

Брой

6

0

Брой

20

0

Брой
Брой

10
5

0
0

9. Проведени групови дискусии по актуални теми (вкл. относно проведени изследвания на ефекта
от законодателството), зададени от народни представители

Брой

20

0

10. Проведени медийни мониторинги

Брой

11. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции

Брой

8

0

12. Издаване на периодични печатни издания и поддържане на интернет-платформа за огласяване
на резултатите от дейността

Брой

6

0

0

* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития от дейността на Народното събрание.
** Забележка: Посоченият брой изследвания, проучвания и анализи варира в зависимост от проявения интерес от страна на външни
възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава чувствително в години на провеждане на
парламентарни и местни избори.
** Забележка: В момента се извършва цялостно преструктуриране на НЦИОМ, което ще го превърне от звено за социологически
проучвания в изцяло аналитичен център, с качествено различни по своя правен характер задачи и компетенции. Във връзка с основното
преструктуриране на НЦИОМ се очаква в периода 2014-2016 година характерът на извършваните изследвания, проучвания и анализи
да престане да бъде чисто социологически, а на тяхно място да се изготвят основно правни аналитични доклади и проучвания, които
ще представляват по същество продукта, който ще генерира структурата на мястото на НЦИОМ.
Отчет на целеви стойности по показателите за изпълнение за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. на дирекция "Пресцентър и
връзки с обществеността"
1. Организирани групови образователни посещения в народното събрание - брой 105.
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 10.
- Документален филм "Български следи в Китай" за посещението на българска парламентарна делегация в Китай
- Аудиовизуална презентация "Конституциите на България", посветена на 135 години българска държавност
- Издадени и разпространени издания на Конституцията на 16 април 2014 г.
- Пет аудиовизуални презентации "Акценти от дневния ред на 42-то Народно събрание" на сайта на парламента
- Документален филм за Антим І - председателя на първия български парламент
- Презентационна брошура за българската Конституция
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни
семинари) - 14.
- Представяне пред ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в София, приоритерите на парламента за 2014 г.
- Представяне на проекта за нов Изборен кодекс пред посланиците и ръководителите на дипломатическите представителства на
страните-членки на Европейския съюз, страните в процес на присъединяване, САЩ и Руската федерация, както и ръководителите на
Информационното бюро на ЕП в България и на Представителството на Европейската комисия
- Демонстриране на четири варианта на машина за гласуване съгласно новия Изборен кодекс.
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- Среща и дискусия на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с избрани студенти с конкурс за есе на тема "Бежанците в
България и отговорността на днешното поколение".
- Обществено обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс за защитата на правата на децата, престъпленията против
осигурителната система, притежанието на наркотици, интелектуалната собственост
- Публична дискусия по два текста от Конституцията. Дискусията е по повод искане на Инициативен комитет за изменение на чл. 65, ал.
1 и на чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
- Връчване на грамоти от председателя на Народното събрание Михаил Миков, както и награди на победителите в ученическия конкурс
за есе на тема "Екзарх Антим І - хранител на вярата и строител на държавността" в пленарната зала на парламента. Инициативата е в
рамките на честванията, посветени на 135 години съвременна българска държавност и е осъществена съвместно с Министерството на
образованието и науката. Тя е под патронажа на председателя на парламента Михаил Миков.
- По повод 135-та годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция в Народното събрание беше
пуснато в употреба пощенско-филателно издание на тема "135 години български парламентаризъм".
- Книгата "Създаване на Търновската конституция" на проф. д-р Мария Манолова беше представена в Народното събрание.
- Председателят на Народното събрание Михаил Миков откри на 10 април 2014 г. изложбата "Контитуциите на България - 1879, 1947,
1971, 1991", в която за първи път на едно място са представени оригиналите на четирите конституции на България от 1879, 1947, 1971 и
1991 г. Експозицията е посветена на 135-годишнината от приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.
- Конференция "135 години български парламентаризъм". Събитието, с което се отбелязва годишнината от приемането на Търновската
конституция, се провежда в сградата на Учредителното събрание във Велико Търново.
- Дискусия за младежката безработица с участието на парламентарните комисии по труда и социалната политика и по европейски
въпроси и контрол на европейските фондове, председателя на Народното събрание Михаил Миков и еврокомисаря по заетостта,
социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.
- Публична дискусия под патронажа на председателя на парламента за правата на пациента.
- Обществено обсъждане на проекта за Наказателен кодекс с участието на представители на професионалната юридическа общност и
академичните среди.
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
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

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

%

ЗДБ
2014

Отчет към
30.06.2014 г.

100

100

Отчет на разходите по програмата
№
І.

Програма 3 "Връзка с избирателите и
народно представителство"
Общо ведомствени разходи

Закон
1 900

Уточнен
план
1 572

Отчет

Персонал

1 606

1 250

477

Издръжка

294

322

92

Капиталови разходи

0

0

0

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0

0

0

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

1 900

1 572

569

Персонал

1 606

1 250

477

Издръжка

294

322

92

0

0

0

569

1

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
2

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 900
1 900

0
1 572
1 572

0
569
569

От тях за: *
1. ............................................................................

ІІ.

ІІІ.

2. ............................................................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

66

54

39

За полугодието на 2014 г. по програма 3 „Връзка с избирателите и народно
представителство” са отчетени разходи в общ размер на 569 хил. лв. (36,20 на сто
изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в
размер на 477 хил. лв. (38,16 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 92 хил.
лв. (28,57 на сто спрямо уточнения бюджет).

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

Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”
Програма 4 „Парламентарна дипломация”
Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация
1.1.Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване
на международната дейност на народните представители; преводи.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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

Брой

275

195

- при посещения в чужбина;

Брой

210

64

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България

Брой

65

131

2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи

%

100

100
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

3. Организирани и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на
Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:

Брой

280

76

- при посещения в чужбина;

Брой

260

71

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместникпредседателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други
парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др.

Брой

20

5

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Брой

14

7

9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия
на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:

Брой

11

4

- при посещения в чужбина;

Брой

9

3

- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България

Брой

2

1

5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите
за приятелство към Интерпарламентарния съюз
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет,
Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните
делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и
организации

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2014 – 30.06.2014 Г.
I. ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДГОТВЕНИ МНОГОСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЛИНИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ АСАМБЛЕИ
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Мероприятия в чужбина
27-31.01.2014 г., Страсбург, Франция, Първа част на Сесията на ПАСЕ за 2014 г., участници:
Янаки Стоилов, Хамид Хамид и Валери Жаблянов.
27-28.02.2014 г., Сейнт Джулианс, Малта, Заседание на Комисията по мониторинг към ПАСЕ, участник:
Янаки Стоилов.
04-05.03.2014 г., Виена, Австрия, Заседание на Комисията по равенство и недискриминация към ПАСЕ,
участник: Ирена Соколова.
11.03.2014 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии към ПАСЕ,
участник: Валери Жаблянов.
11-12.03.2014 г., Стокхолм, Швеция, Заседание на Комисията по политически въпроси и демокрация към
ПАСЕ, участник: Деница Караджова.
07-11.04.2014 г., Страсбург, Франция, Втора част на сесията на ПАСЕ за 2014 г., участници:
Джема Грозданова, Деница Караджова, Хамид Хамид, Валери Жаблянов и Ирена Соколова.
24-28.04.2014 г., Скопие, Македония, Наблюдение на президентските избори в БЮР Македония от ПАСЕ,
участник: Деница Караджова.
07-08.05.2014 г., Атина, Гърция, Заседание на Комисията по политически въпроси и демокрация към ПАСЕ,
участник: Деница Караджова.
12-13.05.2014 г., Никозия, Кипър, Заседание на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и
устойчиво развитие към ПАСЕ, участник: Сияна Фудулова.
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12-13.05.2014 г., Истанбул, Турция, Конференция на ПАСЕ на тема :”Ролята на националните парламенти в
управлението на медиите в Европа”, участник: Мартин Захариев.
22-23.05.2014 г., Баку, Азербайджан, Заседание на Бюрото на ПАСЕ, участник: Янаки Стоилов.
02.06.2014 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по равенство и недискриминация към ПАСЕ,
участник: Ирена Соколова.
03.06.2014 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по миграция към ПАСЕ, участници:
Десислав Чуколов и Александър Ненков.
04.06.2014 г., Париж, Франция, Заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии към ПАСЕ,
участници: Милена Дамянова и Валери Жаблянов.
23-27.06.2014 г., Страсбург, Франция, Трета част на Сесията на ПАСЕ за 2014 г, участници: Янаки Стоилов,
Джема Грозданова, Деница Караджова, Милена Дамянова и Мустафа Карадайъ.
Мероприятия в България
12-13.02.2014 г., София, Работно посещение на г-н Франьо Матушич, докладчик на ПАСЕ по Постмониторинговия диалог с България.
Постоянна делегация на НС в Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа
13-14.02.2014 г., Виена, Австрия, 13-та Зимна сесия на ПА ОССЕ, участници: Красимир Велчев и Лъчезар
Иванов
16.03.2014 г., Белград, Сърбия, Мисия за наблюдение на парламентарните избори в Сърбия, участници:
Мариана Тотева и Ирена Коцева.
06.04.2014 г., Будапеща, Унгария, Мисия за наблюдение на парламентарните избори в Унгария, участници:
Татяна Буруджиева-Ваниотис, Лъчезар Иванов, Мариана Тотева и Ирена Коцева.
28.06.-02.07.2014 г., Баку, Азербайджан, 23-та Годишна сесия на ПА ОССЕ, участници: Татяна БуруджиеваВаниотис, Лъчезар Иванов, Мариана Тотева и Ирена Коцева.
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на НАТО
05-06.02.2014 г., Париж, Франция, Годишната среща и Международен парламентарен семинар с
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, участник: Таско Ерменков.
10-11.02.2014 г., Киев, Украйна, Заседание на Интерпарламентарния съвет НАТО-Украйна, участник:
Пламен Манушев.
24-25.03.2014 г., Брюксел, Белгия, Специална програма за нови членове на национални делегации към ПА
НАТО, участници: Пламен Манушев и Валентин Радев.
30.05.-02.06.2014 г., Вилнюс, Литва, Пролетна сесия на ПА НАТО, участник: Спас Панчев.
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество
Мероприятия в чужбина
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24-25.02.2014 г., Истанбул, Турция, Среща на одитна комисия в Международния секретарият на ПАЧИС,
участник: Петър Кънев.
10-13.03.2014 г., Тирана, Албания, Заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и
екологични въпроси, участници: Галина Милева-Георгиева и Николай Александров.
24-28.03.2014 г., Москва, Русия, Заседание на Комитета по правни и политически въпроси, участници: Петър
Кънев и Емил Радев.
8-10.04.2014 г., Анталия, Турция, Заседание на Комитета по културни и социални въпроси, участници:
Петър Кънев и Галина Милева-Георгиева.
12-15.05.2014 г., Атина, Гръция, Генерална асамблея на ПАЧИС, участници: Петър Кънев, Галина МилеваГеоргиева, Емил Радев и Пенко Атанасов.
23-26.05.2014 г., Киев, Украйна, Делегация на ПАЧИС като наблюдатели на президентските избори в
Украйна, участник: Петър Кънев.
Мероприятия в България
18-20.06.2014 г., Варна, Среща на Съвета на външните министри на страните-членки на Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество, участник: Петър Кънев.
Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз – през отчетния период не
са провеждани мероприятия
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието
(Евросредиземноморската парламентарна асамблея)
06-11.02.2014 г., Свеймех, Йордания, 10-та Пленарна сесия на ПА на СзС, участници: Румен Йончев и
Светлана Ангелова.
Постоянна делегация на НС в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
10-12.06.2014 г., Виена, Австрия, Заседание на Парламентарния комитет на ПИЦЕИ, участник: Силвия
Хубенова.
Постоянна делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея на православието
10-12.05.2014 г., Солун, Гърция, Заседание на Международния секретариат на ИПАП и председателите на
комисии, участник: Волен Сидеров.
12-14.05.2014 г., Солун, Гърция, Конференция, организирана от ИПАП, участник: Волен Сидеров.
25-30.06.2014 г., Москва, Русия, 21-ва годишна Асамблея на ИПАП, участници: Волен Сидеров и Пламен
Славов.
Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията
20-24.03.2014 г., Букурещ, Румъния, Конференция на председателите на секции от Регион Европа на
Парламентарната асамблея на Франкофонията, участник: Методи Теохаров.
25-30.04.2014 г., Ханой, Виетнам, Заседание на Комисията по парламентарни въпроси на Парламентарната
асамблея на Франкофонията, участник: Методи Теохаров.
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Постоянна делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ
15-16.03.2014 г., Букурещ, Румъния, Работна група за институционализирането на ПА на ПСЮИЕ, участник:
Филип Попов.
9-11 май 2014 г., Букурещ, Румъния, Учредителна сесия на ПА на ПСЮИЕ, участници: Михаил Миков,
Румен Гечев, Филип Попов и Дурхан Мустафа.

II. ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ
1.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА НИВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТ

16-18.02.2014 г., Загреб, Хърватия, официално посещение на председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков
по покана на председателя на Парламента на Република Хърватия г-н Йосип Леко.

2.

УЧАСТИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

09-11.05.2014 г., Букурещ, Румъния, участие на председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков в тържествена
сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/ и 10-та
сесия на ПСЮИЕ.

Срещи на председателя на Народното събрание
Срещи на председателя на 42-то Народно събрание
14.01.2014 г., г-н Фанг, Яншуй, Ген. Мениджър на China Machinery Engineering
15.01.2014 г., г-н Никулае Миркович - депутат от бълг. малцинство в Румъния, секретар на Камарата на
депутатите на Румъния
21.01.2014 г., Н. Пр. г-н Юрий Исаков – извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в София
23.01.2014 г., г-н Иван Мъркич - министър на външните работи на Република Сърбия
23.01.2014 г., Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбек – извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в
София
27.01.2014 г., Н. Пр. г-н Вей Дзинхуа – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна
република в София
29.01.2014 г., г-н Иржи Собола – президент на Евролаб
31.01.2014 г., Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче - извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в
София
03.02.2014 г., Дипломатически корпус
05.02.2014 г., Н.Пр.г-н Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация
12.02.2014 г., г-н Такао Макино - парламентарен зам.-министър на външните работи на Япония
12.02.2014 г., г-н Ариан Лозена, Пакистан
13.02.2014 г., г-н Франьо Матушич, докладчик по пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ
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20.02.2014 г., г-н Волкан Бозкър, председател на Комисията по външна политика към Великото национално
събрание на Турция
21.02.2014 г., г-жа Таня Радочай, ръководител на офиса на УНИЦЕФ
24.02.2014 г., Делегация от представители на китайската корпорация China Communication Construction
27.02.2014 г., Ахмет Давутоглу, министър на външните работи на Турция
10.03.2014 г., г-н Хамад АлХаршани – председател на Групата за приятелство Кувейт-Блъгария в
парламента на Държавата Кувейт
17.03.2014 г., г-н Жоу Ли, заместник-ръководител на Международен отдел на ЦК на Китайската
комунистическа партия
24.03.2014 г., г-н Иван Половнюк - зам.-ръководител на Дружеството на Бесарабските българи „Св. св.
Кирил и Методий”, Болград, Украйна, Дружество на бесарабските българи „Св.св. Кирил и Методий”,
Болград, Иван Половнюк - заместник на дружеството, Сергей Русев - член на дружеството, Едуард Арнаут член на дружеството, Общество приятели на Русия и православния свят и Български народен събор: Атанас
Иванов Стефанов Отец Стоян Иванов Божурин Станимир Янков Петров
25.03.2014 г., г-н Бернар Лозе, председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча
26.03.2014 г., г-н Клаудио Капон, вицепрезидент на Европейския съюз за радио и телевизия
14.04.2014 г., д-р Чинг Куо Ву, Президент на Международната Боксова Асоциация AIBA
28.04.2014 г., Н. Пр. г-н Уей Дзинхуа – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна
република в София
08.05.2014 г., г-н Константин Косачев - ръководител на Россътрудничество
13.05.2014 г., г-жа Сун Чунлан – секретар на Китайската комунистическа партия /ККП/ в град Тиендзин и
член на Политбюро на ЦК на ККП
13.05.2014 г., Г-н Алън Дънкан Роджерс, Деян Митрович, Филип Митрович
28.05.2014 г., Г-н Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм
09.06.2014 г., Н. Пр. Юрий Исаков, посланик на Руската федерация у нас
26.06.2014 г., проф. д-р Чау Ван Минх – председател на Виентамската академия на науката и технологиите
01.07.2014 г., г-н Николае Тимофти – президент на Република Молдова
03.07.2014 г., Н. Пр. г-н Такаши Коизуми, посланик на Япония у нас

Двустранни срещи на ниво народни представители или парламентарни комисии
Посещение на делегации на ниво народни представители:
05-06.02.2014 г., посещение делегация, водена от зам.-министъра на външните работи на Беларус г-жа Елена
Купчина
11-14.02.2014 г., посещение г-н Франьо Матушич, докладчик на пост-мониторинговия доклад с България в
ПАСЕ
19-21.02.2014 г., посещение на делегация на Комисията по външна политика на Великото национално
събрание на Република Турция, водена от нейния председател на г-н Волкан Бозкър
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09-12.03.2014 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Кувейт-България в Парламента на
Държавата Кувейт, водена от нейния председател г-н Хамад АлХаршани
11-13.03.2014 г., посещение на делегация на Комисията по външна политика на Парламента на Република
Албания, водена от нейния председател на г-жа Арта Даде
13-14.05.2014 г., публично изслушване на тема „Политики за развитие на изостаналите региони“ с участието
на г-н Анри Малос, председател на Европейския икономически и социален комитет
03-06.06.2014 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Хърватия-България в Парламента на
Република Хърватия, водена от нейния председателя г-н Илия Филипович
08.06.2014 г., работен обяд, даван от председателя на 42-то Народно събрание г-н Михаил Миков, в чест на
гостуваща делегация от Сената на САЩ, водена от сенатор Джон Маккейн
17-18.06.2014 г., посещение на делегация от Комисията по вътрешни работи към Бундестага на ФРГ, водена
от депутата Гюнтер Бауман
18-21.06.2014 г., посещение на делегация на Групата за приятелство Иран-България в Ислямското
консултативно събрание /Парламента/ на Ислямска република Иран, водена от нейния председател г-н
Аббас Могтадай
Командировки на народни представители:
Командировки на народни представители от 42-то Народно събрание:
09-10.01.2014 г., Унгария, Будапеща, участие на Лиляна Павлова Николова в Конференция за кохезионната
политическа рамка на тема "Политиката на сближаване след 2014 г."
11-15.01.2014 г., Китай, Пекин и Шанхай, участие на Димитър Бойчев Петров и Янаки Боянов Стоилов в
състава на официарлна делегация, водена от президента на Р България г-н Росен Плевнелиев за държавно
посещение в Китайската народна република
20-21.01.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Алиосман Ибраим Имамов в Конференция за икономическо
управление на ЕС в рамките на Европейската парламентарна седмица
20-22.01.2014 г., Черна гора, Подгорица, участие на Младен Петров Червеняков в делегация, водена от
министъра на външните работи на Р. България г-н Кристиан Вигенин за работно посещение в Черна гора
21-23.01.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Заседание на Президиума на
Партията на европейските социалисти /ПЕС/
25-28.01.2014 г., Гърция, Атина, участие на Деница Златкова Караджова в Заседание на Конференцията на
комисиите по европейски въпроси към парламентите на страните-членки на ЕС и страните, кандидатстващи
за членство /КОСАК/
26-30.01.2014 г., Франция, Париж, учстие на Валери Мирчев Жаблянов, Хамид Бари Хамид и Янаки Боянов
Стоилов в І-ва част на сесията на ПАСЕ за 2014 г.
31.01.-03.02.2014 г., Ирландия, Дъблин, участие на Борис Цветков Цветков в Конференция, организирана от
Асоциацията на Европейските парламентаристи с Африка /AWEPA/
04-06.02.2014 г., Франция, Париж, участие на Таско Михайлов Ерменков в Годишна среща и международен
парламентарен семинар с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на ПА НАТО
06-11.02.2014 г., Йордания, Свеймех, участие на Румен Маринов Йончев и Светлана Ангелова Найденова в
Десета пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието /ПА СзС/
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08-09.02.2014 г., Румъния, Букурещ, участие на Георги Цветанов Марков в Откриване на паметник на
дарителя Димитър Хадживасилев
09-11.02.2014 г., Украйна, Киев, участие на Пламен Иванов Манушев в Заседание на Интерпарламентарния
съвет НАТО-Украйна
10-13.02.2014 г., Сърбия, Ниш, участие на Пламен Василев Славов в ХХ-та ежегодна международна
конференция, организирана от Международния фонд за единство на православните народи и под патронажа
на Парламента на Р. Сърбия
12-14.02.2014 г., Австрия, Виена, участие на Красимир Любомиров Велчев и Лъчезар Богомилов Иванов в
13-та зимна сесия на ПА ОССЕ
16-18.02.2014 г., Хърватия, Загреб, участие на Диана Иванова Йорданова, Захари Димитров Георгиев в
състава на официална делегация, водена от председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков
18.02.2014 г., Сърбия, Димитровград, посещение на Валери Мирчев Жаблянов по повод тържественото
откриване на паметника на Васил Левски в Димитровград
18-20.02.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Заседание на Президиума на
Партията на европейските социалисти /ПЕС/
19-20.02.2014 г., Азербайджан, Баку, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Лютви Ахмед Местан и Хамид
Бари Хамид в делегацията, водена от министър-председателя на Р. България г-н Пламен Орешарски за
офиицално посещение в Азербайджан
19-21.02.2014 г., Турция, Бурса, участие на Тотю Младенов Младенов в Среща на Асоциацията на
балканските индустриалци ибизнесмени /BALKANSAID/
21-27.02.2014 г., САЩ, Ню Йорк, Чикаго и Бостън, участие на Мартин Георгиев Захариев в Кампания за
популяризиране на инвестиционния климат на БАИ
26-27.02.2014 г., Малта, Ла Валета, участие на Янаки Боянов Стоилов в Заседание на Комисията по
мониторинг на ПАСЕ
26.02.-03.03.2014 г., Италия, Рим, участие на Атанас Тодоров Мерджанов, Георги Чавдаров Анастасов,
Деница Златкова Караджова, Красимир Христов Янков, Мариана Радева Бояджиева, Сергей Дмитриевич
Станишев и Янаки Боянов Стоилов в Конгрес на Партията на европейските социалисти /ПЕС/
03-05.03.2014 г., Австрия, Виена, участие на Ирена Любенова Соколова в Заседание на Комисията по
равенство и недискриминация на ПАСЕ
05-07.03.2014 г., Германия, Берлин, участие на Лиляна Павлова Николова като Лектор на Берлинския
международен икономически конгрес 2014 г.
10-12.03.2014 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов в Заседание на Комисията по
култура, наука, образование и медии към ПАСЕ
10-12.03.2014 г., Швеция, Стокхолм, участие на Деница Златкова Караджова в Заседание на Комисията по
политчески въпроси и демокрация на ПАСЕ
10-13.03.2014 г., Албания, Тирана, участие на Галина Стефанова Милева-Георгиева и Николай Веселинов
Александров в 42-ро заседание на комитета по въпросите на икономиката, търговията, технологиите и
околната среда на ПАЧИС
13-17.03.2014 г., Сърбия, Белград, участие на Ирена Иванова Коцева и Мариана Господинова Тотева, като
наблюдатели на избори по покана на председателя на ПА ОССЕ Ранко Кривокапич
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15-16.03.2014 г., Румъния, Букурещ, участие на Филип Стефанов Попов в 12-та среща на Работната група на
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ
16-18.03.2014 г., Гърция, Атина, участие на Алиосман Ибраим Имамов, Петър Иванов Петров и Румен
Василев Гечев в Конференция на председателите на парламентарни комисии за производство, търговия и
морско дело на страните-членки на ЕС
18.03.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Деница Златкова Караджова в Заседание на мрежата на Партията
на европейските социалисти /ПЕС/ по кампания за европейските избори
19-20.03.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Ваня Чавдарова Добрева и Кирчо Георгиев Атанасов в
Съвместни срещи с дейци на образованието в ПП на Р. България в Брюксел
19-20.03.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Координираща среща на
министър-председателите на Партията на европейските социалисти /ПЕС/
20-24.03.2014 г., Румъния, Букурещ, участие на Методи Теохаров Костадинов в Конференция на
председателите на секции на Регионланата асамблея-Европа на Парламентарната асамблея на
Франкофонията /ПАФ/
20-22.03.2014 г., Италия, Венеция, участие на Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис в 87-мо Пленарно
заседание на Венецианската комисия
22-25.03.2014 г., Йордания, Аман, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Конференция на тема "Обща
визия за прогресивен арабски свят", организирана от Глобалния прогресивен форум, Групата на
социалистите и демократите в ЕП, ФЕПС, Фондация "Солидар" и ПЕС
23-26.03.2014 г., Австрия, Виена, участие на Жара Веселинова Пенева-Георгиева в Семинар за обмяна на
опит за служители от държавните институции, ангажирани с проблема деца-трафик на хора
24-25.03.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Валентин Иванов Радев и Пламен Иванов Манушев в
Програма за нови членове на националните делегации в ПА НАТО
25-28.03.2014 г., Русия, Москва, участие на Емил Йорданов Радев и Петър Георгиев Кънев в 43-то заседание
на Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС
27-29.03.2014 г., Литва, Вилнюс, участие на Борис Цветков Цветков и Валери Мирчев Жаблянов в
Международна конференция по въпросите на парламентарния принос за процеса на разширяване на НАТО
27-29.03.2014 г., Великобритания, Лондон, участие на Джевдет Ибрям Чакъров в Редовно заседание на
Бюрото на Либералния интернационал
29.03.-02.04.2014 г., Ирак, Ербил, участие на Спас Янев Панчев в Официално посещение в автомонма област
Кюрдистан като председател на ЗС "Ал. Стамболийски"
30.03.-06.04.2014 г., САЩ, Вашингтон и Анаполис, участие на Филип Стефанов Попов в Специализирана
международна програма "Югоизточна Европа - прозрачност и вмърховенство на закона"
02-04.04.2014 г., Гърция, Атина, участие на Атанас Тодоров Мерджанов и Янаки Боянов Стоилов в
Интерпарламентарна конференция по въпросите на Общата външна политика за сигурност и Общата
политика за сигурност и отбрана на ЕС
03-07.04.2014 г., Унгария, Будапеща, участие на Ирена Иванова Коцева, Лъчезар Богомилов Иванов,
Мариана Господинова Тотева и Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис като наблюдатели на
парламентарните избори в Унгария по покана на ПА ОССЕ
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05-10.04.2014 г., Виетнам, Ханой, Дананг и Хюе, участие на Димитър Стоянов Дъбов в състава на
официална делегация, водена от министър-председателя на Р. България г-н Пламен Орешарски за
официално посещение в СР Виетнам
06.04.2014 г., Черна гора, Биело полье, участие на Христо Цветанов Монов в състава на делегация за участие
във възпоменателна церемония по повод 10- годишнина от трагедията при р. Лим
06-09.04.2014 г., Мароко, Рабат и Казабланка, посещение на Валентина Василева Богданова, Корнелия
Добрева Маринова, Хюсеин Хасан Хафъзов и Четин Хюсеин Казак по покана на Групата за приятелство
Мароко-България в Камарата на представителите на Кралство Мароко
06-10.04.2014 г., Франция, Страсбург, участие на Валери Мирчев Жаблянов, Деница Златкова Караджова и
Хамид Бари Хамид във ІІ-ра част на сесията на ПАСЕ
07-11.04.2014 г., Франция, Страсбург, участие на Джема Маринова Грозданова и Ирена Любенова Соколова
във ІІ-ра част на Сесията на ПАСЕ
08-10.04.2014 г., Турция, Анталия, участие на Галина Стефанова Милева-Георгиева и Петър Георгиев Кънев
в 42-ро заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на ПАЧИС
09-10.04.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Заседание на Президиума на
Партията на европейските социалисти /ПЕС/
10-14.04.2014 г., Македония, Скопие, участие на Деница Златкова Караджова във Временната комисия за
наблюдение на президентските избори в Р. Македония
25-30.04.2014 г., Виетнам, Ханой, участие на Методи Теохаров Костадинов в Редовно заседание на
Комисията по парламентарни въпроси на Парламентарната асамблея на франкофонията /ПАФ/
26.04.2014 г., Румъния, Букурещ, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в откриването на предизборната
кампания на Румънската социалдемократическа партия
29.04.2014 г., Хърватия, Загреб, участие на Митхат Сабри Метин в делегаця, водена от министърпредседателя на Р България г-н Пламен Орешарски за официално посещение в Загреб
03-07.05.2014 г., Франция, Париж, участие на Румен Василев Гечев в Межудународна конференция на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/
04-06.05.2014 г., Гърция, Атон, участие на Васил Миланов Антонов, Йордан Кирилов Цонев, Камен Костов
Костадинов, Павел Димитров Шопов и Петър Илиев Якимов в делегация за честване на храмовия празник
на Зографския манастир "Св. Георги"
06-09.05.2014 г., Гърция, Атина, участие на Деница Златкова Караджова в Заседание на Комисията по
политически въпроси и демокрация на ПАСЕ
09-11.05.2014 г., Чехия, Прага и Микулчице, участие на Ваня Чавдарова Добрева в ІХ-ти събор на бъргарите
в Чешката република, който се провежда в Старославянския арсенал в Микулчице
09-11.05.2014 г., Румъния, Букурещ, участие на Дурхан Мехмед Мустафа, Румен Василев Гечев и Филип
Стефанов Попов в Учредителна сесия на Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ
10-14.05.2014 г., Гърция, Солун, участие на Волен Николов Сидеров в Заседание на Международния
секретариат и представители на комисии на Интерпарламентарната асамблея по православие /ИПАП/
11-14.05.2014 г., Турция, Истанбул, участие на Мартин Георгиев Захариев в Конференция на тема "Ролята
на националните парламенти в управлението на медиите в Европа"
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11-15.05.2014 г., Гърция, Атина, участие на Галина Стефанова Милева-Георгиева, Емил Йорданов Радев,
Пенко Атанасов Атанасов и Петър Георгиев Кънев в 43-та пленарна сесия на Генералната асамблея на
ПАЧИС
11-13.05.2014 г., Кипър, Никозия, участие на Сияна Атанасова Фудулова в Заседание на Комисията по
социални въпроси, здравеопазване и устойчиво развитие на ПАСЕ
19-21.05.2014 г., Израел, Тел Авив и Ерусалим, участие на Хамид Бари Хамид и Христо Цветанов Монов в
официалната делегация, придружаваща министър-председателя на Р. България г-н Пламен Орешарски за
посещение в Държавата Израел
21-23.05.2014 г., Азербайджан, Баку, участие на Янаки Боянов Стоилов в Заседания на Бюрото и
Постоянната комисия на ПАСЕ
25-27.05.2014 г., Белгия, Брюксел, посещение на Сергей Дмитриевич Станишев във връзка с обявяването на
резултатите от изборите за Европейски парламент и за среща на председателите на ПЕС
26.05.-01.06.2014 г., Виетнам, Ханой, участие на Борис Цветков Цветков в Заседания на Генералния съвет на
Световната федерация на демократичната младеж /СФДМ/
30.05.-02.06.2014 г., Литва, Вилнюс, участие на Спас Янев Панчев в Пролетна сесия на ПА НАТО
01-06.06.2014 г., Франция, Париж, участие на Александър Руменов Ненков и Десислав Славов Чуколов в
заседание на Комисията по миграцията, изселниците и бежанците към ПАСЕ
01-03.06.2014 г., Франция, Париж, участие на Ирена Любенова Соколова в Заседание на Комисията по
равенство и недискриминация към ПАСЕ
03-05.06.2014 г., Франция, Париж, участие на Валери Мирчев Жаблянов и Милена Цветанова Дамянова в
заседание на Комисията по култура, наука, образование и медии на ПАСЕ
10-12.06.2014 г., Австрия, Виена, участие на Силвия Анастасова Хубенова в Заседание на Парламентарния
комитет на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива /ПИЦЕИ/
14-17.06.2014 г., Гърция, Атина, участие на Гален Симеонов Монев, Деница Златкова Караджоваq Евдокия
Славчова Асенова и Силвия Анастасова Хубенова в Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по
европейски въпоси към парламентите на държавите-членки на ЕС и страните, кандидатстващи за членство
/КОСАК/
14-18.06.2014 г., Туркменистан, Ашхабад, участие на Ердинч Исмаил Хайрула, Иван Валентинов Иванов,
Мустафа Сали Карадайъ и Хамид Бари Хамид в срещи с председателя и Комисиите по образование, клутура
и икономика на Меджлиса на Туркменистан
17-19.06.2014 г., Белгия, Брюксел, участие на Сергей Дмитриевич Станишев в Президиум на ПЕС и
консултации за избор на ръководство на Групата за социалистите и демократите
22-27.06.2014 г., Франция, Страсбург, участие на Деница Златкова Караджова, Милена Цветанова Дамянова,
Мустафа Сали Карадайъ и Янаки Боянов Стоилов в ІІІ-та част на Сесията за 2014 г. на ПАСЕ
23-30.06.2014 г., Русия, Москва, участие на Волен Николов Сидеров и Пламен Василев Славов в Заседание
на Международния секретариат на Интерпарламентарната асамблея по православие /ИПАП/
27.06.-02.07.2014 г., Азербайджан, Баку, участие на Мариана Господинова Тотева в 23-та Годишна сесия на
ПА ОССЕ и заседания на всички комитети и гласуване на докладите и резолюциите с основна тема
"Хелзинки +40: към хуманитарна сигурност за всички"

Срещи на народни представители:
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Срещи на народни представители от 42-то Народно събрание:
03.01.2014 г., среща на Ваня Чавдарова Добрева с г-н Томас Линдквист, Агенция за международни
осиновявания и закрила на децата, Швеция
16.01.2014 г., среща на Джевдет Ибрям Чакъров и Йордан Георгиев Стойков с Н. Пр. г-н Владимир
Воронкович – извънреден и пълномощен посланика на Беларус
22.01.2014 г., среща на Пламен Василев Славов с г-н Олег Охотник - първи секретар в Посолството на
Украйна в София
22.01.2014 г., среща на Кирил Николаев Добрев, Янко Александров Янков и Четин Хюсеин Казак с г-н
Давид Дондуа - заместник държавен министър по въпросите на европейската и евроатлантическата
интеграция на Грузия
22.01.2014 г., среща на членове на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисия по правата
на човека и жалбите на гражданите с Делегация от Комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешен ред към Европейския парламент
22.01.2014 г., среща на Деница Златкова Караджова с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – извънреден и
пълномощен посланика на Република Австрия
22.01.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с Н.Пр. г-н Сюлейман Гьокче, извънреден и пълномощен
посланик на Турция в София
23.01.2014 г. и 29.01.2014 г., среща на Митхат Сабри Метин, Петър Симеонов Ангелов, Таско Михайлов
Ерменков, Цецка Цачева Данговска и Младен Петров Червеняков с Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбек –
извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в София
23.01.2014 г., среща на Четин Хюсеин Казак с Н. Пр. г-н Герхард Райвегер – извънреден и пълномощен
посланик на Република Австрия в София
28.01.2014 г., среща на членове на Комисия по образованието и науката с проф. Ан Глоувър, главен научен
съветник към председателя на Европейската комисия
28.01.2014 г., среща на Ваня Чавдарова Добрева с г-н Михаел Бар-Зоар , писател
29.01.2014 г., среща на Атанас Тодоров Мерджанов с г-н Дзя Ли - зам.-посланик, Посолство на Китайската
народна република в София
29.01.2014 г., среща на Лиляна Павлова Николова с Н. Пр. г-н Гийермо Асрак – извънреден и пълномощен
посланика на Република Аржентина
29.01.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче - извънреден и пълномощен
посланик на Република Турция в София
29.01.2014 г., среща на Мая Божидарова Манолова с г-н Франц Гуннинг и представители на Smartmatic
(Презентация на машинно гласуване)
30.01.2014 г., среща на Мая Божидарова Манолова с г-жа Катрин Бърбър – зам.-ръководител на мисията на
британското посолство в София
31.01.2014 г., среща на Мехмед Юмер Атаман с Н. Пр. г-жа Манал Йехия Ел Шинауи – извънреден и
пълномощен посланик на Арабска република Египет
03.02.2014 г., среща на Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис с г-н Жером Ламбер, френски депутат
04.02.2014 г., среща на Четин Хюсеин Казак с г-н Темиртай Избастин, вр. управляващ посолството на
Република Казахстан в София
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05.02.2014 г., среща на Мая Божидарова Манолова с г-н Халаф Халафов, заместник-министър на външните
работи на Азербайджан
06.02.2014 г., среща на Йордан Георгиев Стойков и Мая Божидарова Манолова с г-жа Елена Купчина – зам.министър на външните работи на Беларус
06.02.2014 г., среща на делегация в Интерперламентарния съюз с Н. Пр. г-н Мухаммед Джамшаид Ифтихар извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в София
07.02.2014 г., среща на Рамадан Байрам Аталай с Н.Пр.г-н Павел Вацек, извънреден и пълномощен посланик
на Чешката република в София
10.02.2014 г., среща на Мая Божидарова Манолова с Посланици на страните-членки на ЕС (презентация на
тема „Новият изборен кодекс – гаранция за честни избори“)
12.02.2014 г., среща на Емил Димитров Райнов с г-н Такао Макино - парламентарен зам.-министър на
външните работи на Япония
13.02.2014 г., среща на Камен Костов Костадинов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в София
13.02.2014 г., среща на членове на ПГ на АТАКА, на ПГ на ДПС, ПГ на КБ, ПГ на ПП ГЕРБ, Комисия по
вероизповеданията и парламентарна етика, Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите и
Комисия по правни въпроси с г-н Франьо Матушич, докладчик по пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ
13.02.2014 г., среща на Румен Иванов Иванов с д-р Хасан Бармауи - почетен консул на Хашемитско
Кралство Йордания в София
14.02.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Шпенд Калаба - извънреден и пълномощен
посланик на Косово в София
17.02.2014 г., среща на членове на Комисия по образованието и науката с Г-н Волфганг Бътчер, заместникгенерален директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”, ЕК
20.02.2014 г., среща на членове на Комисия по външна политика, Комисия по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове и Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с г-н Волкан Бозкър,
председател на Комисията по външна политика към Великото национално събрание на Турция
25.02.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с г-жа Ирина Яшагашвили, временно управляващ
посолството на Грузия в София
26.02.2014 г., среща на Сергей Дмитриевич Станишев с Н.Пр.г-н Джонатън Алън, извънреден и пълномощен
посланик на Великобритания в София
27.02.2014 г., среща на Атанас Тодоров Мерджанов и Янко Александров Янков с Г-н Франклин де Врийз,
независим експерт
28.02.2014 г., среща на членове на ПГ на ПП ГЕРБ с г-н Франклин де Врийз, независим експерт
28.02.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с г-н Чен Би-хо - бивш извънреден и пълномощен посланик на
Република Корея в София
04.03.2014 г., среща на Сергей Дмитриевич Станишев с Н. Пр. г-н Мохамед Бен Алнуейми - извънреден и
пълномощен посланик на Държавата Катар в София
05.03.2014 г., среща на Рамадан Байрам Аталай с баронеса Върнън – министър на енергетиката на
Великобритания
06.03.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и пълномощен
посланик на Република Турция в София
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07.03.2014 г., среща на Пламен Василев Славов с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в София
07.03.2014 г., среща на Джевдет Ибрям Чакъров и Лютви Ахмед Местан с Делегация европейски либерали
07.03.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с г-н Марк Дилърд, съветник в посолството на САЩ
10.3.2014 г., среща на Алиосман Ибраим Имамов и Янаки Боянов Стоилов с г-н Хамад АлХаршани –
председател на Групата за приятелство Кувейт-Блъгария в парламента на Държавата Кувейт
10.03.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н.Пр. г-н Джонатан Алан, посланик на Великобритания у нас
12.03.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с Н.Пр.г-н Александру Пригорски, извънреден и пълномощен
посланик на Молдова в София
13.03.2014 г., среща на Сияна Атанасова Фудулова с Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапия - извънреден и пълномощен
посланик на Кралство Испания в София
14.03.2014 г., среща на Деница Златкова Караджова с г-н Юсеф Ларааж и г-н Игор Когхут-ръководители на
училищата по политика в Мароко и Украйна
14.03.2014 г., среща на Мартин Георгиев Захариев с Н. Пр. г-жа Регина Ешер - извънреден и пълномощен
посланик на Конфедерация Швейцария в София
18.03.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с г-н Темиртай Избастин – временно управляващ Посолството
на Република Казахстан в София
19.03.2014 г., среща на Иван Валентинов Иванов с г-н Дору Драгомир, Румънска търговско-промишлена
палата
20.03.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с г-н Марк Дилард – зам.-посланик, Посолство на САЩ в
София
21.03.2014 г., среща на Лиляна Павлова Николова с Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстер – извънреден и
пълномощен посланик на Кралство Белгия в София
25.03.2014 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-н Гехард Райтер, директор на Vamed
Holding, Виена
26.03.2014 г., среща на Румен Иванов Иванов с д-р Хасан Бармауи – почетен консул на Хашемитско
Кралство Йордания в София
26.03.2014 г., среща на Магдалена Ламбова Ташева с г-жа Диана Вандерхайде, г-н Тиери Бордо и г-н
Кристиан Катомерис
31.03.2014 г., среща на Георги Иванов Андонов с г-н Джавит Халити – зам.-председател на Парламента на
Република Косово
03.04.2014 г., среща на Алиосман Ибраим Имамов с Н. Пр. Г-жа Лйерка Алайбег, Извънреден и пълномощен
посланик на Република Хърватия
03.04.2014 г., среща на Ваня Чавдарова Добрева и Христо Цветанов Монов с Г-н Шаул Камиса Раз,
извънреден и пълномощен посланик на Израел
07.04.2014 г., среща на членове на Комисия по правни въпроси с Експертна мисия на Европейската
комиссия
08.04.2014 г., среща на Алиосман Ибраим Имамов и Мая Божидарова Манолова с Н.Пр.г-н Сюлейман
Гьокче, извънреден и пълномощен посланик на Турция в София
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08.04.2014 г., среща на Мая Божидарова Манолова с г-н Джан Батиста Кампаньола, бивш посланик на
Италия в България
10.04.2014 г., среща на Ваня Чавдарова Добрева с Академик Виктор Матвеев, директор на ОИЯИ в Дубна
10.04.2014 г., среща на Атанас Зафиров Зафиров с Н. Пр. г-н Арсен Схоян, посланик на Република Армения
в София
10.04.2014 г., среща на членове на Комисия по здравеопазването с г-жа Уляна Канели, търговски
департамент, посолство на САЩ в София
10.04.2014 г., среща на Йордан Кирилов Цонев с Н.Пр.г-н Павел Вацек, Извънреден и пълномощен посланик
на Чешката република
11.04.2014 г., среща на Атанас Тодоров Мерджанов с Н.Пр. г-н Томас Ван Орсхот, Извънреден и
пълномощен посланик на Кралство Нидерландия
14.04.2014 г., среща на Атанас Тодоров Мерджанов с Делегация на постоянната комисия по сигурност и
правосъдие към парламента на Холандия
16.04.2014 г., среща на Четин Хюсеин Казак и Янаки Боянов Стоилов с г-н Майкъл Дейвидсън, началник на
политическия отдел в посолство на Великобритания в София
16.04.2014 г., среща на Хюсеин Хасан Хафъзов, Четин Хюсеин Казак, Валентина Василева Богданова и
Корнелия Добрева Маринова с Н. Пр. г-жа Латифа Ахарбаш - извънреден и пълномощен посланик на
Кралство Мароко в София
17.04.2014 г., среща на Ваня Чавдарова Добрева с г-н Николай Миркович, народен представител от
парламента на Румъния
28.04.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Сюлейман Гоькче – извънреден и пълномощен
посланик на Република Турция в София
28.04.2014 г., среща на Джема Маринова Грозданова с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и
пълномощен посланик на Украйна в София
29.04.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н. Пр. г-н Шин Мен-хо – извънреден и пълномощен
посланик на Република Корея в София
30.04.2014 г., среща на Емил Димитров Райнов, Петър Илиев Дулев и Борислав Гуцанов Гуцанов с г-н Тору
Дой, парламентарен зам.-министър на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония
07.05.2014 г., среща на Петър Георгиев Кънев с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в София
12.05.2014 г., среща на членове на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и
Комисия по труда и социалната политика с г-н Ласло Андор, член на ЕК, отговарящ за заетостта, социалните
въпроси и социалното включване
14.05.2014 г., среща на Янко Александров Янков с Н. Пр. г-н Сюлейман Гоькче – извънреден и пълномощен
посланик на Република Турция в София
14.05.2014 г., среща на Янко Александров Янков с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в София
15.05.2014 г., среща на Четин Хюсеин Казак с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и пълномощен
посланик на Република Турция в София
27.05.2014 г., среща на Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова с д-р Паул Герхард Армбрустер, председател
на Европейския съюз на кредитните земеделски кооперации
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28.05.2014 г., среща на Четин Хюсеин Казак с Н. Пр. г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в София
29.05.2014 г., среща на Димитър Стоянов Дъбов с Н. Пр. г-н Ле Дък Лиу - извънреден и пълномощен
посланик на СР Виетнам в София
03.06.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Сюлейман Гьокче, посланик на Турция у нас
04-05.06.2014 г., среща на Митхат Сабри Метин, членове на Комисия по икономическата политика и
туризъм, Комисия по културата и медиите, Комисия по регионална политика и местно самоуправление и
Комисия по земеделието и храните с г-н Илия Филипович – председател на Групата за приятелство
България-Хърватия в Парламента на Република Хърватия
12.06.2014 г., среща на Емил Димитров Райнов с Н.Пр.г-н Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен
посланик на Япония в София
13.06.2014 г., среща на Ферихан Илиязова Ахмедова с г-н Мустафа Юрдакул, съветник в посолството на
Турция
13.06.2014 г., среща на Таско Михайлов Ерменков и Явор Бориславов Куюмджиев с г-жа Инге Бернаертс,
началник на „Вътрешни пазари на едро, електричество и газ“ в Европейската комиссия
17.06.2014 г., среща на Атанас Тодоров Мерджанов с Делегация на Комисия по вътрешни работи към
Бундестага на Германия, водена от г-н Гюнтер Бауман
18.06.2014 г., среща на членове на Комисия по външна политика с г-н Аббас Могдатай, председател на
групата за приятелство с България в парламента на Иран
19.06.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с Н.Пр.г-н Ахмeд Ал Мадбух, извънреден и пълномощен
посланик на Палестина
19.06.2014 г., среща на Янаки Боянов Стоилов с г-жа Зорица Божич, заместник посланик в посолството на
Република Сърбия
19.06.2014 г., среща на Корнелия Петрова Нинова с Комисия по труда и социалната политика към
Германския Бундестаг
26.06.2014 г., среща на Ирена Иванова Коцева, Лъчезар Богомилов Иванов, Мариана Господинова Тотева,
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис с Н. Пр. г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик
на Украйна в София
26.06.2014 г., среща на делегация в Парламентарната асамблея на организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа с Н. Пр. г-н Владимир Воронкович – извънреден и пълномощен посланик на
Беларус в София
26.06.2014 г., среща на Янко Александров Янков и Тунчер Мехмедов Кърджалиев с Н.Пр. г-н Сюлейман
Гьокче – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в София
27.06.2014 г., среща на Деница Златкова Караджова с Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче – извънреден и
пълномощен посланик на Република Турция в София
27.06.2014 г., среща на Лютви Ахмед Местан с Н.Пр.г-н Емил Каримов, извънреден и пълномощен посланик
на Азербайджанската република

Организирани и проведени международни прояви на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в
Югоизточна Европа към Народно събрание за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 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/.
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РСПСЮИЕ насърчава устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа в различни насоки като дейността му е
насочена към международния обмен на информация, включвайки интерпарламентарни прояви с участието на депутати и служители от
парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ.
Изпълнението на поставените от РСПСЮИЕ цели, заложени при осъществяване на дейността си за периода 2014-2016 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”
Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива
1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Дванадесетото заседание на Работната група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ
- Букурещ, Румъния, 15-16 март 2014 г.
- Обсъждане на документи на Учредителната сесия на ПА на ПСЮИЕ (проекто-доклад на Работната група; проект на Съвместна
декларация; проект на Работна програма и др.)
- Обсъждане на въпросите за Секретариата и бюджета на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ
2. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Учредителната сесия на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ - 9-11 май 2014 г.,
Букурещ.
- Обсъждане и приемане на доклад на Работната група на ПИ на ПСЮИЕ
- Обсъждане и приемане на Процедурни правила на ПА на ПСЮИЕ
- Дебати по основната тема "Бъдещата роля на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ в европейската рамка"
- Обсъждане и приемане на Декларация за учредяването на ПА на ПСЮИЕ
- Провеждане на учредителни заседания на Комисиите на ПА на ПСЮИЕ
Координиране на взаимодействието с донорската общност и укрепване на сътрудничеството с основните регионални и международни
партньори
1. Участие на ръководителя на РСПСЮИЕ в Деветото заседание на Конференцията на парламентарните комисии по европейска
интеграция /въпроси на страните, участващи в Процеса на стабилизация и асоцииране на Югоизточна Европа /COSAP/ - 2-3 юни 2014
г., Бечици, Черна гора
- Обсъждане на възможности за разширяване на сътрудничеството между този регионален интерпарламентарен формат и
Регионалния секретариат чрез синхронизиране на приоритетите и набелязване на съвместни действия и инициативи
- Участие в дискусия за предизвикателствата във вътрешните реформи, насочени към осъществяване на общата цел на държавите от
ЮИЕ - членство в ЕС, местния и регионален подход при използването на предприсъединителните фондове, както и въпросите на
прозрачността и включването като важни елементи на евроинтеграционния процес.
Насърчаване на хармонизирането на националните законодателства на страните от ЮИЕ с европейските правни стандарти
1. Провеждане на Интерпарламентарен семинар "Ролята на парламентите в процеса на преговори за присъединяване към Европейския
съюз", организиран съвместно с Европейския парламент - София, 31 март - 1 април 2014 г.
- Представяне на практическия опит на парламентите на страните-членки на ЕС от ЮИЕ от процеса на преговорите за
присъединяване
- Представяне на гледната точка на Европейския парламент и Европейската комисия върху процеса на преговори на странитекандидатки от ЮИЕ
- Споделяне на опит от участващите делегации от парламентите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Сърбия.

Отчет на разходите по програмата
№
І.

Програма 4 "Парламентарна
дипломация"
Общо ведомствени разходи

Закон
2 992

Уточнен
план
3 011

Отчет

Персонал

689

731

329

Издръжка

2 303

2 280

819

Капиталови разходи

0

0

0

Резерв за непредвидени и неотложни
разходи
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

0

0

0

2 992

3 011

1 148

Персонал

689

731

329

Издръжка

2 303

2 280

819

1 148

1
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2

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни
разходи
Ведомствени разходи по други бюджети,
сметки за средства от ЕС и чужди
средства
Персонал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 992
2 992

0
3 011
3 011

0
1 148
1 148

Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
1. .........................................................................

ІІ.

ІІІ.

2. .........................................................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС
и чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

31

31

27

За полугодието на 2014 г. по програма 4 „Парламентарна дипломация” са
отчетени разходи в общ размер на 1 148 хил. лв. (38,13 на сто изпълнение спрямо
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 329 хил. лв.
(45,01 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 819 хил. лв. (35,92 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
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Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”
Програма 5 „Административно обслужване”
Услуга 1. Защита на класифицирана информация
1.1.Защита на класифицирана информация
1.2.Отбранително-мобилизационна подготовка
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност

%

96

96

2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи

%

80

80

Услуга 2. Режим на достъп
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
1. Осигурен режим на достъп

Мерна
единица
%

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

100

100

Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив
3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание
3.2. Куриерско и пощенско осигуряване
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Обработени документи в срок

%

100

100

2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване

%

100

100

Услуга 4. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване и управление на
човешките ресурси
4.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание
4.2. Подобряване управлението на човешките ресурси
4.3. Осигуряване повишаването на квалификацията
4.4. Охрана на труда
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Изготвени длъжностни разписания

Брой

30

12

2. Изготвени поименни разписания

Брой

30

14

3. Актуализация на длъжностни характеристики

Брой

50

70

4. Проведени атестации

Брой

600

6

5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване
на трудови правоотношения

Брой

800

320

400
7

49
10

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
7. Изготвени пенсионни преписки

Брой

8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения

Брой

9. Обработени болнични листове
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 42-ро НС

Брой
Брой
Брой

500
800
2 500
20

232
372
1 200
40

12. Обучени служители в ИПА

Брой

80

29

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

Брой

14. Обучени служители в международни институти

Брой

150
5

22
0

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

%
%

100
100

100
0

17. Издадени удостоверения образец УП-3

Брой

50

33

18. Издадени служебни бележки

Брой

50

40
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Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес
5.2. Финансово и счетоводно обслужване
5.3. Осигуряване на предварителен контрол
5.4. Вътрешен одит
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по
икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на
Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

Брой
Брой

1
1

1

Брой

1

1

Брой

12

6

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

Брой

1

1

Брой

4

2

Брой

2

1

12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати

Брой

36

18

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
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:

Брой
Брой

5
1

3
3

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

Брой

1

1

Правила за бюджетния процес в Народното събрание

Брой

1

Правила за определяне, разходване и отчитане на средствата за СБКО по бюджета на
Народното събрание

Брой

1

9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за
пленарна зала
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на
утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на
изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в
срок

16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за
счетоводството
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП "Инвеститор" в срок
(съгласно Указания на МФ, не се изготвят отчети на ПП „Инвеститор”)

Брой

11

0

Брой

150

65

Брой

4

0

19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по
вътрешен одит

Брой

2

2

20. Извършени одитни ангажименти за увереност

Брой

9

1

21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия
в работни групи и др.)

Брой

5

9

22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по
вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:
* - приети препоръки
24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок

Брой
Брой
Брой
Брой

5

1
9

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 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги
6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив
6.2. Машинописни услуги
6.3. Копирни услуги и техника
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и
копирни услуги
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари
Услуга 7. Информационно обслужване:

Мерна
единица

ЗДБ 2014

%
%

Отчет към
30.06.2014 г.
100
100

100
100

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
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

1. Подмяна на компютърна техника

%

50

20

2. Развитие и обновяване на активно оборудване

%

100

30

3. Изграждане и развитие на Портал

%

100

50

4. Цифрова телефония

%

100

40

5. Доразвитие на интегрирана информационна система

%

80

20

6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите

%

100

100

7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи

%

100

50

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
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание

Брой

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

%

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

52

27

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

%

100

100

- отпечатване на черно-бели материали

%

95

100

%

100

100

2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:
- предпечатна подготовка
* - 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
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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

Брой

- книги

Брой

365

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

Брой
Брой

20
506

- други материали

Брой

20

0

911

* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)

Мерна
единица
Брой

- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)

Брой

- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и
др.)
- предоставени копия на документи
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.
4 106
2 866

Брой

5 760

Брой

2 542

- обработени документи (стенограми, периодични издания)

Брой

1 037

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

Брой

9 808

4. Каталогизация на новите постъпления във фонда

%

100

100

0

4

** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в
т.ч.:
Брой
- парламентарни проучвания и специализирани анализи

Брой

3

- законодателни проучвания

Брой

1

6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в
срок

%

7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания

Брой

100

100

30

11

* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 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)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно
средство

%

2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача

Брой

3. Изминати километри годишно

Километри

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

100

100
0

2

3 600 000

1 365 317

4. Техническа изправност на автопарка

%

100

100

5. Техническа изправност на съоръженията в гаража

%

100

100

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

%

77

77

7. Изпълнение на получени заявки

%

100

100

8. Отказ на получена заявка

%

0

0

Отчет на разходите по програмата
№
І.

Програма 5 "Административно обслужване"

13 356

Уточнен
план
13 509

Персонал

6 038

6 211

3 157

Издръжка

4 424

4 458

1 472

Капиталови разходи

2 894

2 840

20

0

0

0

Общо ведомствени разходи

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Закон

Отчет
4 649

51

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
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1

2

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

13 356

13 509

4 649

Персонал

6 038

6 211

3 157

Издръжка

4 424

4 458

1 472

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

2 894

2 840

20

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
13 356
13 356

0
13 509
13 509

0
4 649
4 649

257

258

Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
1. ............................................................................

ІІ.

ІІІ.

2. ............................................................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

249

За полугодието на 2014 г. по програма 5 „Административно обслужване” са
отчетени разходи в общ размер на 4 649 хил. лв. (34,41 на сто изпълнение спрямо
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 3 157 хил. лв.
(50,83 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 472 хил. лв. (33,02 на сто
спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 20 хил. лв. (0,70 на сто
изпълнение).

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”
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Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на
Народното събрание
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

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

%
%

100
100

80
100

3. Осигуреност с хигиенно обслужване
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"

%
Брой

100
0

100
7

5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок

%

100

60

6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на
Народното събрание
7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание

%
%

100
100

80
100

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

80

42

Услуга 2. Хранително обслужване:
2.1. Столово обслужване
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

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

%

2. Реализиран стокооборот от:
2.1. продажба на столова храна

лв.

470 000

161 817

2.2. продажба на хранителни стоки

лв.

390 000

203 245

Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

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

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

65

65

%

Отчет на разходите по програмата
№

І.

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

Закон

Уточнен
план

Отчет

Общо ведомствени разходи

6 852

6 903

2 248

Персонал

2 440

2 504

1 214

Издръжка

3 274

3 646

1 022

Капиталови разходи

1 138

753

12

0

0

0

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

6 852

6 903

2 248

Персонал

2 440

2 504

1 214

Издръжка

3 274

3 646

1 022

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

1 138

753

12

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

1
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2

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6 852
6 852

0
6 903
6 903

0
2 248
2 248

Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
1. ............................................................................

ІІ.

ІІІ.

2. ............................................................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

180
8

180
8

166
5

За полугодието на 2014 г. по програма 6 „Материално-техническо
обезпечаване и социално - битово обслужване” са отчетени разходи в общ размер
на 2 248 хил. лв. (32,57 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените
разходи за персонал са в размер на 1 214 хил. лв. (48,48 на сто спрямо уточнения
план), за издръжка – 1 022 хил. лв. (28,03 на сто спрямо уточнения бюджет) и за
капиталови разходи – 12 хил. лв. (1,59 на сто спрямо уточнения бюджет).

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност”

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

Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”
Програма 7 „Икономически и социален диалог”
Услуга 1. Икономически и социален диалог
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Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на
републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет

%

2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на
икономическата и социална политика

Брой

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

ЗДБ 2014

Отчет към
30.06.2014 г.

100
7

3

Брой

9

5

4. Пленарни сесии
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
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

10

2

Брой

9

5

Брой

3

0

7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на
актове и изпълнение на основните функции на ИСС

Брой

217

95

%

100

100

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към Отчет за целевите стойности по показателите за изпълнение на
бюджета на Икономически и социален съвет
за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г.

За първото полугодие на 2014 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 2014 г., утвърдения бюджет
и възприетата от ръководството политика на икономии и целесъобразност при разходване на средствата в рамките на заложените в
плана параметри.
По т. 1
През отчетния период в ИСС не са постъпили искания от Народното събрание, Президента на Републиката и Министерски съвет за
изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие на
страната.
По т. 2
През периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г. ИСС разработи по собствена инициатива и прие общо 3 акта, от които 2 становища и 1
резолюция.
Пленарната сесия на ИСС прие разработено по собствена инициатива становище по „Проект на Стратегия за развитие на висшето
образование /ВО/ в Република България за периода 2014-2020 г.”. Стратегията е ключов документ за реформата в българското
образование и бе публикувана за обществено обсъждане.
Чрез становището си ИСС предлага конкретни мерки, които да бъдат реализирани от правителството и от висшите училища, като
намерят и място в Стратегията за развитие на висшето образование. Съветът препоръчва създаването на механизъм за
съобразяване програмите на висшите училища с потребностите на бизнеса, икономиката и обществото. Съветът предложи също да
се извършат промени в системата за субсидиране на държавните висши училища, които да отчитат както броя на студентите, така
и оценката на техните резултати на изхода (равнище на професионална реализация на завършващите, качество на образованието,
съответствие на пазара на труда). ИСС констатира, че това предложение е залегнало в приетата от Министерски съвет Стратегия за
развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.
Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО)”, изготвено по собствена инициатива. Чрез този документ ИСС изрази позицията си по тези
предложения в двата законопроекта, внесени в Народното събрание и представи конкретни предложения, свързани с промени в
системата на ПОО в България. Съветът акцентира върху необходимостта от интензифициране на връзките между институциите на
ПОО, висшето образование, науката и бизнеса. Същевременно, според ИСС е необходима актуализация на учебните програми в
професионалното и висшето образование с участието на работодателите, разширяване на обхвата на учебно-тренировъчните
фирми в професионалните гимназии, симулиращи реални работни условия по търсени професии и специалности, ускорено
въвеждане на обучение чрез работа (т. нар. „дуална система”).
Като част от последователната си дейност в рамките на Европейския семестър, ИСС разработи и прие по собствена инициатива
резолюция по “Съобщение на Комисията – Годишен обзор на растежа за 2014 г.”. ИСС изрази позицията си, че за 2014 г. найсъществени за излизане от кризата са политиките в подкрепа на заетостта и тези, насърчаващи иновациите, растежа и
производителността на труда. Съветът призовава да бъдат анализирани по-задълбочено и идентифицирани истинските причини за
допълнителното влошаване на ситуацията на европейските трудови пазари. ИСС препоръча също специфичните за всяка държава
препоръки да бъдат по-конкретни и ЕК да изисква от страните членки по-ефективно изпълнение на поетите ангажименти.
По т. 3
Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи
През месец март 2014 г. ИСС проведе широка консултация с представители на изпълнителната и законодателната власт, във връзка
с разработването на становището „Необходими промени в системата на професионалното образование и обучение”. Участниците в
консултацията представиха своите предложения по проекта на становище и обсъдиха възможните стъпки за подобряване
качеството и обхвата на професионално обучение, в т.ч. и прехода към „дуално образование”.
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Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
ИСС организира на 13 май 2014 г. в Смолян регионална кръгла маса на тема "Възможности за развитие на Родопския регион чрез
използване средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите на трансграничното
сътрудничество с Република Гърция" с участието на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри
Малос и членове на ЕИСК. В дискусията се включиха народни представители, областният управител на Смолян, кметове, членове
на асоциацията на Родопските общини, представители на туристическата асоциация в региона, на Съюза на млекопроизводителите,
на местния бизнес, предприемачи, получили средства от европейските програми, социалните партньори в района, медии.
Участниците в дискусията се обединиха около идеята, с подкрепата на ИСС и ЕИСК, да се създаде форум „Родопи” като
платформа за обсъждане на конкретни действия и проекти за развитие на района, който да отчита позициите на бизнеса,
социалните партньори и активните граждани.
ИСС бе съорганизатор на публично изслушване на тема "Политики за развитие на изостаналите региони", което се проведе на 14
май в зала "Изток" на Народното събрание. Срещата бе съвместна инициатива на Народното събрание на Република България,
ЕИСК и ИСС, и се реализира под патронажа на председателя на Народното събрание Михаил Миков. В нея участваха президентът
на ЕИСК Анри Малос, членове на ЕИСК и ИСС, представители от парламентите на Република Гърция и Република Румъния,
членове на българското правителство, народни представители, представители на държавни институции, кметове и експерти. На
публичното изслушване бяха представени основните политики и мерки за развитие на изостаналите райони в България и
очертаващите се пред тях предизвикателства.
ИСС бе партньор на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в международен семинар на тема „Финансови и
други механизми в подкрепа развитието на социалната икономика в България”, проведен през месец май 2014 г. в София. На
семинара ИСС представи позициите от своите актове във връзка с предизвикателствата и възможностите пред развитието на
социалната икономика в България. Бяха обсъдени основно и въпросите за финансовите и други механизми в подкрепа на
развитието на социалната икономика.
През месец юни 2014 г. ИСС бе домакин на дискусия, посветена на равенството между половете, организирана съвместно с
Министерството на труда и социалната политика. Във форума участваха делегацията на Европейския институт за равенство между
половете (ЕИРП), водена от Вирджиния Лангбак, директор на ЕИРП, заместник министърът на труда и социалната политика Лазар
Лазаров, членове на ИСС, представители на студентски и младежки организации, на неправителствени организации на жените, на
академичната общност, студенти. В дискусията бяха обменени мнения и опит в областта на политиката на равенството между
половете. ИСС представи своите позиции и предложения от своите актове, отнасящи се до разглежданата проблематика. Обсъдена
бе възможността за организиране на международна конференция в България в сътрудничество между ИСС и ЕИРП.
По т. 4
През периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г. бяха проведени две пленарни сесии на ИСС.
По т. 5
Участие в международни срещи, конференции и мероприятия и посрещане на чуждестранни гости по линия на ЕИСК и европейски
институции
ИСС взе участие в работна среща в рамките на 11-то биенале „Европа-работа-заетост“, организирано от ЛАЗЕР на 23.01.2014 г. в
Брюксел. 11-то биенале има за цел да организира обмен на идеи с европейските социални партньори, работодатели и синдикати,
както на национално, така и на наднационално ниво, за техните практики, роля и начините им за включване в обсъждането на
стратегическите икономически и социални въпроси отнасящи се до бъдещето на Европа в контекста на глобализацията.
На 20.03.2014 г. в Атина се състоя двустранна среща между гръцкия и българския ИСС. Срещата се проведе по покана на
президента на ИСС на Гърция с цел да се обсъдят възможностите за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между двата
съвета. Обсъдени бяха темите: социална икономика, младежка безработица и миграция. Бяха набелязани следващи стъпки за
развитие сътрудничеството и беше изразено съгласие и от двете страни за подписване на рамково споразумение за двустранно
сътрудничеството.
ИСС взе участие в проведения на 19 и 20 юни 2014 г. в Рим семинар на ЛАЗЕР в рамките на 11-то биенале. Форумът имаше за цел
да се проведе задълбочена дискусия по въпросите свързани с индустриалните отношения, организацията на труда и участието на
социалните партньори в търсене на икономически, социални, индустриални и финансови решения за изход от кризата.
През месец май 2014 г. ИСС бе домакин на посещението в България на президента на ЕИСК г-н Анри Малос и г-н Брендан Бърнс –
вицепрезидент на Група І в ЕИСК. В рамките на това посещение представителите на ЕИСК взеха участие в два организирани от
ИСС форума в България.
ИСС взе участие в международна конференция, организирана от ИСС на Гърция, в рамките на гръцкото председателство на Съвета
на Европейския съюз на тема „Цялостна и обща европейска миграционна политика: какви са предизвикателствата за
сътрудничество с трети страни ?“, която се проведе на 30 юни 2014 г. в Атина. Акцентът в програмата беше поставен върху
сигурността на границите на ЕС и нелегалната имиграция, човешките права, социалната интеграция на имигрантите и
интензивната миграция в рамките на ЕС породена от финансовата и икономическа криза.
По т. 7
Отразяване на дейността на ИСС
Констатациите и предложенията на ИСС от приетите актове, публични консултации и дискусии срещнаха голям медиен и
обществен интерес, като до 30 юни 2014 г. са налице 95 броя отразявания
По т. 8
Изработването на проектите на приетите през първото полугодие на 2014 г. актове на ИСС (становища, резолюции и анализи) бе
обезпечено с консултантска помощ, осигурена от външни експерти.

Отчет на разходите по програмата
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Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.
№
І.

Програма 7 "Икономически и социален
диалог"
Общо ведомствени разходи

Закон
1 002

Уточнен
план
1 002

Персонал

652

652

201

Издръжка

325

325

85

25

25

4

0

0

0

1 002

1 002

290

Персонал

652

652

201

Издръжка

325

325

85

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

25

25

4

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 002
1 002

0
1 002
1 002

0
290
290

Капиталови разходи
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

Отчет
290

1

2

Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
1. ............................................................................

ІІ.

ІІІ.

2. ............................................................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. ..............................
2. ..............................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1. ..............................
2. ..............................
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

32

32

23

За полугодието на 2014 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог”
са отчетени разходи в общ размер на 290 хил. лв. (28,94 на сто изпълнение спрямо
уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 201 хил. лв.
(30,83 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 85 хил. лв. (26,15 на сто
спрямо уточнения бюджет) и за капиталови разходи – 4 хил. лв. (16 на сто
изпълнение).
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Отчет за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на
Народното събрание за полугодието на 2014 г.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на
своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на
страната. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е
членството на Република България в Европейския съюз, което поставя значителни
по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички
държавни органи.
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и
програми на Народното събрание за полугодието на 2014 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 2014 г. Народното събрание осъществяваше своята
дейност в съответствие с утвърдения бюджет и съобразно политиката за намаление
на разходите в условията на финансово-икономическа криза.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА
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