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Проект!

ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА 
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

за периода между 49-ия и 50-ия конгрес на БСП
(май 2016 г. – септември 2020 г.)

Отчетният период /май 2016 г. – септември 2020 г./ обхваща последните 
три парламентарни сесии на 43-тото и деветте до момента сесии на 44–тото 
Народно събрание.

Вследствие на проведените предсрочни избори през 2017 г. численият със-
тав на парламентарната група на БСП и коалиционните ни партньори чувст-
вително се увеличи, преминавайки от 38 на 80 народни представители. Това 
позволи и ролята на БСП в парламента да стане по-осезаема и резултатна. 

В контекста на много остро политическо противопоставяне ПГ „БСП за Бъл-
гария“ успя да изпълнява ролята, отредена й от избирателите, и да се отличи 
като единствената последователна опозиционна сила в българския парламент, 
противостояща на доминираното от ПП ГЕРБ управление на страната. В също-
то време, в изпълнение на своята програма, приета през 2008 г. с решение на 
47-ия Конгрес, а по-късно и на своята „Визия за България“, парламентарната 
група на социалистите представяше алтернативни решения на всички наболе-
ли проблеми на страната. 

Само през периода на действие на 44–тото Народно събрание от ПГ „БСП 
за България“ са внесени 72 законопроекта и 138 проекта за решение. Кратко 
описание на съдържанието и на целите им е представено по-долу в настоящия 
отчет. Всеки от тях е подчинен на необходимостта от създаването на законови 
условия за изграждането на солидарно общество от свободни граждани, живе-
ещи в справедлива държава. 

Много от предложенията ни в икономическата и социалната сфера намират 
отражение и в ежегодно изготвяните и публично представяни „алтернативни 
бюджети“ на БСП, които в съответствие с Правилника за организацията и дей-
ността на Народното събрание бяха внасяни като предложения между първо 
и второ гласуване по време на обсъжданията на законите за държавния бю-
джет. Чрез тях ПГ „БСП за България“ доказа, че законовите й предложения за 
повишаване на доходите, за преизчисляване на пенсиите и за въвеждането 
на по-справедлива и прогресивна данъчна система, могат да бъдат финансово 
обезпечени в рамките на напълно приемливи бюджетни параметри. 

Последователно беше и усилието на ПГ „БСП за България“ за подпомагане 
на българското производство и за възстановяване на икономическата роля на 
държавата в редица ключови сектори, като контрапункт на постоянния напор 
към приватизация и концесиониране. 

Със серия законодателни инициативи предложихме качествени реформи в 
сферата на здравеопазването и образованието чрез промяна статута на тър-
говски дружества на болниците и прекратяване действието на принципа „пари-
те следват ученика“. 

Освен чувствителното и устойчиво повишаване на пенсиите чрез тяхното ре-
довно преизчисление, настоявахме и предложихме Закон за възрастните хора, 
който да регламентира основни техни права и дължимия им минимум общест-
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вен комфорт.
 Настоящият мандат на Народното събрание бе белязан и от приемането на 

ново антикорупционно законодателство. ПГ „БСП за България“ се противопос-
тави на идеите на управляващите и представи свой закон, който да гарантира 
независимостта и ефективността на специализирания антикорупционен орган. 

Всъщност няма сфера – от сигурността, през социално-икономическата, до 
културната, в която ПГ „БСП за България“ да не е предложила аргументира-
ни и качествени законопроекти, едновременно с обоснованата си критика към 
действията на мнозинството и подкрепяното от него правителство. 

Въпреки множеството обструкции и често агресивното поведение на опо-
нента, ПГ „БСП за България“ използва всички възможности на парламентар-
ния правилник за осъществяването на една от основните функции на Народно-
то събрание, а именно - осъществяване на контрол над изпълнителната власт.

Народните представители от нашата група са задали 1 219 въпроса, отпра-
вили са 177 питания, 25 от които прерастват в разисквания. Активността на ПГ 
„БСП за България“ при осъществяването на парламентарен контрол е в пъти 
по-голяма от тази на всички други групи, взети заедно. 

Бяха внесени пет искания за гласуване на недоверие на правителството на 
ГЕРБ и „Обединени патриоти“, два от които заради провал в областта на про-
тиводействието на корупцията, другите - заради несправяне в сферата на си-
гурността, здравеопазването и опазването на околната среда. 

Освен това ПГ „БСП за България“ предложи създаването на временни коми-
сии, които да проучат случаите на неизплатени заплати, радиоактивното замър-
сяване на питейни води, пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Път-
на инфраструктура“, разходването на средства по подготовката на българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз, изпълнението на програмата 
за саниране, функционирането и сигурността на Българската акцизна централи-
зирана информационна система /БАЦИС/ към Агенция „Митници“, планираната 
продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, източването на информация 
от електронната база данни на Националната агенция за приходите, прекъсва-
нето на излъчването на програма „Хоризонт“ и политическия натиск върху ръ-
ководството и журналистите на Българското национално радио, разходите на 
публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпрос-
транението на Ковид-19 и придобиването от „Българска банка за развитие“ АД 
на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.  

През този мандат бе поставен рекорд и по брой закони, върнати за ново 
обсъждане от държавния глава. В над 90% от случаите критиките на Прези-
дента съвпадаха с първоначално заявената позиция от страна на ПГ „БСП за 
България“. 

Групата ни активно се възползва и от възможността си да се обръща към 
Конституционния съд. Подадени бяха 11 искания за установяване на проти-
воконституционност на актове на Народното събрание (9 закона, 1 решение и 
1 отказ). До момента 4 от исканията са уважени от Конституционния съд, 1 е 
отклонено поради последвала искането промяна на атакуваната разпоредба и 
предстои решаването на две от делата.

Много от критиките, които ПГ „БСП за България“ отправяше към правител-
ството, днес са широко споделяни и публично изговаряни. Този факт заедно с 
многото вече подготвени проектозакони, които да доведат до качествена про-
мяна, са основните постижения на работата на Парламентарната група „БСП 
за България“. 
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СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА 
на ПГ „БСП Лява България” в 43-ото НС

ЗА ШЕСТАТА (11.05.2016 г. – 29.07.2016 г.), 
СЕДМАТА (31.08.2016 – 22.12.2016 г.) 

И ОСМАТА СЕСИЯ  (11.01.2017 – 26.01.2017 г.)

I. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ
1. 654-01-126/18.10.2016 г.  ЗИД на Закона за храните
Целта на промените в Закона за храните е да гарантира интереса на българ-

ските земеделски стопани от нелоялни търговски практики на местния пазар и 
да създаде условия за повишаване на доверието към храните, произведени в 
България.

В тази връзка към глава 111 „Изисквания към опаковането, етикетиране-
то, представянето и рекламата на храните” се въвежда ново правило по от-
ношение на използването на понятието „българско” и неговите производни. 
За целите на опаковането, етикетирането, представянето и рекламирането на 
храни обозначението „българско” и неговите производни се отнася до мястото 
на произход на суровината за направата на храната и указва, че суровината е 
произведена в България. – не е обсъждан

2. 654-01-118/14.10.2016 г.  ЗИД на Изборния кодекс
Със законопроекта се предлага отмяната на текстовете въвеждащи и касае-

щи т.нар. „квадратче „не подкрепям никого“.
Възможността да се гласува по подобен начин е в разрез с основните прин-

ципи на избирателното право, така, както същото е уредено в Конституцията 
на Република България, Правото на избор означава възможност за избиране 
на тези кандидати за органите на държавна власт, които според избирателят 
отговарят на неговата преценка за професионални и морални качества и биха 
осъществявали политика, която отговаря на вижданията му. Чрез упражнява-
нето на правото на избор се формира съставът на изборните държавни органи. 
Възможността да не се подкрепи никой от кандидатите противоречи на същ-
ността на избора като такъв. – отхвърлен

3. 654-01-105/02.09.2016 г.  ЗИД на ГПК 
С направените предложения за изменение в разпоредбата на чл. 47, ал. 1 се 

цели осигуряване на равнопоставеност на страните при връчването на призов-
ки и съобщения. 

С предложените изменения в разпоредбата на чл. 47, ал. 3 се цели осигуря-
ването на бързина при призоваването.Служебното извършване на проверка за 
адресната регистрация на ответника ще преустанови неоправданото забавяне 
на съдопроизводството.

С настоящите промени се налага изменение на част от разпоредбите в „За-
поведното производство“, в посока поставяне на банките в равностойно поло-
жение с останалите правни субекти. – не е обсъждан
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4. 654-01-94/20.07.2016 г. Законопроект за публичните предприятия
С приемането на предложения законопроект се цели повишаване на ефек-

тивността при дейността на публичните предприятия, подобряване на финан-
совите им резултати и оздравяване на публичния сектор. Въвеждането на 
модерен стандарт за корпоративно управление и възстановяване на общест-
веното доверие ще доведе и до подобряване на общата икономическа среда 
за правене на бизнес в страната. - отхвърлен

5. 654-01-80/08.06.2016 г. ЗИД на Закона за задълженията и договорите 
Разпоредбите на чл. 136, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗЗД не са приведени в съответ-

ствие с данъчните процесуални закони, поради което могат да бъдат тълкува-
ни както в широк смисъл (т.е. под държавата да се разбират вкл. и общините), 
така и в тесен смисъл (общината да е извън обхвата на държавата). Така става 
и на практика – едни частни съдебни изпълнители считат публичните общински 
вземания за привилегировани по чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД,  а други – не ги 
считат за привилегировани.

С тези нормативни промени се постигат следните цели:
 1. Елиминира се изцяло възможността за съдебен спор между НАП и 

общините по изготвени разпределения от съдебни изпълнители;
 2. Намалява се броят на изпълнителните дела срещу един длъжник и 

съответно се облекчава с оглед размера на таксите и разноските;
 3. Улеснява се процедурно събирането на малки по размер публични об-

щински вземания от длъжници, което ще допринесе за подобряване събирае-
мостта на местните данъци и такси. - не е обсъждан

6. 654-01-79/07.06.2016 г. ЗИД на ДОПК
Сега всички данъчни дела се концентрират в пет по-големи съдилища в Со-

фия, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Така заради практическото 
удобство на териториалните звена на НАП се създават затруднения за гражда-
ните и юридическите лица. Предлаганото изменение доближава администра-
тивното правосъдие по делата за публични вземания до гражданите. Заедно 
с това то допринася за относително равномерното разпределяне на тези дела 
между всички административни съдилища в страната. 

Втората промяна, изразена в третия параграф, е в отговор на няколкогоди-
шен спор между органите на съдебната власт и НАП, отнасящ се до задълже-
нието на НАП да събира публичните държавни вземания. Този спор би тряб-
вало да се реши като съдебните разноски, които органите на съдебната власт 
правят в изпълнение на публичните им функции, се признаят също за публични 
вземания. - не е обсъждан

7. 654-01-72/31.05.2016 г. ЗИД на КТ
Предлага се бащите на деца до тригодишна възраст и съпрузите на бремен-

ни жени да получат същата социална защита срещу уволнение, каквато полз-
ват майките според българското законодателство. Така ще се осигури пълна 
социална защита на младите семейства по отношение на трудовите им права. 
Най-важният резултат от тази промяна ще бъде осигуряването на спокойствие 
и финансова сигурност на българските семейства в най-важния период за от-
глеждането на деца. – не е обсъждан
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8. 654-01-70/27.05.2016 г. ЗИД на Изборния кодекс
Предлаганият законопроект е насочен към преуреждане на принципни регу-

лации за произвеждането на избори като: задължителното гласуване; съвмес-
тяването на избори и гласуване по национален референдум; организацията и 
подготовката на изборите и разпределение на отговорностите и задълженията 
между избирателните комисии и органите на изпълнителната власт; законода-
телно закрепване и уреждане на публичността на данните за активността на 
избирателите в изборния ден (установена положителна практика в работата 
на ЦИК, която следва да намери своята регулация в Изборния кодекс); пряк 
избор на кмет на населени места и др. - отхвърлен

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

1.  654-01-139/09.12.2016 г. Закон за старите столици на България.
 Предлаганият законопроект цели предоставяне на специална усторйствена 

защита и популяризиране на селищата — стари столици на България. Старите 
столици - Плиска Велики, Преслав, Велико Търново и Видин са градове - носи-
тели на особена историческа памет за България и поради това се нуждаят от 
специална устройствена регламентация като предмет на националното култур-
но наследство. не е обсъждан

2. 654-01-134/24.11.2016 г.  Закон за допълнение на Закона за защита при 
бедствия

Внесеният законопроект цели създаването на нормативна уредба, която из-
рично да уреди правната възможност органите на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението — МВР и на териториалните й структури 
да имат право да искат справка за данни, свързани с установяване на иденти-
фикатор на ползваните клетки на мобилна наземна електронна съобщителна 
мрежа на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, от които е генерирано или в които е терминирано повик-
ване или друго електронно съобщение по смисъла на Закона за електронните 
съобщения. Поради тази причина е необходимо компетентните органи, които 
осъществяват спасителна дейност по смисъла на действащото законодател-
ство, да разполагат с такива правомощия, но при спазване на строги правила и 
изисквания за контрол, който съгласно предложения законопроект ще се осъ-
ществява единствено от органи на съдебната власт. – приет

3. 654-01-128/24.11.2016 г. ЗИД на ЗМСМА  
Възможността държавни служители да заемат изборни длъжности е право-

то да запазват титулярното си място. Държавните служители са с висока ква-
лификация и от една страна ще бъде неправилно и дискриминационно да не 
им се даде възможност да бъдат избирани за кметове или председатели на 
Общински съвети. Целесъобразно е такива висококвалифицирани служители 
след приключване на мандата им като кметове и председатели на Общински 
съвети, техния капацитет да бъде използван от държавните администрации на 
различни нива. – приет

4. 654-01-100/29.07.2016 г.  ЗИД на ЗМСМА  
Основната цел на създаваната нова глава е уеднаквяване на правилата за 

избор, продължителност на мандата, освобождаване от длъжност, правомо-
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щия и ред за отчетност на обществения посредник чрез превръщането му в за-
дължителен орган за общините с население над 20 000 души. – не е обсъждан

5. 654-01-67/20.05.2016 г. ЗД на Закона за радиото и телевизията
Основната и единствена цел на така предлагания законопроект е да предос-

тави законова възможност на Съвета за електронни медии (СЕМ) да изпълнява 
стриктно процедурата по избор чрез конкурс и да не се появява празнина в 
управлението на БНТ и БНР, ако тригодишният мандат изтича по време на 
конкурсните процедури. – приет

II. ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и доклади за 
дейността им - няма

 
Други по-важни проекти за решения

1. Проект за решение във връзка с Всеобхватното икономическо и търгов-
ско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и негови-
те държави-членки, от друга страна, № 654-02-75/25/08/2016 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п.

2. Проект за решение за обявяване на Черно море за демилитаризирана 
зона, 654-02-70/14.07.2016 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.

3. Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 
29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка 
„Белене“, обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г., № 654-02-69/13.07.2016 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.

4. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за 
съответствие при финансовото управление на „Летище София“ ЕАД, № 654-02-
67/07.07.2016 г., вн. Румен Гечев и гр. н.п.

5. Проект за решение за преразглеждане на политиката на санкции на Евро-
пейския съюз по отношение на Руската федерация, № 654-02-74/10.08.2016 г., 
вн.Корнелия Нинова, Таско Ерменков и Жельо Бойчев.

Декларации

1. Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни 
представители, № 754-03-1/10.01.2017 г., вн. Ангел Найденов и Жельо Бой-
чев. (мажоритарен избор в рамките на смесена избирателна система)

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
ПРЕЗ СЕДМАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието: 192     Дата: 12.05.2016 г.
1.  Предложение за произвеждане на национален референдум с 

въпроси: „1. Подкрепяте ли народните представители да се избират 
с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два 
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тура? 2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде 
намален на 120? 3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително 
гласуване на изборите и референдумите? 4. Подкрепяте ли да може 
да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане 
на изборите и референдумите? 5. Подкрепяте ли годишната държав-
на субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и 
коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на 
последните парламентарни избори? 6. Подкрепяте ли директорите 
на областните дирекции на МВР и началниците на районните упра-
вление в областните дирекции на МВР да се избират с мажоритарна 
избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?- прието 
решение

№ на заседанието: 194    Дата: 18.05.2016 г.
1.  Проект за решение за промени в структурата на Министерския съвет на 

Република България и Проект за решение за персонални промени в МС - при-
ети (избрана Зорница Русинова -министър на труда и социалната политика, на 
мястото на Ивайло Калфин)

№ на заседанието: 196    Дата: 20.05.2016 г.
1. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбра-

ната и въоръжените сили на Република България през 2015 г. - приет, 138.1 
-144.3

№ на заседанието: 198    Дата: 26.05.2016 г.
1.  Първо гласуване на ЗИД на Закона за енергетиката - Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система”

№ на заседанието: 200    Дата: 01.06.2016 г.
1.  Проект за решение за необходимостта от насърчаване на междупарла-

ментарния диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Руската феде-
рация - отхвърлен

№ на заседанието: 201    Дата: 02.06.2016 г.
1. Проекти за решения за приемане на Проект за инвестиционен разход 

„Придобиване на нов тип боен самолет“ и  за приемане на Проект за инвести-
ционен разход „Придобиване на многофункционален модулен кораб за ВМС“

№ на заседанието: 202    Дата: 03.06.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните 

работи - изваждане на нетипичните спомагателни дейности от МВР; промени, 
свързани със статута на държавните служители, намаляване на обезщетението 
при прекратяване на служебното правоотношение от 20 на 12 заплати и др.

№ на заседанието: 204    Дата: 09.06.2016 г.
1. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и 

оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 
2015 г. и проект за решение по доклада – докладчик Валери Симеонов

№ на заседанието: 208    Дата: 17.06.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД-ове на Изборния кодекс – законопроекта на 
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ПГ БСПЛБ задължителното гласуване; съвместяването на избори и гласуване 
по национален референдум; организацията и подготовката на изборите и раз-
пределение на отговорностите и задълженията между избирателните комисии 
и органите на изпълнителната власт; законодателно закрепване и уреждане 
на публичността на данните за активността на избирателите в изборния ден, 
както и промяна в критериите за образуване на кметство - отхвърлен

№ на заседанието: 209    Дата: 22.06.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД-ове на Закона за българските лични документи 

- да се легализира адресната регистрация на лица, които не притежават посто-
янен и настоящ адрес, поради обитаването на незаконни сгради и не могат да 
се легитимират с действителен договор за наем.- отхвърлен

№ на заседанието: 210    Дата: 23.06.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за местното самоуправление и мест-

ната администрация – общините да създават в своята административна струк-
тура звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на 
кмета на общината относно опазването на реда, опазването на общинското 
имущество и организацията на движението в населените места.отхвърлен

№ на заседанието: 212    Дата: 29.06.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за съдебната власт - възлагането 

на най-важните функции на общите събрания на съдиите, които да определят 
броя и съставите на отделенията, да изслушват кандидатите за председате-
ли и заместник-председатели, да изказват становища относно кандидатурите 
и да определят разпределението на делата по материя. Индивидуална неза-
висимост на прокурорите и следователите чрез въвеждането на забрана за 
даване на устни разпореждания и указания във връзка с работата по дела и 
преписки. 

№ на заседанието: 213    Дата: 30.06.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за предотвратяване на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобито имущество. Изграждането на единен ан-
тикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобито имущество, който да обедини функ-
циите и правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито иму-
щество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организи-
раната престъпност и звеното в Сметната палата, на което са възложени про-
верките на имуществените декларации. – вн. МС. - приет

№ на заседанието: 214    Дата: 01.07.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за професионалното образование и 

обучение
№ на заседанието: 217    Дата: 08.07.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за концесиите

№ на заседанието: 225    Дата: 28.07.2016 г.
1. Избор на председател на Комисията за финансов надзор – (избрана Ка-

рина Караиванова)
2. Първо гласуване на Законопроект за противодействие на тероризма
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№ на заседанието: 226    Дата: 29.07.2016 г.
1. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси: 

„1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се га-
рантират по-ниски цени в бензинострациите? 2. Подкрепяте ли да се премахне 
ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на терито-
рията на страната, за да стане пазарът по-неконкурентен и да се намалят цени-
те в аптеките? 3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за 
финансиране на политически партии и коалиции?  4. Подкрепяте ли броят на 
народните представители да бъде намален от 240 на 120? 5. Подкрепяте ли да 
отпадне имунитетът на народните представители?“  - отхвърлено

№ на заседанието: 229    Дата: 02.09.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за закриване на Комисията за разкри-

ване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граж-
дани към ДС и РС на БНА (вн. В. Енчев) - отхвърлен, ЗИД на Закона за достъп и 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на бълагрските 
граждани към ДС и РС на БНА (вн. М. Андреев, П. Славов и М. Димитров) - 
приет и Законопроект за архива на документите на ДС и на РС на БНА (вн. Ат. 
Мерджанов и гр.н.п.) - отхвърлен

№ на заседанието: 233    Дата: 14.09.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България

№ на заседанието: 236    Дата: 21.09.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за предоставяне на помощ за изпла-

щане на задължения на „Национална електрическа компания“ ЕАД. С Арби-
тражно решение Международният арбитражен съд осъжда НЕК да заплати на 
„Атомстройекспорт“ суми, както следва: главница към 2 май 2015 г. в размер 
на 402 903 952 евро; разходи за изграждане към 2 май 2015 г. в размер на 3 
052 066 евро; съдебни разноски в размер на 10 663 489 евро; лихва до 1 май 
2015 г. в размер на 137 300 449 евро, лихва за периода от 2 май 2015 г. до 19 
септември 2016 г. в размер на 75 037 639 евро или общо към 19 септември 
2016 г. дължимата от НЕК сума по Арбитражното решение е в размер на 628 
957 596 евро. Дължимата лихва от 20 септември 2016 г. до 31 декември 2016 
г. ще бъде в размер на 17 272 536 евро или ако НЕК плати в края на годината 
задължението си към „Атомстройекспорт“, същото ще бъде в общ размер на 
646 230 132 евро.

№ на заседанието: 19И    Дата: 18.10.2016 г.
1. Проект на решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 12 

октомври 2016 г. за работата на Народното събрание през октомври и ноем-
ври 2016 г. с вх. № 654-02-80 от 11 октомври 2016 г. (НС да не заседава ок-
томври и ноември)  Вносители са народните представители Корнелия Нинова, 
Мустафа Карадайъ, Ангел Найденов и Жельо Бойчев на 12 октомври 2016 г. 
„нагъл опит да се отнеме възможността на парламентарната опозиция да го-
вори от парламентарната трибуна или пред журналистите в парламентарните 
кулоари”.- отменено

2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за про-
верка на всички данни, факти и обстоятелства за решение и действия по проек-
та АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на м. септември 2016 г., довели 
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до възникване на огромни задължения за българската страна – председател 
В.Николов

№ на заседанието: 244    Дата: 20.10.2016 г.
1. Проект за решение за създаване на ВАК за проучване и установяване 

на факти и обстоятелства, свързани с наличие на картел на пазара за горива 
(Вн. К. Нинова и гр.н.п. - отхвърлен) и Проект за решение за създаване на ВАК 
за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за 
изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупо-
треба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г. (Вн. М. 
Димитров и гр.н.п. - приет)

№ на заседанието: 245    Дата: 21.10.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Из-

борния кодекс (Вн. Кр. Велчев и гр.н.п.; вн. Д. Делчев и гр.н.п.; вн. Н. Зеленого-
рски и гр.н.п. - приети)

№ на заседанието: 247    Дата: 27.10.2016 г.
1. Проекти за решения за изменение и допълнение на ПОДНС – приети 

Вместо парламентарният контрол да се предава по Канал 1 на Българската 
национална телевизия в петъчния ден, той да се предава по Канал 2 на Бъл-
гарската национална телевизия.

№ на заседанието: 250    Дата: 16.11.2016 г.
1. Оставка на Министерския съвет - приета

№ на заседанието: 251    Дата: 17.11.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2017 г. - приет, 
2. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществе-

но осигуряване за 2017 г. 
3. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. - продължава

№ на заседанието: 252    Дата: 18.11.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република 

България за 2017 г.

№ на заседанието: 253    Дата: 23.11.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за обявяване на комунистическия 

режим в България престъпен - продължава
№ на заседанието: 254    Дата: 24.11.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за обявяване на комунистическия 

режим в България за престъпен - приет

№ на заседанието: 254    Дата: 24.11.2016 г.
1. Информация от зам.-министър-председателят и министър на вътрешни-

те работи Румяна Бъчварова за събитията от 24.11.2016 г. в регистрацион-
но-приемателния център в Харманли и последващите действия от страна на 
държавните органи
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№ на заседанието: 259    Дата: 07.12.2016 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за публичните предприятия - отхвър-

лен

№ на заседанието: 21И    Дата: 20.12.2016 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за устройството и застрояването на 

Столичната община - 

№ на заседанието: 267    Дата: 11.01.2017 г.
1. Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 

29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка 
„Белене“, Обн. в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. - от-
хвърлен

№ на заседанието: 270    Дата: 18.01.2017 г.
1. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жи-
лищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България 
за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв. - прието

ІІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО Е ПОДКРЕПЕНО 
ОТ ПГ БСПБ 

1. Ново обсъждане на Закона изменение и допълнение на Изборния ко-
декс, приет от НС на 28 април 2016 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 
127 от 09.05.2016 г. на Президента на Републиката по чл.101 от Конституция-
та на РБ. Ветото е преодоляно – 18.05.2016 г.

IV. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - няма

1. Конституционно дело № 10/2016 г. по искане на 48 народни представи-
тели от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процеду-
рни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател 
на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финан-
си, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоред-
бата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор. (инициатива 
на ПГ БСП ЛБ и подкрепена от АБВ и независими н.п.) –  с определение № 4 от 
29.07.2016 г. искането е отклонено.

2. Конституционно дело 12/2016 г.  за установяване на противоконсти-
туционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г.) Решение: Отхвърля искането на четиридесет и девет народни 
представители от 43 – то Народно събрание за обявяване на противоконсти-
туционност и за установяване на несъответствие с чл.63 от Договора за функ-
циониране на Европейския съюз на §18, ал.1, ал.2, ал.З, ал.4 и ал.5 от Преход-
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ните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за енергетиката (обн.,ДВ, бр. 56 от 24.07.2015г.). 

V. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

V.1. Парламентарен контрол по чл. 104 от ПОДНС (блицконтрол) 
През отчетния период ПГ БСП ЛБ е използвала изцяло правото си в деветте 

заседания за парламентарен контрол по чл. 104 от ПОДНС (блицконтрол), като 
е задала 18 въпроса. По 6 въпроса са зададени към Р.Бъчварова и Т.Дончев и 
по 3 – към Б.Борисов и М.Кунева. 

По съдържание зададените въпроси могат да се разделят на две големи 
групи:

- Вижданията на управляващите по външнополитически събития, намиращи 
отражение в страната – Трансатлантическите споразумения със САЩ и Канада; 
излизането на Великобритания от ЕС; енергийната политика на страната;  бе-
жанската криза и усвояването на отпуснатите от ЕС средства за овладяването 
и; позициите  на България по предстоящото обсъждане на въпросите в днев-
ния ред на заседанието на Европейския съвет на 16.12.2016 г.

- Възникнали кризи и проблеми във връзка с дейността на управляващи-
те – готовността и последиците от прилагане на Закона за предучилищното и 
училищното образование; нарушения на законодателството при усвояване на 
средства от еврофондовете; финансовата корекция  в рамките на около 250 
млн. евро, наложена от сертифициращия орган по Програма за развитие на 
селските райони;  какво решение ще има по проекта АЕЦ „Белене”; финансо-
вата политика на правителството; промените в закона за МВР; гарантиране 
сигурността на българските граждани, защита на личните данни и необходи-
мостта от електронна идентификация; охраната на държавната граница. 

V.2. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

1. Да се проведе изслушване на министър-председателя Бойко Борисов 
относно въпросите, обсъжданите срещи и позициите, заявени от него от име-
то на РБългария, № 654-07-98/30.08.2016 г., вн. Корнелия Нинова.(Срещи в 
Брюксел и Истамбул за бежанците) –непроведено

2. Да се проведе изслушване на министър-председателя Бойко Борисов 
относно подкрепата на българското правителство за кандидатурата на г-жа 
Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН, № 654-07-109/13.09.2020 г.- 
непроведено

V.3.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени питания за периода 11.05.2016 г. – 26.01.2017 г.
Питанията, на които е отговорено в пленарна зала, са по въпроси на нацио-

налната сигурност, мерки в областта на социалната политика, свързани с небла-
гоприятните демографски процеси, финансовата политика на правителството, 
политиката за привличане на преки чужди инвестиции, финансовото обезпеча-
ване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия, 
политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на про-
фесионалното образование, политиката на Министерството на труда и социал-
ната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна 
възраст, мерките за увеличаване на безопасността по пътищата, политиката по 
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усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г., 
план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна.

V.3. Проведени разисквания по питания на народни представители от ПГ 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - няма

VI.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2016 – 26.01.2017 г. (чл. 
54, ал.6 от ПОДНС)

Шеста сесия

засед. № 191 - 11.05.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     началото на шестата сесия на 43-ото 
     Народно събрание и законодателните 
     приоритети на ПГ БСП ЛБ
засед. № 196 - 20.05.2016 г. - Мариана Бояджиева - Изказване по повод 
     24 май - Ден на славянската 
     писменост, на българската просвета и култура
засед. № 199 - 27.05.2016 г. - Иван Иванов - Изказване по повод 
     усвояването на европейски средства 
     по оперативните програми от двата 
     периода 2007 – 2013 и новия 2014 – 2020 г.
засед. № 202 - 03.06.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     позицията на БСП по двата нови заема
     в размер на милиард и двеста милиона   
     лева, които правителството на Бойко Борисов 
     внесе в Народното събрание
засед. № 203 - 08.06.2016 г. - Валери Жаблянов - Изказване по повод 
     резултатите от матурите и кризата 
     в средното образование
засед. № 205 - 10.06.2016 г. - Манол Генов - Изказване по повод критичното 
     усвояване на европейски средства по 
     оперативните програми от новия 
     програмен период 
засед. № 206 - 15.06.2016 г. - Драгомир Стойнев - Изказване по повод 
     писмото на Европейската комисия 
     и заключенията от Доклада на 
     сертифициращия орган по отношение 
     на ДФ „Земеделие“
засед. № 208 - 17.06.2016 г. - Таско Ерменков - Изказване по повод 
     Решението на Арбитражния съд при 
     Международната търговска палата в Женева 
     българската страна да плати 620 млн. евро по 
     казуса АЕЦ „Белене“
засед. № 210 - 23.06.2016 г.- Красимир Янков - Изказване по повод 
     битовата престъпност
засед. № 211 - 24.06.2016 г. - Ангел Найденов - Изказване по повод 
     инициативата на Румъния за засилено 
     присъствие на военни кораби в Черно море 
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засед. № 218 - 13.07.2016 г. - Янаки Стоилов - Изказване по повод 
     25 годишнината от приемането на 
     Конституцията на Република България

Седма сесия

засед. № 227 - 31.08.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     началото на седмата сесия на 43-ото Народно 
     събрание и законодателните приоритети 
     на ПГ БСП ЛБ
засед. № 231 - 08.09.2016 г. - Янаки Стоилов - Изказване по повод 
     70-годишнината от произвеждането на 
     допитване до народа за премахване на 
     монархията и за обявяване на България 
     за република
засед. № 232 - 09.09.2016 г. - Валери Жаблянов - Изказване по повод 
     72-годишнината от 9 септември 1944 г.
засед. № 233 - 14.09.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод отказ 
     на управляващите второ четене на ЗИД 
     на Закона за семейните помощи за деца да 
     влезе в пленарна зала
засед. № 234 - 15.09.2016 г. - Мариана Бояджиева - Изказване по повод 
     началото на учебната година и проблемите 
     в сектор „Образование“
засед. № 236 - 21.09.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     изказването на руския депутат Пьотр Толстой 
     за България
засед. № 238 - 30.09.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     политиката на ГЕРБ в областта на 
     икономиката, образованието, 
     здравеопазването, бедността и доходите
засед. № 241 - 07.10.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     решението на правителството за подмяна на
     кандидатурата за генерален секретар на ООН 
     и  Постановление № 208 на МС за трайно
     заселване на бежанци
засед. № 245 - 21.10.2016 г. - Валери Жаблянов - Изказване по повод 
     приетите изменения на първо гласуване 
     в Изборния кодекс и опитите на управляващите 
     да подменят дневния ред на предизборната 
     кампания, да спечелят по нечестен път 
     изборите и да унизят демократично мислещите 
     български граждани
засед. № 248 - 28.10.2016 г. - Атанас Зафиров - Изказване по повод 
     приетите в последния момент промени 
     в Изборния кодекс и опитите за оклеветяване и 
     дискредитация на ген. Румен Радев - кандидат 
     за президент на БСП
засед. № 249 - 09.11.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     внушенията за страх, нестабилност и 
     дестабилизация от страна на управляващото
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     мнозинство между двата тура на 
     президентските избори
засед. № 254 - 24.11.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     изказването на Лютви Местан и внушенията му 
за геостратегическия избор на България
засед. № 255 - 25.11.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     неадекватната политика на правителството на  
     Бойко Борисов в оставка по тема „бежанци“ и 
     събитията от 24.11.2016 г. в Харманли
засед. № 256 - 30.11.2016 г. - Валери Жаблянов - Изказване по повод 
     кончината на проф. Велко Вълканов
засед. № 258 - 02.12.2016 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     изказването на Волен Сидеров за съставянето 
     на общ кабинет между БСП и ГЕРБ, мажоритарния 
     вот и приемането на Бюджета за 2017 г.
засед. № 261 - 09.12.2016 г. - Драгомир Стойнев - Изказване по повод 
     политиката на ГЕРБ относно бежанците 
     и мигрантите, усвояването на еврофондовете, 
     образованието и здравеопазването
засед. № 264 - 16.12.2016 г. - Кристиан Вигенин - Изказване по повод 
     провежданата външна политика 
     от правителството на ГЕРБ - провалената 
     българска кандидатура за генерален секретар 
     на ООН и избора на нов кандидат за еврокомисар 
засед. № 21 И - 20.12.2016 г. - Валери Жаблянов - Изказване по повод
     терористичните актове в Европа и Турция 
     и борбата срещу тероризма

Начало на осмата сесия

засед. № 267 - 11.01.2017 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     началото на седмата сесия на 43-ото 
     Народно събрание и политически анализ 
     на управлението на ГЕРБ
засед. № 269 - 13.01.2017 г. - Манол Генов - Изказване по повод 
     несправедливото финансиране на общини 
     по време на управлението на ГЕРБ
засед. № 274 - 26.01.2017 г. - Корнелия Нинова - Изказване по повод 
     края на 43-ото Народно събрание и оценка 
     на управлението на правителството
     на Бойко Борисов
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СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА 
НА ПГ „БСП за България” в 44-ОТО НС 

ПРЕЗ ПЪРВАТА СЕСИЯ - 19.04.2017 г. – 28.07.2017 г. 

I. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България
 
Още при откриването на 44-ото Народно събрание ПГ БСП за България обя-

ви приоритетите в законодателната си дейност и последователно ги реализи-
ра. Внесени бяха 17 законопроекта, от които 15 само от н.п. от парламентар-
ната група, а 2 – съвместно с н.п. от други парламентарни групи. 

1. Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47/26.07.2017 г., вн. Кор-
нелия Нинова и гр.н.п. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77736/ Чрез законопро-
екта се определят органите (на централно и местно ниво) и механизмите за 
провеждане на политиката за възрастните хора (ВХ). Част от механизмите са: 
Национална стратегия за пълноценен и активен живот на ВХ, която се изпълня-
ва чрез тригодишни Национални програми. Програми и мерки за пълноценен, 
активен живот на ВХ в сферата на социалното включване, здравеопазването, 
образованието и обучението; грижа за ВХ в приемно семейство; насърчител-
ни мерки, които се прилагат с цел премахване на пречките за балансирано 
представителство на ВХ във всички сфери на обществения живот. Създаване 
на Фонд „Подкрепа на възрастните хора”, регламентиране на набирането на 
средства по него.

2. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-
01-45/19.07.2017 г., вн. Георги Йорданов и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/77722/ Предлага се въвеждането на нормативно определени правила 
за охраната на пациентите и персонала в лечебните заведения. Това трябва 
да стане с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с 
министъра на вътрешните работи в тримесечен срок от приемането на законо-
проекта.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 754-
01-39/06.07.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр.н.п. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/75406/ Промени в 2 основни насоки – първата - прекратяване пороч-
ната практика фирми със задължения предимно към НАП и заплати на работ-
ници да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани. Втората 
– по-добра защита на работниците и служителите, които не са получили тру-
дово възнаграждение. С промени в чл. 625 се дава възможност една трета от 
наетите лица от длъжника по трудови правоотношения да подадат до съда ис-
кане за откриване на процедура по несъстоятелност в случаи, че повече от два 
месеца не са изплащани отработените заплати. С това се прекратява практика 
на ощетяване на работниците. Сега работодателят забавяйки откриването на 
производство по несъстоятелност прехвърля имуществото на дружеството, а 
работниците пропускат сроковете, в които могат да претендират изплащането 
на вземанията си от Фонда за гарантиране вземанията на работниците и слу-
жителите. 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 
754-01-36/05.07.2017 г., вн. Весела Лечева и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/75282/ Регламентира се правния статут на Националното младежко 
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представителство (НМП) – правно-организационната форма на МП, отношени-
ята му с държавните и общинските органи, възлагат се публични функции по 
МП (информационни, представителни, застъпнически, правозащитни). Дораз-
вива се нормативната основа за насърчаване и подпомагане на младежкото 
доброволчество. Създава се легална дефиниция на „младежки обект”, както 
и нормативни изисквания  за планирането, проектирането и изграждането на 
обектите на материалното база за младежките дейности.

5. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, № 754-01-29/22.06.2017 г., вн. Кристиан Вигенин и гр. н.п. 
http://parliament.bg/bg/bills/ID/69571/ Промяна в чл.3, ал. 3, т.1 с цел спиране 
на порочното и превратно тълкуване на ЗПСК от представители на Изпълни-
телния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 
че Агенцията може без санкция на Народното събрание да се разпорежда с 
т.нар. „обособени части” от дружествата от забранителния списък по приложе-
ние № 1 от ЗПСК, което е довело до сделки за приватизация при нарушаване 
волята на законодателя.

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помо-
щи за деца, 754-01-28/ 22.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://
parliament.bg/bg/bills/ID/69564/ Предлага се помощта за покриване на част 
от разходите в началото на учебната година за семейства с ниски доходи да се 
разшири и да се отпуска не само за децата в 1 клас, но и за децата във 2, 3 и 4 
клас.Водеща к-я: К-я по труда, социалната и демографската политика – доклад 
– да не се приема. Гледан и в Националния съвет за тристранно сътрудничест-
во – отрицателни становища. Отхвърлен на 12.07.2017 г.  

7. Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България, № 754-01-20/08.06.2017 г., вн. Анелия Клисаро-
ва и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/bills/ID/66647/ Въвеждане на минимални 
прагове на заплащане (базови заплати) за учените, отразяващи качеството на 
тяхната дейност и развитие, като част от новия модел на финансиране на на-
учните институции и на държавните висши училища. Базовите заплати са ин-
струмент за преодоляване на очертаващата се в България тенденция за рязко 
намаляване на научния потенциал и научния капацитет. Водеща к-я: К-я по 
образованието и науката – доклад – да не се приема. К-я по бюджет и финанси 
– доклад - да не се приема. Отхвърлен на 13.07.2017 г.

8. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, 754-
01-18/07.06.2017 г., вн. Иван В. Иванов и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по правни въ-
проси. http://parliament.bg/bg/bills/ID/66642/ Възстановяване на отпаднало-
то изискване в случаите на опасен рецидив неизтърпяната част от наказанието 
да не е повече от три години. Сега има възможност лица, осъдени за тежки 
престъпления да бъдат предсрочно освобождавани. Това доведе до сериозно 
негативно отношение на обществото към направените промени в Кодекса.

9. Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 
754-01-15/01.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.  Водеща к-я: К-я по 
правни въпроси http://parliament.bg/bg/bills/ID/66634/ Промяна в текстовете 
70 и 71 от НПК като се отнеме възможността на осъдените сами да преценяват 
дали е настъпил момента за предсрочно освобождаване, а това да бъде пре-
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рогатив на органите, които следят за изпълнението на наказанието. Приет на 
първо гласуване на 30.06.2017 г. Обединен – приет на 26.07.2017 г.

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното 
и училищното образование, № 754-01-14/01.06.2017 г., вн. вн. Корнелия Нино-
ва и гр. н.п.  Водеща к-я: К-я по образованието и науката. http://parliament.bg/
bg/bills/ID/66633/ Предлага се: основните държавни образователни стандарти 
да се приемат от НС. Отпадане на държавното финансиране за частните учили-
ща. Осигуряване на условия и перспективи на талантливите ученици в областта 
на математиката, природните науки, технологиите. Възстановяване на технику-
мите. Въвеждане правилото един учебник по предмет за всеки клас. Ученикът 
да повтаря ІІ, ІІІ и ІV клас, ако не е показал необходимите знания и умения, за 
да се предотврати отпадането му от системата в по-горните класове. Система 
за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, обвързана с 
конкретните резултати от работата им. Минимален праг от 4% от БВП за финан-
сиране на образованието. Задължения за държавните органи, които са извън 
образователната система, да участват в дейностите за приобщаващо образова-
ние и за борба с агресията. – отхвърлен на 21.07.2017 г.

11. Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 754-01-
9/25.05.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по правни 
въпроси. http://parliament.bg/bg/bills/ID/66618/  Отпадане на текстовете за 
маловажност на престъпление в съответните разпоредби на Глава пета „Прес-
тъпления  против собствеността” от НК, което е продиктувано от необходи-
мостта от адекватна наказателноправна реакция срещу увеличаващите се 
престъпни посегателства върху движими вещи. Действащата сега уредба съз-
дава у обществото убеждение за безнаказаност на извършителите, а от друга 
страна формира и затвърждава чувство на безнаказаност и у самите извърши-
тели.

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-
01-7/18.05.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.  Водеща к-я: К-я по земеде-
лието и храните; (Разпределен и на: К-я по икономическа политика и туризъм) 
http://parliament.bg/bg/bills/ID/66614/ Повишаване доверието към храните, 
произведени в България. Ново изискване по отношение използването на по-
нятието „българско” при обозначаване на хранителните продукти се отнася до 
това, че мястото на произход на суровината за направа на храната е България. 
При бързоразвалящите се стоки срока за плащане от търговеца се съкращава 
до 10 дни. Търговските обекти с годишен оборот над 2 млн. лв. се задължават да 
осигуряват определени количества продукти традиционни за България – пресни 
плодове и зеленчуци – min 51%; мляко и млечни продукти – min 70%; месо и 
месни продукти – min 25%; вино и спиртни напитки –  min 75%. При неизпъл-
нение се налагат имуществени санкции в размер до 10% от годишния оборот 
от продуктите от групата, по отношение на които е неизпълнението. Сумите от 
санкциите да постъпват в ДФ „Земеделие” и да се използват за подпомагане 
производството на местни земеделски продукти. С доклади от водещата к-я по 
Земеделието и храните и  К-ята по икономическа политика и туризъм – да се от-
ложи гледането на законопроекта и той да бъде изпратен за нотификация в ЕС. 

13. Законопроект за българския жестомимичен език, № 754-01-6/17.05.2017 г., 
вн. Георги Гьоков и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по труда, социалната и демографската 



83
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

политика; (Разпределен и на: К-я по образованието и науката) http://parliament.bg/
bg/bills/ID/66612/ Законодателно уреждане използването на българския жестоми-
мичен език с цел регулиране на обществени отношения и изпълнение на междуна-
родноправни ангажименти. България е една от двете държави-членки на ЕС, които 
не са уредили законодателно използването на жестомимичния език. Предлагат се 
и промени в Закона за предучилищното и училищното образование за обучението 
на деца и ученици с увреден слух. – Отхвърлен на първо гласуване на 07.06.2017 г.

14. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс, № 754-01-4/10.05.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: 
К-я по правни въпроси. (Разпределен и на: К-я по бюджет и финанси) http://
parliament.bg/bg/bills/ID/66595/ Предлагат се промени, които да гарантират 
изпълнителен процес (ИП), който да не ограничава правата на длъжниците, но 
и да не се засягат възможностите на кредиторите да удовлетворят вземанията 
си. Промени: относно банките – подадено от длъжника възражение да спира 
изпълнението; подобряване процедурата по призоваването, като се предос-
тавят допълнителни гаранции за уведомяване на длъжника; дава се възмож-
ност за доброволно изпълнение, без да се стига до ИП и натоварване с такси 
и разноски; длъжникът да има възможност да обжалва оценка на недвижим 
имот и действия на съдебните изпълнители; наложеният запор на средства по 
банкова сметка, по която постъпват средства от трудово възнаграждение да 
бъде за суми над МРЗ; промяна в Закона за частните съдебни изпълнители, 
съгласно която размера на таксите да не надвишава задължението.  Приет на 
първо гласуване, обединен с други законопроекти.   

15. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 
754-01-1/20.04.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Водеща к-я: К-я по тру-
да, социалната и демографската политика; (Разпределен и на: К-я по бюджет 
и финанси) http://parliament.bg/bg/bills/ID/66542/ Поради това, че средният 
осигурителен доход (СОД) за страната през годините е различен, дори и при 
еднакъв осигурителен принос размера на пенсиите чувствително се различа-
ва. Затова се налага периодично преизчисляване размера на старите пенсии 
за осигурителен стаж и възраст с актуалния доход за страната. Последното 
преизчисляване е правено през 2007 г. на база – 398.17 ст., а от тогава СОД 
е нараснал над два пъти. Ако сега се направи преизчисляване на пенсиите, 
като за база се вземе 2016 г., това би изисквало  значителен финансов ресурс. 
Предлага се това да стане постепенно, като сега за база се приеме СОД за 
2013 г. – обсъден на 07.06.2017 в КТСДП – отрицателен доклад (10 за и 10 
против). – Отхвърлен на 15.06.2017 г.

     
Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-
01-40/06.07.2017 г. (внесен от членовете на ВАК за проучване на случаите 
на неизплатени заплати от всички ПГ, от ПГ БСП – Др. Стойнев и Кр.Зарков). 
http://parliament.bg/bg/bills/ID/75410/ Необходимост от спешни промени в за-
конодателството, уреждащо правата на работниците и служителите. Цели се и 
допълнителна защита при некоректност на работодателя. Предвижда се раз-
ширяване на компетентността на ИА”Главна инспекция по труда” за извършва-
не на проверки за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след 
прекратяване на трудовото правоотношение. Удължава се срока за подаване 
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на заявление за получаване на гарантираните вземания от Фонда. Законопро-
екта включва изменение на няколко нормативни акта – КТ, ГПК, ТЗ, ЗОП,Зако-
на за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятел-
ност на работодателя.

2. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 
754-01-42/07.07.2017 г., вн. членове на К-я по културата и медиите (от ПГ БСП 
за България Ст.Данаилов) http://parliament.bg/bg/bills/ID/75882/ Предлага се 
СЕМ да представя годишен отчет за дейността си, а не както досега на всеки 6 
месеца.

СЪСТОЯНИЕ КЪМ 28.07.2017 Г. НА ВНЕСЕНИТЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТИ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ ПЕРИОДА 19.04.2017 Г. – 28.07.2017 г.

От 15 внесени законопроекта само от н.п. от ПГ БСП за България 5 са отхвър-
лени, 2 са обединени с други законопроекти, като един от тях е приет и 7 са в 
процес на обсъждане. Въпреки че бяха внесени отдавна, някои законопроекти 
не се обсъждаха от водещите комисии. Така например Законопроекта за проме-
ни в Закона за предучилищното и училищното образование бе внесен в НС на 
01.06.2017 г., а бе гледан във водещата комисия по образованието и науката на 
18.07.2017 г., а на 21.07.2017 г. бе отхвърлен от мнозинството. Два законопро-
екта за промени в Наказателния кодекс – внесени съответно на 25.05.2017 г. и 
07.06.2017 г. – не са обсъждани в Комисията по правни въпроси.

Двата законопроекта, внесени съвместно с н.п. от други ПГ (ЗИД на Кодекса 
на труда и ЗИД на Закона за радиото и телевизията) са в процес на обсъждане.

Проекти за решения във връзка с чл.105 от ПОДНС

1. Проект на решение  във връзка с разискванията по питане № 754-05-
21/05.06.2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към минис-
тър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга 
на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер - председател на Европейската ко-
мисия, № 754-00-70/07.07.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлен 
на 14.07.2017 г.

2. Проект на решение  във връзка с разискванията по питане № 754-05-
17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и 
Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков 
относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и кон-
кретните действия, свързани с тях, № 754-00-62/ 23.06.2017 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 30.06.2017 г.

3. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
10/17.05.2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов 
към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната поли-
тика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната 
сигурност на България, № 754-00-36/16.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. 
н.п. - отхвърлен на 30.06.2017 г.

4. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
13/17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъ-
ра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на 
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лечебните заведения за болнична помощ в Република България, № 754-00-
26/02.06.2017 г. – вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. - отхвърлен на 09.06.2017 г.

5. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
9/16.05.2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев 
и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков относно политиката на МРРБ за изпълнението на Национал-
ната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгра-
ди, № 754-00-27/02.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. - отхвърлен на 
09.06.2017 г. 

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии

1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване 
на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево 
на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европей-
ския съюз, № 754-02-60/28.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – приет 
на 29.06.2017 г.

2. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на 
случаите на неизплатени заплати, № 754-02-6/19.04.2017 г., вн. Корнелия Ни-
нова и гр. н.п. – приет на 28.04.2017 г.

3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временна коми-
сия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоак-
тивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, 
причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите, 
№ 754-02-55/20.06.2017 г., вн.Корнелия Нинова и Жельо Бойчев. Срока на 
действие на временната комисия е удължен до 30.09.2017 г., междинен до-
клад до 15.07.2017 г.

4. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване 
на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на 
питейни води на територията на Република България, причините за тяхното въз-
никване и последиците за здравето на гражданите, № 754-02-8/21.04.2017 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – приет на 28.04.2017 г.

5. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване 
на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ 
при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали 
и пътища, вн. Корнелия Нинова и гр. н.п., №  – отхвърлен на 03.05.2017 г.

Други по-важни проекти за решения
1. Проект на решение по искане за предсрочно освобождаване на г-н Дими-

тър Борисов Главчев от поста Председател на Народното събрание, № 754-02-
44/31.05.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр.н.п. – отхвърлен на 01.06.2017 г.

2. Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно 
възнаграждение на народните представители, № 754-02-7/20.04.2017 г., вн. 
Корнелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 04.05.2017 г. 

Декларации
1. Проект на декларация относно задълбочаването на политическата 

криза в Република Македония, № 754-03-1/28.04.2017 г., вн. Корнелия Ни-
нова и гр. н.п.    На 28.04.2017 г. на Председателски съвет е уточнен текста на 
декларацията, който е гласуван в пленарната зала с консенсус. 
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ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

През отчетния период Парламента е заседавал 15 седмици. Предложения 
по чл. 50, ал. 3 и ал. 8 от ПОДНС са направени в началото на  6 пленарни сед-
мици. За включване в дневния ред са предлагани:

- 26-28.04.2017 г. - чл. 50, ал. 3 от ПОДНС -Проект на Решение за създаване 
на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

- 03-05.05.2017 г.  - чл. 50, ал. 8  от ПОДНС -Проект на Решение за създаване 
на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дей-
ността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението 
на процедури по изграждането на магистрали и пътища

- 03-05.05.2017 г.  - чл. 50, ал. 3  - Проект на решение за спиране преизчис-
ляването на основното месечно възнаграждение на народните представители

- 01.06.2017 г. – чл. 5, ал 1, т.2 от ПОДНС - Проект за решение по искане за 
предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председа-
тел на Народното събрание

- 5-7.07.2017 г. - чл. 53, ал. 3 - ЗИД за Гражданския процесуален кодекс
- 12-14.07. 2017 г. - чл. 53, ал. 3 - ЗИД на Закона за развитието на академич-

ния състав
- 19-21.07.2017 г. - чл. 53, ал. 3 – ЗИД на Закона за предучилищното и учи-

лищното образование

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
(ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, 
ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

26 и 27.04.2017 г. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Народното събрание (премахването на постоянната комисия за наблюдение 
на КЕВР, намаляване броят на въпросите, които могат да бъдат задавани, пре-
махване на блицконтрола, предаване на парламентарния контрол по БНТ2)

28.04.2017 г. Проект за решение за създаване на Временна комисия за про-
учване на случаите на неизплатени заплати 

28.04.2017 г.  Проект за решение за създаване на Временна комисия за ус-
тановяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно за-
мърсяване на питейни води на територията на Република България, причините 
за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

03.05.2017 г. Проект за решение за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфра-
структура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни 
проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждането на 
магистрали и пътища - отхвърлен

04.05.2017 г. Проект за решение за спиране преизчисляването на основно-
то месечно възнаграждение на народните представители

04.05.2017 г. Проект за решение за избор на министър-председател на Ре-
публика България. Проект за решение за приемане на структура на Министер-
ския съвет. Проект за решение за избиране на Министерски съвет на Републи-
ка България  
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18.05.2017 г. Годишен отчет за дейността на Българската академия на на-
уките за 2015 г. и Годишен отчет за дейността на Българската академия на 
науките за 2016 г. 

25.05.2017 г. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество през 2016 г.

01.06.2017 г. Проект за решение по искане за предсрочно освобождаване 
на г-н Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание 

01.06.2017 г.  Първо гласуване на ЗД на Закона за енергетиката
07.06.2017 г. Първо гласуване на Законопроекта за българския жестомими-

чен език 
07.06.2017 г. Проект на решение за приемане на актуализирана Национал-

на стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 
– 2030 г.

07 и 08.06.2017 г. Първо гласуване на Законопроекта за концесиите.
14.06.2017 г. и 22.06.2017 г. Първо и второ гласуване на Законопроекта за 

изменение на Закона за движение по пътищата.
14 и 15.06.2017 г. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Ко-

декса за социално осигуряване. 
15.06.2017 г. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълне-

ние на Изборния кодекс 
21.06.2017 г. и 28.06.2017 г. Първо и второ гласуване на ЗИД на Закона за 

бюджета на ДОО за 2017 г. 
21.06.2017 г. Удължаване срока на действие на временната комисия за ус-

тановяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно за-
мърсяване на питейни води на територията на република българия, причините 
за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

22.06.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесу-
ален кодекс 

22.06.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Административнопроцесуалния 
кодекс 

22.06.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Данъчно осигурителния процесу-
ален кодекс

28.06.2017 г. Проект на решение за създаване на Временна комисия за про-
учване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.

29.06.2017 г. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за 
заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, 
механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по 
оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвес-
тиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г. 

29.06.2017 г. Проект за решение за създаване на Временна комисия за 
установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, пре-
доставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз

05.07.2017 г.  Административен мониторингов доклед за 2016 г. за изпъл-
нението на Националната стратегия на Република България за интегриране на 
ромите за периода 2012 - 2020 г.

05.07.2017 г. Доклад на Временната комисия за проучване на случаите на 
неизплатени заплати и проект за решение по доклада - прието решение, 29.2 
- 37.1

06 и 07.07.2017 г.  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за 
периода 01.01.30.06.2016 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни 
медии за периода 1.07-31.12.2016 г.
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12.07.2017 г. Законопроект за ратифициране на Споразумението за пре-
доставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския 
съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и 
развитие - приет на 1 и 2 гласуване

12.07.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за семейни помощи за 
деца (вн. К. Нинова и гр.н.п) – отхвърлен

13.07.2017 г.  Първо гласуване на ЗИД-ове на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България – отхвърлен (вн. Ан. Клисарова и 
гр.н.п.), приет (вн. Ст. Станилов и гр.н.п.)

19.07.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за движение по пътищата - 
приети (вн. Ст. Иванов; Б. Ячев и гр.н.п.), отхвърлен (вн. Б. Георгиева и гр.н.п. )

21.07.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за предучилищното и учи-
лищното образование – отхвърлен

21.07.2017 г. Второ гласуване на  ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
27.07.2017 г. Проект на декларация относно подписването на Договор за 

приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и 
Република Македония

27.07.2017 г. Проект на решение за удължаване срока на действие на Вре-
менната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването 
на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското пред-
седателство на Съвета на Европейския съюз и Доклад на Временната комисия 
за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, пре-
доставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство  на 
Съвета на Европейския съюз и проект за решение по доклада

Направени са общо 1028 изказвания, реплики, дуплики, лични обяснения, 
обяснения на отрицателен вот, процедури по начина на водене.

ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ
По данни от 12 доклада по законопроекти за второ гласуване, подготвени 

през първата сесия,  народни представители от ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са на-
правили общо 20 предложения, като 13 са  отхвърлени при разглеждането им 
в постоянните комисии на НС. Преобладаващата част от предложенията са по 
повод приемането на актуализацията на бюджета на ДОО, ЗИД на Закона за 
концесиите.

V. ОБЯСНЕНИЯ  НА ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ОТ ПГ БСПБ,  СЪГЛАСНО ЧЛ. 60, ал. 2, 3 и 4 ОТ ПОДНС В 44-ото НС 

През периода 19.04.2017 г. – 28.07.2017 г.  16 н.п. от ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ 
са упражнили правото си на обяснение на отрицателен вот общо 23 пъти. 

VI. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ 
НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРА-
НИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. На 19.06.2017 г. е образувано конституционно дело № 6 по искане на 61 
народни представители. Докладчик по делото е к.с. Гроздан Илиев. 

Предмет на искането по чл.149, ал. 1, т. 2 за установяване на противокон-
ституционност на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му 
„или на акт на Министерския съвет“ и по чл.149, ал. 1, т. 4 за установяване на 
несъответствие на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му 
„или на акт на Министерския съвет“ с международните договори, по които Ре-
публика България е страна.
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2. На 06.06.2017 г. е образувано конституционно дело № 5 по искане на 71 
народни представители. Докладчик по делото е к.с. Анастас Анастасов.

Предмет на искането - Искане по чл.149, ал. 1, т. 2 и т.4 от Конституцията на 
Република България за установяване на противоконституционност и за уста-
новяване на несъответствие с международните договори, по които Република 
България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 

VIII.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
VIII.1.Изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за България

21.04.2017 г. Предприетите мерки за гарантиране здравето на населението 
- Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални 
политики и служебен министър на здравеопазването; Спас Попниколов, служе-
бен министър на регионалното развитие и благоустройството; Ирина Костова, 
служебен министър на околната среда и водите

 21.04.2017 г. Степента на готовност на Република България за поемане на 
Председателството на Съвета на ЕС - Деница Златева, служебен заместник ми-
нистър-председател по подготовката на българското председателство на Съве-
та на ЕС – 2018 г. – съвместно с другите ПГ в НС.

VIII.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси
От началото на 44 НС депутатите от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са задали общо 

304 въпроса, от които 132 или 43.4 на сто са с поискан писмен отговор.

Състояние на зададените въпроси към 28.07.2017 г. 
Отговорено е на 235 или 43.4 на сто от всички въпроси, а неотговорено на 

46 или 15.1 на сто.
 Отпаднали са 6 въпроса, зададени към министрите от служебното прави-

телство. Оттеглени са 10 въпроса, а 7 са върнати като несъответстващи на 
условията, определени с чл. 94 от ПОДНС.
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ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, ПОЛУЧИЛИ УСТЕН 
ОТГОВОР В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ЗА ПЕРИОДА 19.04.2017 г. – 27.07.2017 Г.

ПГ ГЕРБ БСП за 
България ОП ДПС Воля

Численост на 
ПГ 95 80 27 25 12

Въпроси по-
лучили устен 

отговор
22 121 11 6 5

Среден брой 
отговори на 
устен въпрос 
на един н.п. 

от ПГ

0.23 1.51 0.41 0.24 0.41

* 15 от въпросите на ПГ БСП за България, които са зададени като устни, след 
това са преформулирани с искане за писмен отговор.    

За целия период от началото на 44 НС 80-те н.п. от ПГ БСП за България, 
чиито относителен дял спрямо общия брой на н.п. е 33.3 на сто, са задали 73 
на сто от въпросите, получили устен отговор в пленарна зала. Средно на един 
н.п. от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ се падат по 1.5 въпроса с отговор в пленарна 
зала, което е в пъти повече от зададените въпроси на един депутат от другите 
парламентарни групи. 

Зададени питания
Състояние на зададените питания  към 28.07.2017 г.

От н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 31 питания. Отговорено е на 
20 питания, неотговорено – на 3 питания, оттеглени са 3, 3 са върнати като 
несъответстващи на изискванията на ПОДНС, а отпаднали са 2 питания. 

Питанията, на които е отговорено в пленарна зала тематично се отнасят 
най-вече до перспективите за развитието на ЕС и  отношенията България - ЕС, 
напредъка по механизма за сътрудничество и проверка, проблеми пред из-
пълнението на оперативни програми, политики и проблеми на здравеопазва-
нето, актуални проблеми на сигурността и МВР, изпълнение на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища, гарантиране 
електроенергийната сигурност на България. 

VIIІ.3.Разисквания по питания на народни представители от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ

1. Проект на решение  във връзка с разискванията по питане № 754-05-
21/05.06.2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към минис-
тър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга 
на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер - председател на Европейската ко-
мисия, № 754-00-70/07.07.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлен 
на 14.07.2017 г.
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2. Проект на решение  във връзка с разискванията по питане № 754-05-
17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и 
Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков 
относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и кон-
кретните действия, свързани с тях, № 754-00-62/ 23.06.2017 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 30.06.2017 г.

3. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
10/17.05.2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов 
към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната поли-
тика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната 
сигурност на България, № 754-00-36/16.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. 
н.п. - отхвърлен на 30.06.2017 г.

4. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
13/17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъ-
ра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на 
лечебните заведения за болнична помощ в Република България, № 754-00-
26/02.06.2017 г. – вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. - отхвърлен на 09.06.2017 г.

5. Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-
9/16.05.2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев 
и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков относно политиката на МРРБ за изпълнението на Национал-
ната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгра-
ди, № 754-00-27/02.06.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. - отхвърлен на 
09.06.2017 г. 

IХ.ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 44-ОТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ (чл. 54, ал.6 от ПОДНС)

Направени са 23 изказвания.

Съдържателно по-голямата част от изказванията може да се групират както 
следва:

- Ограничения върху дейността на народните представители наложени с 
приемането на ПОДНС, непълноценната работа на НС, липса на законодателни 
инициативи от МС и ГЕРБ – 3 декларации

- Управлението на ГЕРБ – политика на компромиси, остро противопоставяне 
на БСП,  атаки срещу лявата идеология, последиците за държавата и българ-
ския народ, скандалите в управлението – 5 декларации

- По въпроси на държавното управление – проекта за бюджет на страната 
за 2018 г. и изпълнението на бюджета за 2017 г., напрежението в болниците 
в резултат на сериозните диспропорции във финансирането им, проблемите в 
сектор „Сигурност”, протестите на служителите от МВР, създаването на единен 
антикорупционен орган – 5 декларации

- Недопустимото отношение на член на СЕМ към журналистка – 1 декларация
- Отхвърляне законопроекта за промени в Закона за развитие на академич-

ния състав – 1 декларация
- Дейността на  Асоциацията на българските училища в чужбина – 1 изказ-

ване
- По повод събитията в Македония – 1 декларация
- По повод началото и края на парламентарната сесия, бележити дати и го-

дишнини – 6 декларации
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XI. ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ

На 10 и 11 юни 2017 г. народните представители от ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ 
проведоха семинар по следните теми: Организация и дейност на ПГ БСП за 
България – (приети бяха Правилник за организацията и дейността на ПГ БСПБ, 
Етичен кодекс на членовете на ПГ и Вътрешни правила за финансовата дей-
ност на ПГ). Законодателни приоритети и законодателна дейност до края на 
първата сесия на 44-ото НС; Парламентарен контрол; Медийна дейност на ПГ 
БСПБ; Работа в избирателните райони; Взаимодействие с гражданските струк-
тури; Международна дейност на ПГ БСПБ. Състоя се и дискусия на тема „Сигур-
ност – външна и вътрешна”.

СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА 
НА ПГ „БСП за България” в 44-ОТО НС 

ПРЕЗ ВТОРАТА СЕСИЯ - 01.09.2017 Г. – 21.12.2017 г.
I. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България
 
Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ 
1. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2018 г., № 754-01-89/19.12.2017 г., вн. Корне-
лия Нинова и гр. н.п.   http://parliament.bg/bg/bills/ID/77931/ Предлага се отпа-
дане на § 6 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК 2018 г. -  оттеглен и вместо 
него е внесен общ законопроект от всички ПГ, който е приет на 21.12.2017 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 
754-01-83/13.12.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://parliament.bg/
bg/bills/ID/77915/ Предлага се изменение в чл. 242, ал. 1 – нова буква „и” спо-
ред която престъпление е налице когато през границата са пренесени големи 
количества лекарства. Криминализира се и производството, вносът, износът, 
съхраняването, търговията на едро и търговията на дребно с лекарствени 
средства в хуманната медицина, когато тези дейности се извършват в наруше-
ние на закон. Предложената санкция е до 6 години лишаване от свобода. Не е 
обсъждан от водещата К-я по правни въпроси.

3. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-
81/22.11.2017 г., вн. Михаил Христов и Крум Зарков. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/77895/ Предлага се неправилно използваното определение в редица 
закони „инвалид” да се замени с „лице с увреждания”. В редица държави от ЕС 
е унифицирано понятието за хора с увреждания и то е –„people with disabilities”. 
С положителен доклад от водещата К-я по труда, социалната и демографската 
политика.

4. Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на култура-
та, № 754-01-80/17.11.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://parliament.
bg/bg/bills/ID/77882/ С предложения законопроект на всички български граж-
дани, които през текущата календарна година навършват 18 г., се предоставя 
възможност да получат електронна карта за културни дейности. За 2019 г. е 
определена минимална стойност от 200 лв. Този механизъм се прилага и в други 
държави на Европейския съюз и с него се цели стимулиране потреблението на 
култура за всеки млад човек навършил 18 г., както и подкрепа за българското 
изкуство. Не е обсъждан от водещата К-я по културата и медиите.
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5. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 
754-01-76/ 26.10.2017 г., вн. Георги Гьоков и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/77852/ Предлага се изменение на чл. 4б и чл. 124а, които касаят пра-
вото на осигурените лица да променят своето осигуряване – от фондовете 
на допълнителното задължително пенсионно осигуряване във фондовете дър-
жавното обществено осигуряване и обратно. С отрицателен доклад от водеща-
та к-я по труда, социалната и демографската политика. - оттеглен

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръво-
даряването и кръвопреливането, № 754-01-73/19.10.2017 г., вн. Георги Ми-
хайлов и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77835/ Законодателната ини-
циатива е провокирана от обстоятелството, че преливането на кръв и кръвни 
съставки, е основен елемент при провеждането на лечение на пациенти с хе-
матологични заболявания, на които е извършена или им предстои трансплан-
тация на стволови клетки. При тях необходимостта от преливане на кръвни 
съставки може да продължи до 6 месеца след извършване на трансплантация. 
Това поставя в неблагоприятно положение лечебните заведения, които имат 
задължение да осигуряват безплатно лечение на тези пациенти. Болниците са 
принудени да закупуват за своя сметка значителни количества кръв и кръвни 
продукти, без да могат да възстановят направените разходи, което ги поставя 
във финансов колапс. Предлага се тези структури да получават безвъзмездно 
кръв и кръвни съставки, за да се избегнат в бъдеще финансови загуби на ле-
чебни заведения с отделения/клиники по клинична хематология и да се елими-
нира рискът от преустановяване на медицинската им дейност. – С отрицателен 
доклад от водещата К-я по здравеопазване.

7. Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи 
висши публични длъжности, № 754-01-71/06.10.2017 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77822/Основна цел на законопроек-
та е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, в който да са 
съсредоточени само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и 
противодействието на корупционните престъпления. Предлага се звеното от 
Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуще-
ството на лица, заемащи висши публични длъжности (ЛЗВПД) и специализира-
ната дирекция от ДАНС, свързана с противодействие на корупционни прояви 
сред  ЛЗВПД да се слеят по качествено нов начин в една нова Национална 
служба „Антикорупция”. Тази служба следва да разполага с необходимите опе-
ративно-издирвателни и разследващи правомощия. За да се гарантира неза-
висимостта и самостоятелността на Директора на тази служба се предлага той 
да бъде назначаван с Указ на Президента за срок от 5 години. Предлага се 
Директора да бъде подпомаган от трима зам.директори, които ще се избират 
от НС. – отхвърлен в пленарна зала на 25.10.2017 г.

8. Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и 
на разузнавателните служби на Българската народна армия, № 754-01-
65/27.09.2017 г. вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/bills/
ID/77800/ С проектозакона се урежда по друг начин т.нар. тема за досиетата 
на бившите тайни служби. Дейността, свързана с документите от техните архи-
ви се предоставя на архивна агенция, наречена Институт за национална памет. 
Запазва се обособеността на събрания досега архив на Държавна сигурност 
вместо поставянето му под опеката на общата служба, отговаряща за полити-
ката в областта на архивното дело в страната – Държавна агенция „Архиви”. 
Предвиждат се важни промени в сега действащия закон за преустановяване 
на практиката на избирателно и целенасочено обявяване на данни от страна 
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на административния орган. Не е обсъждан от водещата К-я по вътрешна си-
гурност и обществен ред

9. Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание 
и спорта, № 754-01-64/27.09.2017 г., вн. Весела Лечева, Ивайло Ченчев и 
Христо Проданов. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77799/ Предлага се месеч-
ната премия за треньор на олимпийски медалист да бъде 80 на сто от пре-
мията на неговия състезател. При сега действащите правила за определяне 
на пожизнените месечни премии работата на треньора остава недооценена, 
което е причина доказани имена в тази професия да предават своя опит и 
знания в чужбина, а да не подготвят български спортисти. С доклад да се при-
еме на първо гласуване от водещата К-я по въпросите на децата, младежта и 
спорта.

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, № 754-01-61/21.09.2017 г., вн. Драгомир 
Стойнев и гр. н.п. Предлаганите промени целят ползването на земеделската 
земя (ЗЗ) от лица, различни от собственика да става само с негово съгласие. Да 
се създаде регистър, който да осигурява информация кои са собствениците на 
ЗЗ и кои са ползвателите. Собствениците да имат задължение своевременно 
да заявяват настъпилите промени.  Предлага се промяна в Закона за аренда-
та в земеделието, като при вписване на арендните договори задължително 
се изисква скица на имотите. В срок от 3 месеца от влизане на Закона в сила, 
арендаторите, които са вписали договори без да са прилагали скици, следва 
да представят такава в службите по вписванията. http://parliament.bg/bg/bills/
ID/77795/ - Отхвърлен на 19.10.2017 г.

11. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-
01-51/01.09.2017 г., вн. Анелия Клисарова и гр. н.п. http://parliament.bg/bg/
bills/ID/77762/Предлага се допълнение на разпоредбата на чл. 106а, урежда-
ща субсидирането на лечебни заведения от МЗ за медицински дейности, за 
които е предвидено да се финансират от ДБ. Невъзможността на лечебните 
заведения  по чл. 5, ал. 1 от Закона (центрове за спешна медицинска помощ, 
центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна 
психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи и др.) да получават 
тези субсидии изправя техните пациенти пред ситуацията да заплащат това 
скъпоструващо лечение и реално ограничава достъпа им до лечение. Приет на  
второ гласуване на 06.12.2017 г.

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

3.   Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, № 754-01-87/15.12.2017 г., вн. 
Искрен Веселинов, Емил Христов Дора Янкова. http://parliament.bg/bg/bills/
ID/77922/ 1. Предлага се председател на общински съвет, който преди избира-
нето му за председател на съвета е работил в държавно или в общинско учреж-
дение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно 
или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, да има право 
след прекратяване на правомощията му да заеме предишната си длъжност. 2. 
Предлага се обособяване на самостоятелни звена за подпомагане на работата 
на общинския съвет и на неговите комисии и организационно-техническото и 
административно обслужване на тяхната дейност да бъдат на пряко подчине-
ние на председателя на общинския съвет. Не е обсъждан от водещата К-я по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
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4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на 
правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 754-
01-59/21.09.2017 г., вн. Антон Кутев, Сергей Кичиков и Гергана Стефанова. 
http://parliament.bg/bg/bills/ID/77793/ Към момента 55 000 граждани очакват 
компенсации. Въвежда се възможност жилищно-спестовните влогове да могат 
да се наследяват по закон и чрез завещание, както и бюджетната субсидия от 
която се изплащат да не бъде по-малко от 30 млн. лв. Предлага се нов срок 
за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или 
започнали изграждане на жилище, както и отпадане на крайния срок, в който 
държавата да разплаща задължения към провоимащите, предвиден да при-
ключи 2019 г. Не е обсъждан от водещата К-я по бюджет и финанси

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и докла-
ди за дейността им

1. Проект за Решение за създаване на Временна комисия за установяване 
на факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Националната програ-
ма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, № 754-02-
106/23.11.2017 г., вн. Атанас Костадинов и гр. н.п.

2. Проект на решение по доклада на Временната комисия за установява-
не на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърся-
ване на питейни води на територията на Република България, причините за 
тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите, № 754-02-
76/04.10.2017 г., вн. Георги Колев, Йордан Апостолов, Манол Генов, Полина 
Цанкова-Христова, Андон Дончев и Георги Станков.

Други по-важни проекти за решения

1. Проект на решение за спиране на издаването на разрешения за осъ-
ществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения 
до утвърждаването на Националната здравна карта на Република България, 
№ 754-02-108/07.12.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – с отрицателен 
доклад от водещата К-я по здравеопазване.

2. Проект за решение за предприемане необходимите действия за при-
ключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ, № 754-02-105/23.11.2017 
г., вн. Таско Ерменков и Жельо Бойчев. – прието на 24.11.2017 г.

3. Проект на решение за приемане на Позиция на Народното събрание по 
проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на 
Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.), № 754-02-95/21.11.2017 г., вн. 
Кристиан Вигенин, Ивелина Василева, Джема Грозданова, Петър Петров, Иван В. 
Иванов, Полина Цанкова-Христова, Албена Найденова и Миглена Дойкова. – д. 
22.11.20178 г. 

4. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Димитър Бо-
рисов Главчев от поста председател на Народното събрание, № 754-02-
91/16.11.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. (не е разглеждан)

Внесени проекти на декларации

1. Проект на декларация относно присъединяването на България към 
Шенгенското пространство, № 754-03-4/12.12.2017 г. (не е обсъждана)
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ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТ  ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

През отчетния период (до 15.12.2017 г.) Парламента е заседавал 15 седми-
ци. Предложения по чл. 53, ал. 3 и ал. 8 от ПОДНС са направени в началото на  
11 пленарни седмици, като по чл. 53, ал.8 предложения са правени три пъти. 
За включване в дневния ред са предлагани:

19.09.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на НК, вн. Ив.Иванов и гр. н.п. (опасен 
рецидив) – отхвърлен за включване в дневния ред

27.09.2017 г. – Първо гласуване на ЗИ на Наказателния кодекс, № 754-01-9, 
от 25 май 2017 г., вн. К.Нинова и гр. н.п.(маловажни престъпления) - отхвърлен 
за включване в дневния ред

03.11.2017 г. - Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за младежта № 754-01-36 от 5 юли 2017 г., вн. В.Лечева – Включен 
в дневния ред на НС за 04-06.10.2017 като т. 7 прието предложение за включ-
ване в дн. ред, отхвърлено да бъде т. първа за четвъртък, отхвърлено и пред-
ложение за включване като т.1 за петък – не е обсъждан; на 11-13.10.2017 г. 
приет като т. 14 от дневния ред – не  е обсъждан, отхвърлен за включване в 
дневния ред на 03.11.2017.

25.10.2017 г. Първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за 
лечебните заведения, № 754-01-51, от 1 септември 2017 г., вн. Анелия Клиса-
рова и група народни представители. - включен в дневния ред

01.11.2017 г.  (по ал. 8 от чл. 53)  Предложението от парламентарната група 
„БСП за България“: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона 
за лечебните заведения. Вн. Георги Йорданов и гр. н.п., 19 юли 2017 г. – отхвър-
лен при обсъждане в пленарна зала

15.11.2017 г. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, внесен на 22 юни 2017 г. от 
Кристиан Вигенин и гр. н.п. -  включен в дневния ред

22.11.2017 г.  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение 
на Търговския закон, № 754-01-39/06.07.2017 г., вн. Корнелия Нинова и гр. 
н.п.-  включен в дневния ред

29.11.2017 г. Искане за изслушване от Народното събрание на председа-
теля на Националното бюро за контрол на специализираните разузнавателни 
средства господин Бойко Рашков в закрито заседание - отхвърлен за включва-
не в дневния ред

06.12.2017 г.  (по ал. 8 от чл. 53) Доклад на Националното бюро за контрол 
на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г., 
№ 739-00-5/31.05.2017 г., вн. Националното бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства- разгледано на 06.12.2017 г. 

06.12.2017 г. Искане за изслушване на Владислав Горанов, министър на 
финансите по повод „репресивни” проверки на НАП-Бургас – отхвърлено на 
06.12.2017 г. 

13.12.2017 г. Проект на декларация относно присъединяването на Бълга-
рия към Шенгенското пространство – ГЕРБ отказват да участват в приемането
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IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
ПРЕЗ ВТОРАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (изказвания, реплики, дуплики, лично 
обяснение, процедури, отрицателен вот)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

13.09.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за храните
13.09.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за местните данъци и такси
14.09.2017 г. Ново обсъждане на ЗИД на Закона за опазване на околната 

среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017, върнат за ново обсъждане 
с Указ № 175 от 7.08.2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Кон-
ституцията на Република България

20.09.2017 г. Избор на членове на съдийската и за прокурорсската колегия 
на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

21.09.2017 г. и 27.09.2017 г. Доклад за състоянието на отбраната и въоръ-
жените сили на Република България през 2016 г.

04.10.2017 г.  Прекратяване пълномощията на народен представител - от-
хвърлена оставка (Делян Добрев)

04.10.2017 г. Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор 
на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската 
народна армия

04.10.2017 г. и 05.10.2017 г. Доклад на Временната комисия за проучване 
изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет и проект за 
решение по доклада

05.10.2017 г. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на 
Република България през 2016 г.

17.10.2017 г., 18.10.2017 г. Второ гласуване на ЗИД на Гражданския проце-
суален кодекс -  продължава

19.10.2017 г. Ново обсъждане на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжени-
те сили на Република България, приет от Народното събрание на 27 септември 
2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 198 от 6 октомври 2017 г. на Пре-
зидента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България

20.10.2017 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за подпомагане на земе-
делските производители – отхвърлен

25.10.2015 г. Първо гласуване на Законопроект за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - приет, и Законо-
проект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи  висши публич-
ни длъжности (ПГ БСПБ) – отхвърлен

25.10.2015 г. Доклад на Временната комисия за установявяане на потенци-
ално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни 
води на територията на Република България, причините за тяхното възниква-
не и последиците за здравето на гражданите и проект за решение по доклада 

01.11.2017 г. Първо гласуване на ЗД на Закона за лечебните заведения (Г.
Йорданов)  - отхвърлен

08.11.2017 г. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Национална-
та здравно-осигурителна каса за 2018 г. 

08.11.2017 г. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г. 
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08 и 9.11.2017 г. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет 
на Република България за 2018 г. 

10.11.2017 г. Проект за решение за персонални промени в Министерския 
съвет на Република България (Н.Петров, К. Ананиев)

15 и 16.11.2017 г. Второ гласуване на Законопроект за концесиите
17.11.2017 г. Проект за решение за предсрочно освобождаване на Дими-

тър Борисов Главчев от поста Председател на Народното събрание и избор на 
Председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

22.11.2017 г. Второ гласуване на ЗИД на Закона за данък върху добавената 
стойност

24.11.2017 г. Проект за решение за предприемане необходимите действия 
за приключване на Дело СОМР/В1/АТ.39849 - Бех Газ (закрито заседание)

29.11.2017 г. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Национална-
та здравно-осигурителна каса за 2018 г. 

29.11.2017 г. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г. 

29 и 30.11.2017 г. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет 
на Република България за 2018 г.

01.12.2017 г. Проект на решение за приемане на Позиция на Народното съ-
брание по проекта на Програма на Република България за Председателството 
на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г.

06.12.2017 г. (по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС) Доклад на Националното бюро 
за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност 
през 2016 г., № 739-00-5/31.05.2017 г., вн. Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства. 

14.12.2017 г. Ново обсъждане на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от Народното събрание на 29 но-
ември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 250 от 8 декември 2017 
г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република 
България.

14.12.2017 г. и 15.12.2017 г. Второ гласуване на законопроект за противо-
дейстие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

15.12.2017 г. Представяне на окончателния вариант на Националната про-
грама и приоритетите на българското правителство за Председателството на 
България

ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ

ПГ „БСП за България“ е направила  следните предложения за второ гласуване:
По данни от 36 доклада по законопроекти за второ гласуване (без обсъждане-

то на бюджетите за 2018 г.),  народни представители от ПГ БСПБ са направили 
общо 65 предложения, като 46 са  отхвърлени при разглеждането им в посто-
янните комисии на НС. През втората сесия предложенията са за промени в ГПК, 
Законопроекта за частната охранителна дейност, Закона за МВР, КСО и др.

Най-много предложения за второ гласуване бяха направени:
1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

са направени общо 149 предложения, съдържащи се в 31 документа за  предло-
жения за второ четене.

2. По Законопроекта за бюджета на  държавното обществено осигуряване 
за 2018 г. са направени 46 предложения, съдържащи се в 10  документа за  
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предложения за второ четене. Отделни народни представители са направили 
5 предложения. 

3. По Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2018 г. са направени 17 предложения, съдържащи се в 3 документа за  
предложения за второ четене.

V. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО Е ПОДКРЕПЕНО 
ОТ ПГ БСПБ

1. Указ № 175 на Президента на Република България, постъпил на 7 август 
2017 г. за връщане ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на 
закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 
юли 2017 г. Ветото е отхвърлено в пленарна зала на 14.09.2017 г.

2. Указ № 198 на Президента на Република България, постъпил на 
9.10.2017 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 
приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г. Ветото е отхвърлено в 
пленарна зала на 19.10.2017 г. 

3. Указ № 250 на Президента на Република България, постъпил на 
8.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 2018 г. Ветото е отхвърлено в пленарна 
зала на 14.12.2017 г.

VI. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ 
НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРА-
НИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. На 18.10.2017 г. е образувано конституционно дело № 8 по искане на 62 
народни представители. Докладчик по делото е к.с. Константин Пенчев.

Предмет на искането – Искане от 62-ма народни представители от 44-то На-
родно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република 
България за установяване на противоконституционност на отказа на Народно-
то събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията 
на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на 
чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 
72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията. С определение от 12.12.2017 г. 
допуснато за разглеждане по същество.

4. На 21.12.2017 г. е образувано конституционно дело № 14 по искане на 66 
народни представители. Докладчик по делото е к.с. Румен Ненков.

Предмет на искането - Искане на шестдесет и шест народни представители 
за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. „Субсидии и други 
текущи трансфери“от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от 
Конституцията на Република България.

VII.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
VII.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 

България

14.11.2017 – Искане за изслушване на Бойко Борисов, министър-председа-
тел на Република България, за негово изказване пред медиите от 12.11.2017 г. 
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„В парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик..” 
вн. К. Нинова и гр. н.п.– непроведено

27.11.2017 г. Искане за изслушване от Народното събрание на Председа-
теля на Националното бюро за контрол на специализираните разузнавателни 
средства господин Бойко Рашков (в закрито заседание) - вн. Ф. Попов и Сл. 
Велков – непроведено

05.12.2017 г. Искане за изслушване от Народното събрание на министъра 
на финансите Владислав Горанов по повод извършени „репресивни” проверки 
от Приходна агенция – Бургас на  физически лица с професии адвокати, съдии 
и счетоводители. – отхвърлено на 07.12.2017 г. 

VII.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 01.09.2017 г. – 21.12.2017 г.
От началото на втората сесия депутатите от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са задали 

общо 347 въпроса, от които 194 или 55.9 на сто са с поискан писмен отговор.

Състояние на зададените въпроси към 21.12.2017 г. 
Отговорено е на 305 или 87.9 на сто от всички въпроси, зададени през вто-

рата сесия, а неотговорено на 25 или 7.2 на сто.
 Оттеглени са 6 въпроса, а 5 са върнати като несъответстващи на условията, 

определени с чл. 94 от ПОДНС.

ПГ ГЕРБ БСП за 
България ОП ДПС Воля

Численост 
на ПГ 95 80 27 25 11

Въпроси по-
лучили устен 

отговор
14 160 8 6 5

Среден брой 
отговори на 

устен въ-
прос на един 

н.п. от ПГ

0,15 2,00 0.30 0,24 0.45 

* 6 от въпросите на ПГ БСП за България, които са зададени като устни, след 
това са преформулирани с искане за писмен отговор.    

През втората сесия 80-те н.п. от ПГ БСП за България, чиито относителен дял 
спрямо общия брой на н.п. е 33.3 на сто, са задали 83 на сто от въпросите, полу-
чили устен отговор в пленарна зала. Средно на един н.п. от ПГ БСП ЗА БЪЛГА-
РИЯ се падат по 2.0 въпроса с отговор в пленарна зала, което е в пъти повече от 
отговорените въпроси на един депутат от другите парламентарни групи. 

Зададени питания за периода 01.09.2017 г. – 21.12.2017 г.

От н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 17 питания. Отговорено е на 
12 питания, неотговорено – на 3 питания, оттеглено е 1 питане, а върнато като 
несъответстващо на изискванията на ПОДНС е 1 питане.
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Питанията, на които е отговорено в пленарна зала, тематично се отнасят 
до: политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъп-
ността, за пожарната безопасност и защита на населението; политика за кон-
кретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в 
сферата на държавната социална политика;политиката за решаване на демо-
графските проблеми на страната; проблеми пред Оперативна програма „Наука, 
образование и интелигентен растеж 2014 - 2020“ и осигуряване на капацитет 
за управление на Програмата  и възможна загуба на средства; политиката за 
безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по 
Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., политиката за из-
граждане на електронно управление, политиката на Министерството на външ-
ните работи за отношенията с Руската федерация.

VII.3.Разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Разискване по питане № 754-05-27/28.06.2017 г. от народните пред-
ставители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към минис-
търа на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за 
модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за разви-
тието на спешната медицинска помощ и проект на решение  - на 01.09.2017 г. 
прието с гласовте на ГЕРБ отпадане на т. 1 и 2 и редактиране на т. 3.

2. Разискване по питане № 754-05-33/13.07.2017 г. от народните предста-
вители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земедели-
ето, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерство 
на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отноше-
ния, № 754-00-96/08.09.2017 г., вн.Корнелия Нинова и гр. н.п. – предложено-
то решение е отхвърлено на 19.09.2017 г. 

3. Разискване по питане № 754-05-51/26.10.2017 г. от народния предста-
вител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическа-
та и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване 
на демографските проблеми на страната – предложеното решение е отхвърле-
но на 17.11.2017 г.

4. Разискване по питане № 754-05-55/22.11.2017 г от народния предста-
вител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно 
държавния дълг с проект за решение, № 754-00-134/08.12.2017 г., вн. Румен 
Гечев и гр. н.п. - предложеното решение е отхвърлено на 15.12.2017 г.

5. Внесен е проект за решение и ще бъде проведен дебат по питане № 
754-05-56/22.11.2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Геор-
ги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя То-
мислав Дончев относно политиката за изграждане на електронно управление.

VIII.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (чл. 54, ал.6 от ПОДНС)

Направени са 18 изказвания.

Съдържателно изказванията може да се групират както следва:
- Управлението на ГЕРБ – политика на компромиси, противоречия в коа-

лицията, нарушаване на Конституцията,  решения за прикриване на корупция 
(Хасково, оградата по границата), незачитане на парламента от министър-пред-
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седателя, натиск от управляващи върху организации и граждани, водената со-
циална политика – 8 декларации

- По въпроси на външната политика на управляващите, спасяването на 
българските евреи, посещението на Главчев в Сърбия (преименуване на Дими-
тровград), отказа на ГЕРБ да се приеме декларация на НС за присъединяване 
на  България към Шенгенското споразумение – 4  

- По повод началото и края на парламентарната сесия, бележити дати и 
годишнини – 6 декларации

 
 

СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
В 44-ото НС за Третата сесия - 
11.01.2018 г. – 05.04.2018 г.

II. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България
     
Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ 
38368720. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватиза-

ция и следприватизационен контрол, № 854-01-15/01.03.2018 г., вн. Валентина 
Найденова, Георги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев. http://parliament.
bg/bg/bills/ID/77986/ С направените предложения за изменения и допълнения 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, се цели включва-
нето в списъка - приложение № 2 от същия закон, по чл.35 а, ал.1, на лечебни-
те заведения търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие 
в капитала.Поводът е поставянето началото на приватизацията на общински 
болници, преди приемане на Националната здравна карта, което застрашава 
Националната здравна сигурност, без да е дефиниран в законов текст термина 
«Национална здравна сигурност». Невключването на лечебно заведение в На-
ционалната здравна карта, дава възможност на собственика да се разпорежда с 
капитала. – На 04.04.2018 г. започнало обсъждане на първо гласуване.

38368721. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здрав-
ното осигуряване, № 854-01-14/01.03.2018 г., вн. Валентина Найденова, Ге-
орги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев. http://parliament.bg/bg/bills/
ID/77985/ Да бъдат осигурени оборотни средства на изпълнителите на меди-
цинска помощ, сключили договор с РЗОК, с конто да бъдат посрещнати дьл-
жимите разплащания в оперативен порядък. Да не се нарушава приетата съе 
Закона за бюджета на НЗОК бюджетна рамка, за съответната година. Изпъл-
нителят на медицинска помощ, като договорен партньор на РЗОК, с предоста-
вения му авансово финансов ресурс (30% от 1/12 част от изплатените от РЗОК 
публични финансови ресурси през предходната бюджетна година), ще може 
да посрещне условно постоянните разходи през месеца и да гарантира дос-
тъпна и своевременна медицинска помощ, както на здравноосигурените лица, 
така и на неосигурените лица, за които е предвидено финансиране в Държав-
ния бюджет. С отрицателен доклад на Водещата комисия по здравеопазване. 
Включен в дневия ред на НС за 04-05.04.2018 г., но не е обсъждан.

38368722. Законопроект за допълнение на Закона за защита от домашно-
то насилие, № 854-01-4/02.02.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://
parliament.bg/bg/bills/ID/77964/ С предложения законопроект се цели осигу-
ряване на по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие, 
като акцентът е поставен върху една от мерките за оказване помощ на тези 
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лица, която в доста случаи е и единствената първоначално възможна, а имен-
но настаняването им в кризисни центрове.

Предлага се законът да установи минимален брой такива кризисни центро-
ве, а именно поне по един във всяка от областите в страната, като в двумесе-
чен срок Министерският съвет следва да предприеме действия по актуализи-
ране на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и 
осигуряване на необходимите средства в размер на около

2 000 000 лв.
Предложението въвежда в българското законодателство и изисквания на 

чл. 20, 22, 23 и 26 от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба 
с насилието над жени и домашното насилие, добила популярност като Истанб-
улската конвенция. По този начин нератификацията на тази Конвенция не би 
могла да се отрази негативно върху законодателната рамка, действаща в Бъл-
гария по отношение превенцията на домашното насилие и подкрепата, оказ-
вана на жертвите. Не е обсъждан във Водещата комисия по правни въпроси.

38368723. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредити-
ране на студенти и докторанти, № 854-01-3/26.01.2018 г., вн. Лало Кирилов и 
гр. н.п. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77957/ Кредитирането само на редов-
ната форма на обучение поставя в неизгодна позиция младежите, предпочели 
задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение съгласно чл. 42, ал. 
10 от Закона за висшето образование. Това е особено видно при задочното 
обучение, което е предпочитана форма за много студенти, конто не разпола-
гат с достагьчно финансови средства и в много случаи се налага да получават 
допълнителен приход от трудови доходи.

Проучването на въпроса с кредитиране на студентите сочи, че всички банки, 
предоставящи тази услуга, предлагат максимално допустимия, съгласно чл. 20 
от закона, лихвен процент - 7%. Този процент до настоящия момент не е про-
менян въпреки променените през периода финансово-икономически условия. 
Освен това повечето държави на ЕС лихвеният процент при подобно тип кре-
дитиране на студенти е значително по-нисък или дори не е предвиден такъв.

Положителният ефект от евентуалното намаляване на лихвения процент ще 
бъде в две посоки: рискът за банките ще е минимален, тъй като кредитите 
за студенти и докторанта се гарантират от държавата и същевременно ще се 
създадат благоприятни финансови условия за постигане на заложените цели 
в сферата на висшето образование и ще се осигури оптимален баланс между 
правата и интересите на предоставящите и получаващите кредита по закона.

Предвид изложеното е целесъобразно да отпадне текстът в чл. 3, ал. 1, т. 2 и 
чл. 26, ал. 1, т. 2 в ЗКСД, ограничаващ формата на обучение, и да бъде намале-
на лихвата, посочена в чл. 20, ал. 1 от 7 на 3,50 процентни пункта. Отхвърлен 
на първо гласуване на 29.03.2018 г.

38368724. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния ко-
декс, № 854-01-1/18.01.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://parliament.
bg/bg/bills/ID/77949/

Първата предлагана промяна се отнася до   характера на умишлено при-
чинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг - от престъ-
пление от частен в престъпление от общ характер - от категорията на т. нар. 
„частно-публично обвинение“. Това означава, че: първо, за започването на 
наказателно производство отново ще е необходима тъжба на пострадалия, 
но подадена до прокуратурата, а не до съда; второ, за разлика от същинските 
престьпления от частен характер, тъжбата няма може да бъде оттеглена по 
искане на подалото я лице и трето - за разлика от частните, при които тази 



104
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

фаза се пропуска, сега вече по наказателното делото ще се провежда досъ-
дебно производство.

Второто предложение е за създаването на квалифициран, по-тежко наказу-
ем, състав на престъплението по чл. 296 от НК, което съдържа две форми на 
изпълнително деяние - неизпълнението на съдебно решение или на заповед за 
защита от домашното насилие. Това дава по-реална и навременна закрила, а 
от друга страна промяната засилва превантивния ефект - държавата ще реа-
гира и деянието ще бъде наказуемо.  Приет на първо четене на 04.04.2018 г. 
Приет на първо гласуване на 04.04.2018 г.

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи
1. Законопроект за административното регулиране на икономиче-

ски дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-
16/07.03.2018 г., вн. от ПГ БСПБ Радослав Стойчев (оттеглил подписа си), 
Денчо Бояджиев, Жельо Бойчев, Иван В. Иванов, Георги Свиленски, Георги 
Гьоков, Стоян Мирчев, Филип Попов. http://parliament.bg/bg/bills/ID/77990/ 
Предложеният проект на Закон за административного регулиране на иконо-
мически дейности, свързани с нефт и продукти ог нефтен произход е пьрвият 
по същносгта си закон, регламентиращ дейността, свързана с производството 
и търговията с петролни и газови продукти в Република България след 1989 
г. Той има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, 
извършващи дейности свързани с нефтепродукти, да намали сивия сектор в 
основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на мит-
нически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна 
конкуренция на пазара на горива в страната. С положителен доклад от Воде-
щата к-я за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика 
и контрабандата и отрицателни доклади от К-ята по икономическа политика и 
туризъм и К-я по земеделието и храните.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през третата сесия
По данни от 37 доклада по законопроекти за второ гласуване,  народни 

представители от ПГ БСПБ са направили общо 163 предложения, като 92 са  
отхвърлени при разглеждането им в постоянните комисии на НС, а 71 са при-
ети. През третата сесия са направени предложенията по второ четене за про-
мени в Закона за омбудсмана, Закона за митниците, Закона за развитие на 
академичния състав, Кодекса на труда, Закона за Селскостопанската акаде-
мия, Законопроекта за платежните услуги и платежните системи и др. 

Най-много предложения за второ гласуване са направени:
 - По Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България - 30 предложения.
  - По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и 

застрояването на Столичната община - 29 предложения. 
- По Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфра-

структура са  направени - 18 предложения.

Проекти за решения за създаване на временни комисии и доклади за 
дейността им

1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване 
на всички факти и обстоятелства във връзка с планираната продажба на дру-
жествата на ЧЕЗ Груп в България, № 854-02-14/28.02.2018 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. – прието на 14.03.2018 г. 
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2. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на 
създаването, функционирането и сигурността на Българската акцизна центра-
лизирана информационна система (БАЦИС) на Агенция „Митници“, № 854-02-
12/07.02.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр.н. п. 

Други по-важни проекти за решения
1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в 
политиката за противодействие на корупцията, № 854-02-5/17.01.2018 г., вн. 
Корнелия нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 25.01.2018 г.

2. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на 
допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните раз-
поредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за 
периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., № 854-02-11/01.02.2018 г., вн. 
Корнелия Нинова и гр. н.п. – приет на 23.02.2018 г.

3. Предложение от народни представители за произвеждане на нацио-
нален референдум с въпрос: „Против ли сте Народното събрание на Репу-
блика България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 
11.05.2011 г.?“, № 854-02-9/31.01.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 
– отхвърлен на 07.03.2018 г.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

През третата сесия  Парламентът е заседавал 13 седмици. Предложения по 
чл. 53, ал. 3 и ал. 8 от ПОДНС са направени в началото на 8 пленарни седми-
ци, като по чл. 53, ал.8 предложения са правени четири пъти, а по ал. 3 – шест 
пъти. За включване в дневния ред са предлагани:

11.01.2018 г.  чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание от госпожа Корнелия Нинова за провеждане на изслуш-
ване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относ-
но криминогенната ситуация в страната и предприетите мерки за гарантиране 
на работата на институциите и сигурността на гражданите. – отхвърлено

17.01.2017  чл. 53, ал. 8 Проект на Решение за създаване на Временна комисия 
за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Нацио-
налната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Вн. Атанас Костадинов и гр. н.п. на 23 ноември 2017 г. – отхвърлено след дебат.

31.01.2018 г. чл. 53, ал. 3  Първо гласуване на Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, от 5 юли 2017 г., внесен от 
народния представител Весела Лечева – отхвърлено

07.02.2018 г. чл. 53, ал. 8  - Първо гласуване на Законопроект за допълне-
ние на Закона за закрила и развитие на културата – обсъден, но негласуван

чл. 53, ал. 3  -  Първо гласуване на законопроект за възрастните хора – от-
хвърлен

07.03.2018 г. чл. 53, ал. 8 Предложение от народни представители за про-
извеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте Народното 
събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска 
конвенция от 11.05.2011 г.?“, № 854-02-9/31.01.2018 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п. – отхвърлен след обсъждане

14.03.2018 г.  чл. 53, ал. 3  -  Проект на решение за създаване на Времен-
на комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с 
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планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, № 854-02-
14/28.02.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. - приет

21.03.2018 г.  чл. 53, ал. 3  -   Първо гласуване на законопроект за изме-
нение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 
854-01-3/26.01.2018 г., вн. Лало Кирилов и гр. н.п. – отхвърлено за включване 
в дневния ред на 21.03.2018 г. и включено на 28.03.2018 г. След обсъждане 
отхвърлен на първо гласуване на 29.03.2018 г.

04.04.2018 г. чл. 53, ал. 8  - Първо гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1/18.01.2018 г., вн. Корне-
лия Нинова и гр. н.п. – приет на първо гласуване 

чл. 53, ал. 3  -   Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47/26.07.2017 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр.н.п. – не е обсъждан

       

IIІ. Активност на н.п. от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в пленарна зала през тре-
тата сесия на 44-ото НС (изказвания, реплики, дуплики, лично обяснение, 
процедури, отрицателен вот)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

12.01.2018  Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от НС на 20 декем-
ври 2017 г., върнат за ново обслужване с Указ № 274 от 29 декември 2017 г. 
на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република Бъл-
гария - преодоляно вето

17.01.2018 Проект на решение за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Национал-
ната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
- отхвърлен

Проект на решение за спиране на издаването на разрешение за осъщест-
вяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до 
утвърждаването на Националната здравна карта на Република България – от-
хвърлен

25.01.2018 г. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дей-
ността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. (поверително) - закрито 
заседание 

Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на служ-
ба „Военна информация“ за 2016 г. (секретно) - закрито заседание 

02.02.2018 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност 

07.02.2018 г. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за 
закрила и развитие на културата – не е гласуван 

Първо гласуване на закона за изменение и допълнение на Закона за българ-
ското гражданство – отхвърлен

08 и 09.02.2018 г. Второ гласуване на ЗИД на Закона за банковата несъсто-
ятелност

15.02.2018 г. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на За-
кона за посевния и посадъчния материал, приет от Народното събрание на 24 
януари 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 25 от 1 февруари 2018 г. 
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на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република Бъл-
гария – ветото е преодоляно

21.02.2018 г. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери 
Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание – прието

Първо гласуване на ЗИД на Кодекса на труда
23.02.2018 г. Законопроект за допълнение на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – приет на 1 
и 2 гласуване

07.03.2018 г. Проект на решение за произвеждане на национален референ-
дум – отхвърлен

Ново обсъждане на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 
Народното събрание на 09.02.2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 47 
от 21.02.2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на 
Република България – ветото е преодоляно

08.03.2018 Избор на председател на Комисията за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

14.03.2018 г. Проект на решение за създаване на Временна комисия за ус-
тановяване на всички факти и обстоятелства във връзка с планираната про-
дажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България 

Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с 
приложен проект за решение 

15.03.2018 г. Прекратяване правомощията на член на Националното бюро 
за контрол на специалните разузнавателни средства 

15.03.2018 и 21.03.2018 г. Второ гласуване на ЗИД на Закона за развитие-
то на академичния състав 

28.03.2018 г. Второ гласуване на ЗИД на Закона за устройството и застро-
яването на Столична община

29.03.2018 г. Първо гласуване на ЗИД на Закона за кредитиране на студен-
ти и докторанти

04.04.2018 г. Първо гласуване на ЗИД на Наказателния кодекс, вн.Корне-
лия Нинова и гр. н.п. 

 
 Първо гласуване на ЗИД на Закона за енергетиката (вн. Искрен Веселинов и 

гр. н. п.; вн. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков)

ІV. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ
1. Указ № 47 за връщане на ново обсъждане в Народното събрание Закона 

за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 
44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г. - Закона е приет повторно на 
07.03.2018 г.

2. Указ № 25 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на 
разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и 
посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г. 
–  Закона е приет повторно на 15.02.2018 г.

3. Указ № 274 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество, приет от 44-то народно събрание на 20 декември 2017 г. 
Закона е приет повторно на 12.01.2018 г.
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V. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Конституционно дело № 4/2018 по искане на 60 народни представите-
ли. Докладчик по делото е к.с. Гроздан Илиев.

Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на при-
етото на 21.02.2018 г. решение на Народното събрание за предсрочно осво-
бождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на 
Народното събрание като противоречащо на чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 73, чл. 11, 
ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Конститу-
цията на Република България. 

VІ.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
VІ.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 

България

11.01.2018 г.  чл. 53, ал. 3 от ПОДНС от Корнелия Нинова и гр. н.п. за про-
веждане на изслушване на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов относно криминогенната ситуация в страната и предприетите 
мерки за гарантиране на работата на институциите и сигурността на граждани-
те. – отхвърлено

28.02.2018 г. чл. 53, ал. 3 от ПОДНС  от Корнелия Нинова и гр. н.п. за про-
веждане на изслушване на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов относно продажбата на активите на чешкото дружество ЧЕЗ 
Груп България, и включване като точка от дневния ред за периода 28 февруа-
ри - 2 март 2018 г – отхвърлено

04.04.2018 г.  чл. 113 от ПОДНС  Иван В. Иванов  Изслушване на Министъра 
на правосъдието и Министъра на вътрешните работи за бягството на двама 
рецидивисти от Централния Софийски затвор и предприетите мерки за зала-
вянето им - проведено

VІ.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 11.01.2018 г. – 05.04.2018 г.

През третата сесия от н.п. ПГ БСПБ са зададени 448 въпроса (184 устни и 
264 писмени), а от всички други ПГ са зададени общо 145 въпроса или близо 
три пъти по-малко.

Зададените въпроси от н.п. от ПГ БСПБ през третата сесия са колкото зада-
дените от тях въпроси през първата и втората сесия взети заедно.  

Отговорено е на 144 въпроса с устен отговор или на 78.3 на сто. 80-те н.п. от 
ПГ БСП за България, чиито относителен дял спрямо общия брой на н.п. е 33.3 
на сто, през третата сесия са задали 88 на сто от въпросите, получили устен 
отговор в пленарна зала. 

На всички останали ПГ е отговорено на 19 въпроса, от общо зададени 55.
Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към Ми-

нистъра на вътрешните работи (40 въпроса), Министъра на здравеопазването 
(28), Министъра на регионалното развитие и благоустройството  (16 ). Тези три-
ма министри са отговорили на  60 на сто от всички отговорени устни въпроси 
зададени от н.п. от ПГ БСП.  С повече отговори са и Министъра на финансите 



109
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

(11), Министъра на труда и социалната политика (9), Министъра на образова-
нието и науката (8).

От зададените 264 писмени въпроси 66 или 24 на сто се отнасят до искане 
за получаване на информация за финансовото състояние на общини от раз-
лични области.

Зададени питания за периода 11.01.2018 г. – 05.04.2018 г.
От н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 23 питания. Отговорено е на 

18 питания, на 3 не е отговорено, едно е оттеглено, а едно е върнато. 
Тематично питанията са главно по политиките в социалната сфера и здраве-

опазването -– интегриране на дълготрайно безработните на пазара на труда, 
изпълнение на Националната стратегия за детето, политиката по отношение 
на раждаемостта, осигуряване на родилната помощ в страната,  насърчаване 
активния живот на възрастните хора, политиката по доходите, изграждане на 
интегриран център за професионално и военно обучение, програми за под-
крепа на районите с неблагоприятни социално-икономически и демографски 
характеристики.

VІ.3.Проведени разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
19.01.2018 г. Разисквания по питане, № 754-05-56, от 22 ноември 2017 г. 

от н.п. Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник 
министър-председателя Томислав Дончев относно политиката за изграждане 
на електронно управление; 

02.02.2018 г. Разисквания по питане № 754-05-57 от 23 ноември 2017 г., от 
народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие 
на общинските болници. Вносители: Корнелия Нинова и група народни пред-
ставители.

02.03.2018 Разисквания по питане № 854-05-4 от 31.01.2018 г. на н.п. Тас-
ко Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Те-
менужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика. 

05.04.2018 г. Разисквания по питане 854-05-18/08.03.2018 г. от н.п. Таско 
Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към 
министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Минис-
терството на енергетиката в областта на топлоснабдяването. 
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VII.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
В 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (чл. 54, ал.6 от ПОДНС)
 (11 януари – 5 април 2018 г.)

1. засед. № 
90 11.01.2018 г.

Корнелия Нинова - Изказване по повод на-
чалото на третата сесия на 44-ото Народно 
събрание и законодателните приоритети на 
ПГ БСП за България

2. засед. № 
92 17.01.2018 г.

Корнелия Нинова - Изказване по повод вна-
сянето на вот на недоверие  на правител-
ството за провал в политиката за борба с 
корупцията

3. засед. № 
94 19.01.2018 г.

Ирена Анастасова - Изказване по повод ут-
върдените нови учебни програми от Минис-
терството на образованието и науката

4. засед. № 
4 И 23.01.2018 г.

Корнелия Нинова - Изказване по повод 
вота на недоверие на правителството за-
ради провала в политиката за противодей-
ствие на корупцията

5. засед. № 
96 25.01.2018 г. 

Валери Жаблянов - Изказване  по повод из-
явлението на Председателя на Народното 
събрание във връзка с политическата оцен-
ка за характера на българската парламен-
тарна република на Президента на Репу-
блика България

6. засед. № 
98 31.01.2018 г. 

Валери Жаблянов - Изказване  по повод 
умишленото нарушаване на Конституцията 
от ПП ГЕРБ, за да спасят дискусионната по-
литическа кариера на Делян Добрев.

7. засед. № 
99 01.02.2018 г. 

Валери Жаблянов – Изказване по повод де-
кларация на ПГ ГЕРБ за режима установен 
в България след 09.09.1944 г. и съденето 
на военнопрестъпниците след края на Вто-
рата световна война.  

8. засед. № 
103 09.02.2018 г.

Филип Попов  – Изказване по повод наме-
рените справки на ДАНС, касаещи местни-
те избори от 2015 г., в нощното шкафче на 
кмета на община Септември, Марин Рачев 
разследван от Специализираната прокура-
тура за злоупотреби на стойност 13 млн. лв.

9. засед. № 
106 16.02.2018 г.

Жельо Бойчев – Изказване по повод отка-
зан достъп до здравеопазване на българ-
ските граждани в страните - членки на Ев-
ропейския съюз и искането за актуализация 
на бюджета на НЗОК за 2018 г.

10. засед. № 
109 23.02.2018 г. 

Корнелия Нинова - Изказване по повод про-
дажбата на активите на чешкото дружество 
ЧЕЗ Груп в България
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11. засед. № 
112 02.03.2018 г.

Александър Симов – Изказване по повод 
140-години от Руско-Турската освободител-
на война

12. засед. № 
114 08.03.2018 г.

Драгомир Стойнев – Изказване в защита на 
националните интереси по повод продаж-
бата на активите на ЧЕЗ Груп

13. засед. № 
118 16.03.2018 г.

Тодор Байчев – Изказване по повод Зако-
нопроекта за частната охранителна дей-
ност, с който сериозно се застрашава сигур-
ността, здравето, живота и  собствеността 
на българските граждани

14. засед. № 
119 21.03.2018 г.

Кристиан Вигенин – Изказване по повод 
анализирането на проектопозициите на 
БСП, интервютата на народните предста-
вители, фейсбук статусите  и писането на 
доноси срещу в БСП в европейските инсти-
туции

15. засед. № 
120 22.03.2018 г.

Филип Попов – Изказване по повод бедстве-
ното положение в община Брегово след на-
воднения и липсата на липсата на адекват-
на реакция от страна  на правителството

16. засед. № 
121 23.03.2018 г. Георги Йорданов – Изказване по повод 26 

март – Ден на Тракия

17. засед. № 
122 28.03.2018 г.

Николай Бошкилов – Изказване по повод 
изнесената последните дни информация 
в медиите, касаеща злоупотреби с данъци 
н.п. Димитър Гамишев от ПГ ГЕРБ

18. засед. № 
123 29.03.2018 г.

Иван Валентинов Иванов - Изказване по 
повод скандала със служители на гранична 
полиция на Терминал 2 и липсата на адек-
ватна реакция от страна на Министъра на 
вътрешните работи Валентин Радев  

19. засед. № 
124 30.03.2018 г.

Корнелия Нинова – Изказване по повод 
липсата на държавническо отношение към 
Европа и България от страна на мин.-пред-
седателя на Република България г-н Бойко 
Борисов във връзка със скандала „Скрипал”

20. Засед. № 
126 05.04.2018 г. Васил Антонов – Изказване по повод пред-

стоящите Великденски празници
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СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
в 44-ОТО НС ЗА ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ 

- 18.04.2018 г. – 27.07.2018 г.

III. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ 
38368725. Законопроект за личната помощ, № 854-01-64/04.07.2018 г., 

вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Целта е да се подпомогнат лица с увреждания 
да упражняват основните си права, да имат възможности за активно включва-
не и участие в общността и достъп до различни услуги и дейности. 

Проектът регламентира механизма лична помощ, чрез който се осигурява 
устойчивост на личната помощ и нейното финансиране; предоставяне на лич-
на помощ въз основа на реална индивидуална оценка на потребностите; един-
ни критерии за включване в механизма, които са определени на нормативно 
ниво; предоставяне на възможност на нуждаещия се да избира кой ще му бъде 
асистент. 

Устойчивостта на услугите и на финансиране на механизма се гарантира, 
като от държавния бюджет се отпускат целеви средства, чийто размер се оп-
ределя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година и средствата не могат да бъдат по-малко от предходната 
година. 

Законопроектът регламентира органите по предоставяне на лична помощ, 
с подробно описани правомощия по прилагане на механизма, ползвателите и 
доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дей-
ност като асистент.

Процедурата по включването му в механизма е опростена и достъпна като 
ползвателят трябва да представи на компетентния орган, чиято териториална 
структура е по настоящия му адрес, валиден медицински документ, удостове-
ряващ, че лицето е с увреждане; анкетна карта/самооценка на потребностите 
за ползване на лична помощ. След разглеждане на представените документи 
и провеждане на заседание, комисия определя индивидуалната оценка на по-
требностите от ползване на лична помощ за всеки заявил желание. 

Ползвателят на лична помощ активно участва в избора на асистентните, 
конто ще му оказват подкрепа. 

Предвиден е и редът за предоставяне на личната помощ от асистентите и 
механизмът за смяната им, както и за смяната на доставчика на услугата. Во-
деща комисия: К-я по труда, социалната и демографската политика – не е об-
съждан.

38368726. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговор-
ността на държавата и общините за вреди, № 854-01-47/08.06.2018 г., вн. 
Крум Зарков и гр. н.п. 

Чрез промяна в чл. 1 се  разширява обхвата на закона, като се допълва, че 
държавата и общините носят отговорност и за вреди, причинени от действието 
на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Друга част от предлаганите промени целят да установят ефективен инстру-
мент, който да гарантира закрила на хората от вреди, причинени от нарушения 
на техни права, защитени от Конвенцията за правата на човека. Промените по 
този повод са в две посоки.
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На първо място, с тях се разширява приложното поле на закона, като се въ-
веждат правни основания за търсене на обезщетение за вреди, причинени от 
държавата чрез нейните разследващи органи и органите на съдебната власт. 

Заедно с това се установява правно основание за отговорност на държавата 
и общините за вреди, причинени на граждани и на юридически лица от наруше-
ния на права, защитени от Конвенцията, когато са извършени от техни органи 
и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. 
Водеща комисия: К-я по правни въпроси – не е обсъждан.

38368727. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския про-
цесуален кодекс, № 854-01-44/22.05.2018 г., вн. Крум Зарков и гр. н.п. Пред-
ложените със законопроекта промени целят постигането на равномерна нато-
вареност между отделните съдилища в страната и оптимизиране на съдебната 
карта.

Изменението на чл. 113 предвижда задължителна подсъдност по постоя-
нен адрес на исковете на и срещу потребители, която да обезпечи възможно 
най-лесен и евтин достьп до правосъдие на икономически по-слабия субект в 
спорното правоотношение – потребителят. Особената подсъдност по чл.113 
логично следва да намери приложение и по отношение на юридически лица, 
притежаващи качеството на потребител по силата на закон /напр. Кодекса за 
застраховането или Закона за енергетиката/. Предлагаме в този случай мест-
ната подсъдност да се определя по седалището на потребителя.

Предлаганото допълнение на чл.115, аз. 2 и изменението и допълнението 
на чл.119, ал.2 водят до по-равномерно разпределение между съдилищата в 
страната на делата, имащи за предмет прекия иск на пострадалото лице сре-
щу застрахователя на деликвента (отговорния субект). В момента тези дела са 
съсредоточени предимно в София, доколкото седалището на застрахователя 
- ответник по тях е именно в този град. 

В редица случаи това са дела, по които почти целият процес по доказване 
е съсредоточен в събиране на доказателства, намиращи се на мястото на на-
стъпване на произшествието. Пред страните се появяват редица практически 
трудности като пътувания на свидетели от цялата страна за разпит пред съда 
в София; изслушване на заключения на вещи лица, често работещи върху пис-
мени доказателства, пътувания на пострадалите от произшествието лица, не 
рядко тежко увредени, до съответния съд в София за извършване на лични 
прегледи за целите на изготвяне на медицински експертизи по делото. Приет 
на второ гласуване. 

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеда-

нията, № 854-01.34/04.05.2018 г., вн. Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и 
Мустафа Карадайъ. http://parliament.bg/bg/bills/ID/78067/ Предвижда се ре-
лигиозните общности (РО):

- Да изразяват становища по по проекти на законови и административни 
актове;

- Въвеждане на забрана РО да получават финансиране от чужди държави;
- Приемане на детайлни правила относно финансирането на  РО и строг кон-

трол от страна на държавата;
- Ограничителен режим на осигуряваната от държавата субсидия, като ве-

роизповеданията, към които са се самоопределили под 1 % от населението на 
страната, не получават субсидия.
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3. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, 854-
01-31/03.05.2018 г., вн. Вежди Рашидов и гр. н.п. (от ПГ БСПБ Иво Христов) 
Предлага се отпадане на разпоредбата, предвиждаща решението на Народно-
то събрание и Указът на Президента за избиране, съответно назначаване, на 
членовете на СЕМ да влизат в сила едновременно. Приет на второ гласуване 
на 16.05.2018 г.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, № 854-01-28/27.04.2018 г., вн. Искрен 
Веселинов и гр. н.п. (От ПГ БСПБ Манол Генов и Дора Янкова). Дава се едноз-
начно тълкуване за прилагане на разпоредбите на закона за кворума за ре-
довността на провежданите заседания на общинските съвети. Приет на второ 
гласуване на 22.05.2018 г.

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вест-
ник“, № 854-01-24/20.04.2018 г., вн. Даниела Дариткова и гр. н.п. (От ПГ БСПБ 
А.Клисарова и Г.Михайлов). Предлага се притурките (приложенията) към до-
говорите да се публикуват само на интернет страницата на Държавен вест-
ник, без да се подготвят за публикуване на хартиен носител, което  забавя и 
затруднява работата с тях. Избягват се дългите процедури по утвърждаване 
на графичното оформление (и по специално на приложенията към национал-
ните рамкови договори в здравеопазването) и се осигурява бърз достъп до 
необходимата информация на потребителите. Приет на второ гласуване на 
03.05.2018 г.

Състояние към 27.07.2018 г. на внесените законопроекти от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ през четвъртата сесия и от началото на 44 НС

През четвъртата сесия от 3 внесени законопроекта (само от н.п. от ПГ БСП 
за България) 2 не са обсъждани от водещата комисия и 1 е приет.

От началото на 44-ото НС ПГ БСПБ е внесла общо 46 законопроекта, като 
11 са съвместно с други парламентарни групи. От внесените само от н.п. от ПГ 
БСПБ 4 са приети, 2 са обединени с други законопроекти и също са приети,  
15 законопроекта са отхвърлени, 2 са оттеглени. 12 законопроекта са на етап 
обсъждане, като от тях само 5 са приети на първо четене. Някои от законо-
проектите приети на първо гласуване не се допускат за разглеждане за второ 
гласуване. Така например ЗИД на Наказателния кодекс  (телесна повреда от 
роднина от престъпление от частен в  престъпление от общ характер) е приет 
на първо гласуване на 04.04.2018 г., а Законопроекта за домашното насилие е 
приет на първо четене на 9.05.2018 г.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през четвъртата сесия
По данни от 30 доклада по законопроекти за второ гласуване,  народни 

представители от ПГ БСПБ са направили общо 87 предложения, като 45   са  
отхвърлени при разглеждането им в постоянните комисии на НС, а 42 са при-
ети. 

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и докла-
ди за дейността им

Други по-важни проекти за решения
1. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание, № 854-02-20/19.04.2018 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п.  (заплати, ваканция) – отхвърлен на 04.05.2018 г.
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2. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Емил Маринов 
Христов от поста заместник-председател на Народното събрание, № 854-02-
23/27.04.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. (недопускане в НС на хора с 
увреждания) – отхвърлен на 02.05.2018 г.

3. Проект на решение по Доклада за дейността на Временната комисия за 
установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията 
и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, № 854-02-
25/10.05.2018 г., вн. Жельо Бойчев – приет

4. Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Ев-
ропейската комисия, 854-02-24/10.05.2018 г., вн. всички ПГ. - приет

5. Проект на решение за отмяна на решение  на Народното събрание от 
29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка 
„Белене“, обн. ДВ. бр. 28 от 2012 г., № 854-02-29/01.06.2018 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 07.06.2018 г.

6. Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събра-
ние през 2018 г.,  № 854-01-23/21.06.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 
– отхвърлен на 29.06.2018 г.

7. Проект на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на 
Иван Николаев Иванов като член и председател на Комисията за енергийно и 
водно регулиране, № 854-02-34/29.06.2018 г. – отхвърлен на 05.07.2018 г.

8. Проект на решение за прекратяване на действията по предоставяне на 
концесия за летище София, № 854-02-37/05.07.2018 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п.

Вот на недоверие
1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в 
политиката по сигурността, № 854-02-32/20.06.2018 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п., разисквания на 26.06.2018 г., отхвърлен на 29.06.2018 г.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ ПОДНС ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ   ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

25.04.2018 г. чл. 53, ал. 3 - Първо гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36/05.07.2017 г., внесен от 
Весела Лечева и група народни представители – отхвърлено

02.05.2018 г.  чл. 53, ал. 8 - Първо гласуване на Законопроект за възраст-
ните хора, № 754-01-47/26.07.2017 г., внесен от Корнелия Нинова и група 
народни представители – след обсъждане законопроекта е отхвърлен. 

09.05.2018 г. чл. 53, ал. 3 Първо гласуване на  Законопроект за допълнение 
на Закона за защита от домашното насилие, № 854-01-4/02.02.2018 г. - прието

16.05.2018 г.  чл. 53, ал. 3 - Първо гласуване на Законопроекта за измене-
ние и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от народния представител 
Корнелия Нинова и група народни представители - отхвърлено

30.05.2018 г. чл. 53, ал. 3 - Първо гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, от 5 юли 2017 г., внесен 
от Весела Лечева и група народни представители  - отхвърлено
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04.07.2018 г. чл. 53, ал. 8 – Първо гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83/13.12.2018 г., вн. Карне-
лия Нинова и гр. н.п. (контрабанда на лекарства) - след обсъждане законопро-
екта е отхвърлен. 

 
В седмиците, в които в дневния ред на НС е включен законопроект или про-

ект за решение, внесени от н.п. от ПГ БСПБ, предложения по чл. 53, ал. 3 не са 
правени.

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ПРЕЗ 
ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието: 128   Дата: 19.04.2018 г.
 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на За-

кона за приватизация и следприватизационен контрол (болници) – отхвърлен 
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на За-

кона за здравното осигуряване (оборотни средства на изпълнителите на меди-
цинска помощ)- отхвърлен 

№ на заседанието: 129   Дата: 20.04.2018 г.
1. Изслушване на министъра на Българското председателство на Съвета на 

ЕС 2018 г. Лиляна Павлова относно преглед на резултатите през първата по-
ловина на Българското председателство на Съвета на ЕС 

№ на заседанието: 130   Дата: 25.04.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Кодекса на труда (договор за краткотрайна 

сезонна селскостопанска работа, заплащането на извънредния труд на служи-
телите от МВР.)

№ на заседанието: 133   Дата: 02.05.2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за възрастните хора - отхвърлен
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказа-

телния кодекс (престъпления в горите)
3. Проект на решение за освобождаване на заместник-председателят на На-

родното събрание Емил Маринов Христов - отхвърлен

№ на заседанието: 134   Дата: 03.05.2018 г.
1. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Николай Нанков, на основание чл. 113 от ПОДНС, относно напредъка по прио-
ритетните пътни проекти 

2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за Държавна агенция „Национална сигурност“ 

№ на заседанието: 135   Дата: 04.05.2018 г.
1. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дей-

ността на Народното събрание (заплатите и ваканциите по Коледа и Великден) 
- отхвърлен
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№ на заседанието: 136   Дата: 09.05.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗД на Закона за домашното насилие – приет

№ на заседанието: 137   Дата: 10.05.2018 г.
1. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода  1 януари 

- 31 декември 2017 г. 
2. Изслушване на министъра на икономиката Емил Караниколов, на основа-

ние чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събра-
ние, относно състоянието на бизнес-климата в България

 

№ на заседанието: 138   Дата: 11.05.2018 г.
1.Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Евро-

пейската комисия 

№ на заседанието: 139, 140   Дата: 16 и 17.05.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗД на Закона за кредитните институции 
2.Доклад за дейността на Временната комисия за установяване всички факти 

и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дру-
жествата на ЧЕЗ Груп в България и проект на решение по доклада  - приет

№ на заседанието: 143   Дата: 30.05.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните ра-

боти (мобилност на държавните служители, работещи в структурите на сектора 
„Сигурност“)

№ на заседанието: 146   Дата: 06.06.2018 г.

1. Първо гласуване на Законопроект за административното  регулиране на 
икономически дейности, свързани с нефот и продукти от нефтен произход

№ на заседанието: 147   Дата: 07.06.2018 г.
1. Проект на решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 

29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка 
„Белене“, обн. ДВ. бр.28 от 2012 г. / вн. К.Нинова и гр. народни представи-
тели/ и Проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на 
възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически ин-
веститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез 
отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно 
дружество /ГЕРБ/ – проекторешението на ПГ БСПБ - отхвърлено 

№ на заседанието: 147, 148   Дата: 07 и 08.06.2018 г.

1.Проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „При-
добиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи 
от състава на механизирана бригада“ и на Актуализиран проект за инвестицио-
нен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“  

№ на заседанието: 149, 150   Дата: 13 и 14.06.2018 г.
1. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на 

Националната стратегия на Република Бълагрия за интегриране на ромите 
(2012-2020) - отхвърлен
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№ на заседанието: 152   Дата: 20.06.2018 г.
1. Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управи-

теля на НЗОК 

№ на заседанието: 156   Дата: 28.06.2018 г.
1. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

2017 г.

№ на заседанието: 157   Дата: 29.06.2018 г.
1. Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събра-

ние през 2018 г. – отхвърлен

№ на заседанието: 159   Дата: 05.07.2018 г
1.  Проект на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на 

Иван Николвае Иванов като член и председател на КЕВР - отхвърлен

№ на заседанието: 160   Дата: 06.07.2018 г.
1. . Първо гласуване на ЗИД на Закона за интеграция на хората с уврежда-

ния 
№ на заседанието: 161 и 162  Дата: 11 и 12.07.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за административното регулиране на 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

№ на заседанието: 162   Дата: 12.07.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда

№ на заседанието: 163   Дата: 12.07.2018 г.
1. Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на 

решения в Европейския съюз по време на Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2018 г.) и за основните приоритети 
по време на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз 
(юли - декември 2018 г.)

№ на заседанието: 164   Дата: 18.07.2018 г.
1. Проект на решение за прекратяване на действията по предоставяне на 

концесия за летище София – отхвърлен на 18.07.2018 г.
2. Второ гласуване на ЗИД на Закона за приватизация и следприватиза-

ционен контрол 

№ на заседанието: 165   Дата: 19.07.2018 г.
1. Проект на решение за приемане на Актуализиран проект за инвестицио-

нен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за 
ВМС“ 

2. Доклад за състоянието и отбраната и въоръжените сили на Република 
България през 2017 г. 

№ на заседанието: 166   Дата: 20.07.2018 г.
1. Първо и второ гласуване на законопроекта за изменение на Кодекса за 

социално осигуряване (пенсиониране на съкратени миньори)
2. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса 
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3. Разисквания по питането на народния представител Корнелия Нинова 
към министър-председателя на република България Бойко Борисов относно 
политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Евро-
па – прието общо решение  от всички ПГ.

4. Информация във връзка с епидемията от чума в общините Ямбол и Бур-
гас от министъра на вътрешните работи В. Радев и министъра на земеделието, 
храните и горите  Р. Порожанов. 

№ на заседанието: 167   Дата: 25.07.2018 г.
1. Изслушване на Министъра на труда и социалната политика на основание 

чл. 113 от правилника за организацията и дейността на народното събрание, 
относно хода на подготовката на законодателни промени от министерството 
на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреж-
дания

№ на заседанието: 167 и 168  Дата: 25 и 26.07.2018 г.
1. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Зако-

на за пътищата

№ на заседанието: 153, 154, 155, 158, 159, 160, 165, 167 
Дати: 21, 22, 27.06 и 04, 05, 06, 19 и 25.07.2018 г. 
1. Второ гласуване на ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс

№ на заседанието: 168   Дата: 26.07.2018 г.
1. Законопроектът за ратифициране на Споразумението за предоставяне 

на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на планове за управление на 
речните басейни и на планове за управление на риска от наводнения за Репу-
блика България между Министерството на околната среда и водите и Между-
народната банка за възстановяване и развитие

2. Ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол

ІV. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ

Ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 
г., върнат за ново обсъждане с Указ № 197 от 20 юли 2018 г. на Президента на 
Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – приложена 
е процедурата по чл. 84, като се гласувани само оспорените и свързаните с тях 
текстове.

V. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
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VІ.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

VІ.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

Искане от Г.Михайлов за изслушване на изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по лекарствата Асена Стоименова за блокирани лекарстве-
ни продукти, съдържащи вредни примеси, от Изпълнителната агенция по ле-
карствата. – проведено на 11.07.2018 г. 

VІ.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 18.04.2018 г. – 27.07.2018 г.

През четвъртата сесия от н.п. ПГ БСПБ са зададени 321 въпроса (124 с устен 
отговор и 197 с писмен отговор), а от всички други ПГ са зададени общо 65 
въпроса или близо 5 пъти по-малко.

Отговорено е на 155 въпроса с устен отговор. 79-те н.п. от ПГ БСП за Бъл-
гария, чиито относителен дял спрямо общия брой на н.п. е 32.9 на сто, през 
четвъртата сесия са задали 119 или 76,8 на сто от въпросите, получили устен 
отговор в пленарна зала. 

На всички останали ПГ е отговорено на 36 въпроса.
Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към Ми-

нистъра на регионалното развитие и благоустройството (18 въпроса), Минис-
търа на здравеопазването (17 въпроса), Министъра на земеделието, храните 
и горите (17 въпроса), Министъра на образованието и науката (13 въпроса) и 
Министъра на вътрешните работи (11 въпроса).

Зададени питания за периода 18.04.2018 г. – 27.07.2018 г.

През четвъртата сесия от н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 13 пи-
тания. Отговорено е на 13 питания (зададени и преди 18.04.2018 г.) 

Тематично питанията имат разнообразен характер:
Политиката за интеграция на хората с увреждания (проведено разискване); 

Политиката на Правителството по въпросите на миграцията в България и Ев-
ропа (проведено разискване); Политиката на Министерството на вътрешните 
работи  за борба с незаконната търговия с оръжие; Политика за развитие на 
железопътния транспорт; Национална здравна карта на Република България 
(проведено разискване); Политика на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството за прилагане на Стратегията на Европейския съюз за 
Дунавския регион; Политиката на Министерството на земеделието, храните и 
горите за развитието на сектор „Пчеларство“; Държавната политика и готов-
ността на Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнител-
ната агенция „Борба с градушките“ за предотвратяване на щети на население-
то и на земеделските стопани; Политиката на Министерството на енергетиката 
по отношение на гарантиране на сигурността на доставките на природен газ; 
Политиката на Министерството на финансите спрямо Фонд „Радио и телеви-
зия“
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VІ.3.Проведени разисквания по питания на народни представители от ПГ 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Разисквания по питане № 854-05-41/20.06.2018 г. от народния представи-
тел Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бой-
ко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграция-
та в България и Европа – прието общо решение от всички ПГ на 20.07.2018 г..

Разисквания по питане № 854-05-33/09.05.2018 г. (Национална здрав-
на карта) от народните представители проф. Георги Михайлов, доц. Георги 
Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков с проект на решение № 854-00-
38/01.06.2018 г. г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. -  решението отхвърлено на 
29.06.2018 г. 

Разисквания по питане № 854-05-32/04.05.2018 г. от народните предста-
вители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социална-
та политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с ув-
реждания с проект за решение     /01.06.2018 г./ – решението отхвърлено на 
23.05.2018 г.

VII.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (чл. 54, ал.6 от ПОДНС)

засед. № 127 18.04.2018 г. Корнелия Нинова - Изказване по повод 
откриване на четвъртата сесия на парламента и новия политически сезон 

засед. № 128 19.04.2018 г. Антон Кутев - Изказване по повод про-
теста на хората с увреждания срещу ниските доходи, липсата на държавна 
подкрепа, неработещи институции, бавенето на Закона за социалните услуги и 
недопускането от страна на управляващите на протестиращите в сградата на 
Народното събрание

засед. № 130 25.04.2018 г. Весела Лечева - Изказване по повод 
скандала при организирането и провеждането на Европейската младежка кон-
ференция в София в рамките на Европредседателството

засед. № 131 26.04.2018 г. Явор Божанков - Изказване по повод не-
гативния отзвук от организирания от правителството Европейски младежки 
форум в рамките на Председателството и провалът на младежката политика

засед. № 135 04.05.2018 г. Корнелия Нинова - Изказване по повод 
една година от управлението на кабинета Борисов 3, белязано от нестабил-
ност в коалицията и нестабилност в политиките, корупция и кражби

засед. № 136 09.05.2018 г. Драгомир Стойнев - Изказване по повод 
по повод 73-годишнина от 9 май 1945 г. - Ден на победата и безусловната ка-
питулация на фашистка Германия и Ден  на Европа

засед. № 138 11.05.2018 г. Корнелия Нинова - Изказване по повод 
едногодишното управление на правителството на Бойко Борисов, оценка за 
дейността му и алтернативата в закононодателните приоритети на  ПГ БСП за 
България в 44-о Народно събрание

засед. № 139 16.05.2018 г. Димитър Данчев - Изказване по повод 
предложените в законодателния пакет на Европейския съюз промени в регула-
циите за товарни превози и тежки рестрикции по отношение на транспортния 
сектор и последиците за българските превозвачи
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засед. № 5 И 22.05.2018 г. Драгомир Стойнев - Изказване по повод 
опита за фалшифициране на изборния резултат чрез подмяна на протокол по 
време частичните избори в с. Галиче

засед. № 142 23.05.2018 г. Тома Томов - изказване по повод 24 май 
- Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

засед. № 143 30.05.2018 г. Крум Зарков - изказване по повод пороч-
ните практики на купен, контролиран и кооперативен вот по време на частнич-
ните местни избори в с. Галиче и в с. Беден

засед. № 144 31.05.2018 г. Георги Стоилов - изказване по повод 
Постановление № 84/23.05.2018 г. на Министерски съвет, с което  е изменена 
и допълнена Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предос-
тавяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заве-
дения (схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“)  

засед. № 145 01.06.2018 г. Надя Клисурска-Жекова - изказване по 
повод 1 юни - Международния ден на детето  

засед. № 148 08.06.2018 г.  Корнелия Нинова - по повод Проекта за 
бюджет на Европейския съюз за следващия програмен период

засед. № 154  22.06.2018  Корнелия Нинова - изказване по повод учас-
тието на министър-председателя Бойко Борисов  в предстоящата среща на 
върха на 28 юни 2018 г. в Брюксел във връзка с миграционния въпрос и пози-
цията на българската държава

засед. № 156 28.06.2018 г. Корнелия Нинова - изказване по повод 
нарушаване на устоите на държавността и парламентаризма в Бългрария чрез 
оспорване на правомощия в Закона за енергетиката от страна на председате-
ля  на Комисията за енергийно и водно регулиране 

засед. № 157 29.06.2018 Александър Симов - по повод свободата на сло-
вото в България и налаганата политическа цензура. Сваленото предаване на 
Милен Цветков, с тема острова на Бойко Борисов. 

засед. № 160 06.07.2018 Кристиан Вигенин - по повод предстоящата на 
среща на върха на държавните и правителствените ръководители на страните 
от Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и 
Източна Европа „16 плюс 1“

засед. № 162 12.07.2018 Денчо Бояджиев - по повод 27- та годишнина 
от приемането на Конституцията на Република България

засед. № 166 20.07.2018 г. Кристиан Вигенин - по повод епидемията  
от чума по дребните преживни животни

СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
в 44-ото НС ЗА ПЕТАТА СЕСИЯ - 

03.09.2018 г. – 21.12.2018 г.
Още в началото на петата сесия на 44-ото НС ПГ на БСП за България взе 

решение за коренно различно опозиционно поведение. 
БСП и Парламентарната група предложиха на обществото разговор за това 

дали е възможно да се промени системата на управление на страната. Темите 
на този разговор бяха заложени във „Визия за България“ - надпартиен, отво-
рен документ, който има за цел да представи конкретни решения по страте-
гическите за страната въпроси - икономика и доходи, регионално развитие, 
демография, здравеопазване и образование. Документът стана реалност след 
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множество срещи, разговори и дискусии с представители на всички желаещи 
да вземат участие при неговото създаване и обсъждане.

За реализирането на този проект заслуга имат всички народни представи-
тели от ПГ на БСП за България, по-голямата част от които не присъстваха на 
заседанията на НС, а за три месеца проведоха над 500 срещи с представители 
на различни политически и граждански формации в цялата страна. Направени-
те критични бележки, предложения и допълнения се обобщават и на предсто-
ящото заседание на 49-ия конгрес на партията на 26 януари 2019 г. „Визията” 
трябва да придобие вид на конкретна програма с поети неотменими ангажи-
менти.

ПГ БСП за България се завърна в парламента при обсъждането на данъчни-
те закони и бюджета на страната за 2019 г. Предложени бяха редица промени 
в данъчните закони,  чиято цел да облекчат данъчното бреме на най-бедната 
част от българите (диференцирана ставка на ДДС за хляб и лекарства, въвеж-
дане на прогресивното данъчно облагане, семейно подоходно облагане и др.)

Съветите към Националния съвет на БСП, с участието на народните предста-
вители, съставиха  алтернативния бюджет, който БСП внесе в Народното съ-
брание. Алтернативните бюджетни предложения представляваха стойностно 
изражение на заложените в проекта „Визия за България” политики. По този на-
чин показахме, че Визията не е химера, а напротив – изпълнението и е напълно 
реалистично и може да започне от от началото на новата бюджетна година. 

На второ гласуване на Закона за държавния бюджет на Република за Бълга-
рия за 2019 г. предложенията бяха защитени от народните представители от 
БСП за България след многочасово обсъждане, пълно мълчание на управлява-
щите и отхвърляне след гласуване. 

 
IV. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ 
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните фи-

наси, № 854-01-77/25.10.2018 г. По отношение на одобряването на допъл-
нителни разходи/трансфери за сметка на централния бюджет се предлага 
предоставената сега за това компетентност на Министерски съвет да се „де-
финира“ като изключение (възможност да одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер до 1 на сто от разчета на приходите по консолидираната 
фискална програма) от правилото за компетентност на Народното събрание.

 Действаща сега разпоредба на чл. 109, ал. 3 уреждаща възможноетта Ми-
нистерски съвет да одобрява допълнителни разходи/трансфери, при единстве-
ното условие/ограничение - да не се нарушава салдото на държавния бюджет, 
създава реални предпоставки за порочна практика, при която в зависимост 
от партийните си пристрастия и политически предпочитания Министерският 
съвет да може по своя произволна преценка да променя бюджетните взаимо-
отношения. Това по същество е първична уредба, за която - както вече бе по-
сочено - конституционният законодател поставя условие да се извършва само 
със закон. Разпоредбата отваря пътя и за несправедливо облагодетелстване 
на общини, чиито кметове и мнозннства в общинските съвети са от полити-
ческите сили, излъчили правителството и съответно дискриминиране и поли-
тико-бюджетно санкциониране на общините, чиито кметове и мнозинства в 
общинските съвети са от партиите, съставляващи парламентарната опозиция. 
Водеща к-я: К-я по бюджет и финанси – не е обсъждан. 
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2. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, 
№ 854-01-72/03.10.2018 г., вн. Михаил Христов и Крум Зарков. В България 
има около 170 хиляди водачи на моторни превозни средства (МПС) с различна 
степен на увреждане. Поради спецификата на тяхното увреждане преценката 
на съответствието на здравното им състояние с нормативните изисквания за 
физическа годност на водач на МПС се извършва пред специализирана транс-
портна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК). На територията на страната ТО-
ЛЕК се намират само на три места - София, Пловдив и Горна Оряховица. Това 
принуждава хиляди хора с увреждания да пътуват стотици километри, за да 
получат удостоверение от транспортна лекарска комисия.

В същото време, за разлика от останалите водачи на МПС, за които свиде-
телството за управление на МПС е със срок на валидност 10 години, това на 
хората с увреждания е със срок на валидност до 5 години, което допълнително 
натоварва хората с увреждания. 

Предлага се транспортните лекарски комисии да издават удостоверения за 
период до 10 години, вместо както до сега - за срок до 5 години, което ще 
защити правото на  хората с увреждания за равностойно третиране. Водеща 
к-я: К-я по вътрешна сигурност и обществен ред – приет на първо гласуване на 
13.12.2018 г. 

3. Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи, № 854-01-71/19.09.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. 
н.п. Внесената промяна има за цел да защити правата на българските граж-
дани-тракийски бежанци и техните потомци, с чиито земи е погасен държав-
ният дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси 
и развитие икономическото сътрудничество между Народна Република Бъл-
гария и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.). Правото им на обезщетение 
е въведено през септември 1991 г. чрез разпоредбата на чл. 10 а (сега чл. 
10 в) от Закона за собствеността и  ползването на земеделските земи, без 
упражняването на това право да е обвързано със срок. Такъв се установява 
четири години по-късно, когато се въвежда преклузивен срок, в който тези 
лица могат да подават заявление пред Министерството земеделието и хра-
нителната промишленост, който впоследствие неколкократно е удължаван. 
Последно такова удължаване е направено с приетите през февруари 2000 г. 
промени в Закона.

Понастоящем производства по заявления, които са подадени след изтича-
нето на срока по § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за собственостга и ползването на земе-
делските земи, т.е. след февруари 2008 г. се прекратяват като недопустими.

Сега се прави предложение за допълнение, че лицата, чиито искове не са 
уважени поради подаването им след законоустановения срок, могот да по-
дадат заявление пред Министерството на земеделието, храните и горите без 
ограничение във времето. Водеща к-я: К-я по земеделието и храните – не е 
обсъждан.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 854-
01-70/14.09.2018 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 

 Предлаганите със законопроекта промени са отговор на практиката за т.
нар. ,двойни стандарти“ при храните. Целта на промените в закона е да се 
гарантира идентичност на предлаганите продукти, както по отношението на 
качеството, така и по отношение на състава. 
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Предвид факта, че България е една от страните, в която по категоричен на-
чин е установен ,двоен стандарт“ за голям брой храни, подобна законодателна 
инициатива е наложителна, за да могат и контролните органи да обхванат и 
този проблем и да помогнат за неговото решаване.

Въвежда се изискването за сертификат, с който се удостоверява идентич-
ността на продуктите, заедно с поддържане на публичен регистър за тях. 

Паралелно с това производителите на храни на територията на Република 
България, които произвеждат храни от една и съща марка, която се произ-
вежда на територията и на други страни, ще бъдат длъжни да произвеждат 
храната сьгласно техническата документация на храната, чиято марка с регис-
трирана първа. Когато марката е регистрирана първо в Република България, а 
след това в други страни, сертификат няма да се изисква.

За да се гарантира превантивната дейност на закона глобите и имуществе-
ните санкции са завишени в максималния възможен размер. Водеща к-я: К-я 
по земеделието и храните – не е обсъждан.

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеда-

нията, № 854-01.34/04.05.2018 г., вн. Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и 
Мустафа Карадайъ. Предвижда се религиозните общности (РО):

- Да изразяват становища по проекти на законови и административни актове;
- Въвеждане на забрана РО да получават финансиране от чужди държави;
- Приемане на детайлни правила относно финансирането на  РО и строг кон-

трол от страна на държавата;
- Ограничителен режим на осигуряваната от държавата субсидия, като ве-

роизповеданията, към които са се самоопределили под 1 % от населението 
на страната, не получават субсидия. Водеща к-я: К-я по вероизповеданията и 
правата на човека -   приет на 21.12.2018 г. 

Състояние към 21.12.2018 г. на внесените законопроекти от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ през петата сесия и от началото на 2018 г.

През петата сесия от 4 внесени законопроекта (само от н.п. от ПГ БСП за 
България) 3 не са обсъждани от водещата комисия и 1 е приет на първо гласу-
ване.

От началото на 2018 г. НС ПГ БСПБ е внесла общо 18 законопроекта, като 
5 са съвместно с други парламентарни групи. От внесените само от н.п. от ПГ 
БСПБ 1 е приет, 1 е обединен с друг законопроект и е приет,  4 законопроек-
та са отхвърлени на първо гласуване, 7 законопроекта са на етап обсъждане, 
като от тях само 4 са приети на първо гласуване. Някои от законопроектите, 
приети на първо гласуване, не се допускат за разглеждане за второ гласуване. 
Така например ЗИД на Наказателния кодекс  (телесна повреда от роднина от 
престъпление от частен в  престъпление от общ характер) е приет на първо 
гласуване на 04.04.2018 г., а Законопроекта за домашното насилие е приет на 
първо четене на 9.05.2018 г.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през петата сесия
През петата сесия са направени общо 297 предложения по 44 доклада за 

второ гласуване на законопроекти, от тях 89 са приети и 208 са отхвърлени. 
Най-много предложения са направени по Законопроекта за държавния бю-
джет на Република България за 2019 г., по Законопроекта  за държавното 
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обществено осигуряване за 2019, по ЗИД на Закона за физическото възпита-
ние и спорта общо, по ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на 
пазарите на земеделски продукти.

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и докла-
ди за дейността им

Други по-важни проекти за решения

9. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание № 854-02-66/23.11.2018 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. (заплати на н.п.)

Вот на недоверие
1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в 
областта на здравеопазването, № 854-02-55/15.10.2018 г., вн. Корнелия Ни-
нова и гр. н.п. – отхвърлен на 24.10.2018 г.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ ПОДНС ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ   ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

В седмиците, в които в дневния ред на НС е включен законопроект или про-
ект за решение, внесени от н.п. от ПГ БСПБ, предложения по чл. 53, ал. 3 не са 
правени.

03.10.2018 г. чл. 53, ал. 3 Първо гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36 от 5 юли 2017 г. – предло-
жението отхвърлено

10.10.2018 г. чл. 53, ал. 3 Първо гласуване на Законопроект за личната по-
мощ, № 854-01-64 от  4 юли 2018 г.– предложението отхвърлено

08.11.2018 г. чл.53, ал.8 Първо гласуване на Законопроект за допълнение 
на Закона за концесиите – отхвърлен в пленарна зала.

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
ПРЕЗ ПЕТАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието: 172   Дата: 13.09.2018 г.
1. Ново обсъждане на ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс, при-

ет от Народното събрание на 25 юли 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ 
№ 201 от 31 юли 2018 г. на Президентана Републиката по чл. 101 от Консти-
туцията на Република България - ветото е преодоляно

№ на заседанието: 173   Дата: 14.09.2018 г.
1. Второ гласуване на ЗИД на Закона за пътищата
№ на заседанието: 174   Дата:  19.09.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за обществените поръчки  
№ на заседанието: 175   Дата: 20.09.2018 г.



127
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1.  Проекти на решение за персонални промени в Министерския съвет  - при-
ети (избрани Петя Аврамова за министър на регионалното развитие и благо-
устройството; Младен Маринов за министър на вътрешните работи и Росен 
Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията)

№ на заседанието: 175 и 176  Дата: 20 и 21.09.2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за семейни помощи за деца
№ на заседанието: 177   Дата: 26.09.2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и со-

лидарна икономика
2. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето 

образование

№ на заседанието: 179, 180, 181  Дата: 03, 04 и 05.10.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта
№ на заседанието: 183   Дата: 11.10.2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроекти за вероизповеданията
№ на заседанието: 184   Дата: 12.10.2018 г.
1. Второ гласуване на ЗИД на Закона за семейните помощи за деца
№ на заседанието: 186   Дата: 18.10.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно обла-

гане 
№ на заседанието: 187   Дата: 19.10.2018 г.
1. Проект за решение за гласуване недоверие на Министерски съвет на Ре-

публика България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в 
областта на здравеопазването – отхвърлен на 24.10.2018 г.

№ на заседанието: 188   Дата: 24.10.2018 г.
1. Ново обсъждане на ЗИ на Закона за държавната собственост, приет от 

Народното събрание на 10.10.2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 230 
от 16.10.2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на 
Република България Законът е приет повторно. 

№ на заседанието: 190   Дата: 26.10.2018 г.
1.  Първо гласуване на Законопроекта за хората с увреждания 
2.  Първо гласуване на Законопроекти за личната помощ 
№ на заседанието: 192, 193   Дата: 01.11.2018 г., 07.11.2018 г.
1. Второ гласуване на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане
№ на заседанието: 9и    Дата: 06.11.20118 г.
1. Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2019 г. 
2. Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното общест-

вено осигуряване за 2019 г. 
№ на заседанието: 9и, 193  Дата: 06.11.20118 г., 07.11.20118 г.,
1. Първо гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г.  
№ на заседанието: 194   Дата: 08.11.2018 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за концеси-

ите - отхвърлен
№ на заседанието: 197   Дата: 15.11.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Наказателния кодекс  (Ц.Караянчева)
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№ на заседанието: 199   Дата: 21.11.2018 г.
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Ре-

публика България - (избрана Марияна Николова за зам.министър-председател)
№ на заседанието: 200   Дата: 22.11.2018 г.
2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 но-
ември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 14.11.2018 г. на 
Президента на Република България, по чл. 101 от Конституцията на Република 
България. Законът е приет повторно. 

№ на заседанието: 201   Дата: 23.11.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД-ове на Закона за движението по пътищата
№ на заседанието: 10И   Дата: 27.11.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2019 г. 
№ на заседанието: 10И, 202  Дата: 27.11.2018 г., 28.11.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното общест-

вено осигуряване за 2019 г.
№ на заседанието: 202, 203   Дата: 28.11.2018 г., 29.11.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. 
№ на заседанието: 204   Дата: 30.11.2018 г.
1. Проект на решение за изменение и допълнение на Енергийната страте-

гия на Република България до 2020 г
№ на заседанието: 205   Дата: 05.121.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за хората с увреждания
№ на заседанието: 206   Дата: 06.12.2018 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за личната помощ
2. Второ гласуване на ЗИД на Закона за движението по пътищата
№ на заседанието: 207   Дата: 07.12.2018 г.
1. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 113 от 

ПОДНС, относно представяне на информация във връзка с Процедура по  из-
бор на стратегически инвеститори за изграждането на АЕЦ „Белене“ и възмож-
ности за структуриране на проекта

№ на заседанието: 208   Дата: 12.12.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД-ове на Изборния кодекс
№ на заседанието: 209   Дата: 13.12.2018 г.
1. Второ гласуване на ЗИД на Наказателния кодекс (48 ч. без уведомява-

не)
№ на заседанието: 210   Дата: 14.12.2018 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество
№ на заседанието: 211   Дата: 19.12.2018 г.
1. Второ гласуване на ЗИ на Закона за устройство на територията
№ на заседанието: 212   Дата: 20.12.2018 г.
1. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.

 № на заседанието: 213   Дата: 21.12.2018 г.
1. Избор на Председател, зам. председател и членове на Националното 

бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
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ІІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ

1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 г.   
2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 201 от 31 юли 2018 г. на Прези-
дента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 
Законът е приет повторно на 13.09.2018 г. 

2. Ново обсъждане на разпоредби от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за държавната собственост, № 854-01-52/13.06.2018 г., приет от 
44-то Народно събрание на 10.10.2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 
230 от 17 октомври 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Кон-
ституцията на Република България. Законът е приет повторно на 24.10.2018 г.

3. Ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за кор-
поративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 
2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 14.11.2018 г. на Президен-
та на Република България, по чл. 101 от Конституцията на Република Бълга-
рия. Законът е приет повторно на 22.11.2018 г.

4. Ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс, приет от Народното събрание на  13 декември 2018 г., върнат за ново 
обсъждане с Указ № 309 от 18.12.2018 г. на Президента на Република Бълга-
рия, по чл. 101 от Конституцията на Република България.

IV. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Конституционно дело № 13/2018 по искане на 53 народни представите-
ли. Докладчик по делото е к.с. Стефка Стоева.

Предмет на искането - искане от 53 народни представители за: установява-
не на противоконституционност на чл. 217, ал. 2, ал. 3 и чл. 4 от АПК (изменен 
с § 55 от ЗИД АПК) и § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“ от 
ЗИД АПК и за произнасяне за съответствието им с чл. 10 от Всеобщата де-
кларация на ООН за правата на човека, чл. 6, ал. 1 и чл. 10 от Конвенцията 
за защита правата на човека и основните свободи; установяване на проти-
воконституционност на чл. 227а, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от АПК (създаден с § 57 
от ЗИД АПК), чл. 161, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(,,ДОПК“) (създадена с § 79, т. 4, буква „6)“ от ЗИД АПК), чл. 99, ал. 12 от 
Закона за опазване на околната среда ( „ЗООС“) (създадена с § 111 от ЗИД 
АПК) и за произнасяне за съответствието им с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за 
защита правата на човека и основните свободи. Определение за допустимост 
и за присъединяване на к.д. №13/2018 г. към к.д. №12/2018 г. за съвместно 
разглеждане и решаване.

2.Конституционно дело № 17/2018 по искане на 66 народни представители. 
Докладчик по делото е к.с. Георги Ангелов.

Предмет на искането - установяване на противоконституционност на § 11, § 
12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 
27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 
42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключител-
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ни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).

V.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

V.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

23.10.2018 г. чл. 113  от ПОДНС от Кристиан Вигенин и гр. н.п. за провежда-
не на изслушване на Валери Симеонов – зам. министър-председател по иконо-
мическата и демографската политика - относно изказване по повод на проте-
стите на майките на деца с уврежданията – не е проведено

V.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 03.09.2018 г. – 21.12.2018 г.

През петата сесия от н.п. ПГ БСПБ са зададени 361 въпроса (134 с устен 
отговор и 227 с писмен отговор), а от всички други ПГ са зададени общо 79 
въпроса или близо 5 пъти по-малко.

Министрите са отговорили на 148 въпроса с устен отговор, зададени от н.п. 
от всички парламентарни групи. 79-те н.п. от ПГ БСП за България, чиито отно-
сителен дял спрямо общия брой на н.п. е 32.9 на сто, през петата сесия са зада-
ли 115 или 77,7 на сто от въпросите, получили устен отговор в пленарна зала. 

На всички останали ПГ е отговорено на 33 въпроса.
Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към 

Министъра на земеделието, храните и горите (25 въпроса), Министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството (22 въпроса), Министъра на вътрешни-
те работи (14 въпроса), Министъра на здравеопазването (13 въпроса).

Зададени питания за периода 03.09.2018 г. – 21.12.2018 г.

През петата сесия от н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 15 питания. 
Отговорено е на 9 питания. 

Тематично питанията имат разнообразен характер:
- стратегия на Министерството на труда и социалната политика за ком-

пенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост
- политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпле-

нията от общ характер и пътнотранспортните произшествия
- политиката на правителството за строителството, реконструкцията, ре-

хабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас
- политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслуж-

ване на граждани
- политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-

ството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, 
приемането и влизането в сила на Общи устройствени планове (ОУП)

- спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за възла-
гане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

- политиката по превенция и преодоляване на африканска чума и други 
болести, пренасяни от диви животни
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- развитието на отношенията между България и Македония и позицията 
на Република България за името Северна Македония

- политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на ев-
ропейското законодателство

V.3.Проведени разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

VI.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за периода 03.09.2018 – 21.12.2018 г.(чл. 54, 
ал.6 от ПОДНС)

засед. № 8 И – 04.09.2018 г. – Корнелия Нинова –  по повод  откриване 
на петата сесия на парламента и новия политически сезон

засед. № 170 – 05.09.2018 г. – Корнелия Нинова – по повод несъстоя-
телността на настоящия парламент, невъзможността да работи адекватно и 
да прави политика, разделението, налагано в него и в обществото, липсата на 
адекватна реакция след трагедията в Своге и отлагането на Закона за движе-
ние по пътищата.

засед. № 173 – 14.09.2018 г. – Веска Ненчева – по повод началото на 
учебната година

засед. № 176 – 21.09.2018 г. – Валери Жаблянов – по повод 22 септем-
ври Денят на независимостта на България

засед. № 178 – 28.09.2018 г. – Корнелия Нинова – по повод 1 октомври 
– Международен ден на възрастните хора

засед. № 179 – 03.10.2018 г. – Антон Кутев – по повод протестът на май-
ките на деца с увреждания срещу бавенето на Закона за социалните услуги и 
Закона за личната помощ, както и срещу противоречивите обещания, давани 
от ГЕРБ по този повод и неспособността им в продължение на 9 години да про-
менят Закона за социалните услуги

засед. № 181 – 05.10.2018 г. – Донка Симеонова – по повод 5 октомври 
– Международен ден на учителя

засед. № 187 – 19.10.2018 г. – Корнелия Нинова – по повод вота на не-
доверие на Министерски съвет  заради провала в областта на здравеопазването

засед. № 188 – 24.10.2018 г. – Драгомир Стойнев – по повод отхвърля-
не на искането на ПГ БСП за България за изслушване на г–н Валери Симеонов 
– заместник министър–председател по икономическата и демографската поли-
тика във връзка с негово изказване по повод протестите на майките на деца в 
неравностойно положение

засед. № 192 – 01.11.2018 г. – Чавдар Велинов - по повод 1 ноември - 
Ден на народните будители

засед. № 9И – 06.11.2018 г. – Георги Свиленски - по повод приет Про-
ект за решение за промени в ПОДНС относно заплащане на транспортни раз-
ходи на народните представители

засед. № 194 – 08.11.2018 г. – Драгомир Стойнев -  по повод регистра-
цията в НС, несъгласието с формулировката „наши“ и „ваши“ закони и обидни-
те квалификации от страна на Валери Симеонов към българските гласоподава-
тели, наричайки ги „смешни“ или „смешна работа“

засед. № 195 – 09.11.2018 г. – Корнелия Нинова – по повод Пакта за 
миграция на ООН

засед. № 198 – 16.11.2018 г. – Антон Кутев – по повод обидните изказ-
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вания на Валери Симеонов и Петър Петров към протестиращите майки на деца 
с увреждания

засед. № 200 – 22.11.2018 г. – Корнелия Нинова - по повод масирано 
полицейско присъствие по време на срещите на лидера на БСП в с. Малко Шар-
ково и други общини в Ямболска област и погазване на свободите и правата на 
гражданите

засед. № 201 – 23.11.2018 г. – Елена Йончева - по повод внесеното в 
Агенция „Пътна инфраструктура“ искане за независима експертиза на пътната 
настилка на българските магистрали и организираната петиция до ЕК и ОЛАФ 
за проверка на качеството на българските магистрали в лицензирана европей-
ска лаборатория

засед. № 207 – 07.12.2018 г. – Манол Генов - по повод нарушеното ка-
чество и нормите за завишение на фини прахови частици на атмосферния въз-
дух

засед. № 210 – 14.12.2018 г. – Антон Кутев - по повод липсата на про-
зрачност и ефективност при изразходването на публични средства от държав-
ния бюджет

засед. № 211– 19.12.2018 г. – Корнелия Нинова - по повод наложената 
глоба от 77 млн.евро на Българския енергиен холдинг (БЕХ) от Европейката 
комисия поради нарушената конкуренцията на енергийния пазар

VII. СЕМИНАР НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”- 10-11 
СЕПТЕМВРИ 2018 Г., Х-Л „ХОТ СПРИНГС „ С. БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ

1. Организация на работата по представянето на Проект „Визия за Бълга-
рия“

2. Дейността на ПГ „БСП за България” през погледа на политолози и соци-
олози

3. Законодателни приоритети на ПГ „БСП за България“ през петата сесия 
на 44-ото Народно събрание

4. Онлайн репутация и работа със социалните мрежи
5. Организация в работата на ПГ „БСП за България“

СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
в 44-ото НС ЗА ШЕСТАТА СЕСИЯ - 11.01.2019 г. – 

25.04.2019 г.
Месец след началото на шестата сесия на съвместно заседание на НС на 

БСП  и ПГ БСП за България бе взето решение за кардинална промяна в пове-
дението на парламентарната група и участието и в работата на Народното съ-
брание. Повод стана отказа на ГЕРБ да спази закона за избор на нов състав на 
Централната изборна комисия, както и приетите отново след 26 часови дебати 
в Комисията по правни въпроси и пленарна зала промени в Изборния кодекс, 
оспорени от Президента. 

Беше заявено, че ПГ БСП за България напуска парламента и ще се върне 
в пленарна зала, ако бъдат възстановени предишните текстове в Изборния 
кодекс и бъде стартиран избор на нова ЦИК. Тъй като всички условия не бяха 
изпълнени от мнозинството, парламентарната група декларира, че няма да се 
завърне в Народното събрание. 
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ДЕЙНОСТ НА ПГ БСПБ ПРЕДИ НАПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА 
(11.01.2019 – 15.02.2019)

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ
1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 

954-01-1/24.01.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.
 Законопроектът засилва наказанията за престьпленията срещу младежта 

и престъпления срещу брака, които показват една устойчива тенденция на на-
растване. В действащия Наказателен кодекс не се предвижда долна граница 
в общия състав на чл.177, чл.178, чл.188, чл.190, чл.191, чл.192 от Наказа-
телния кодекс, като в съдебната практика се разчита на наказания от рода на 
пробация, глоба или условна присъда. Този подход води до неглижиране на 
закона и масово незачитане на разпоредбите на НК. 

Въвеждането на долна граница ще доведе до по-ефективна защита за пос-
тигането на превенция. Много често сексуалните престъпления, чийто обект са 
малолетни и непълнолетни лица, имат особености, които показват близки и/
или роднински връзки между извършител или подбудител, и жертва. В много 
от случаите се касае до извършване на престъпления в рамките на семейство-
то или от негови близки и познати. Ето защо има обществена необходимост 
от адекватна наказателноправна реакция по отношение на лица, извършили 
престъпления срещу младежта и престъпления срещу брака.

Водеща к-я: К-я по правни въпроси – не е обсъждан.

2.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпо-
магане, № 954-01-2/24.01.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 

Един от основните и най-острите проблеми, конто оказват негативен ефект 
върху развитието на ромите и който от своя страна води и е причина за след-
ващи проблеми е проблемът, свързан с тяхното образование. И по-скоро - с 
нежеланието да се образоват.

Време е да се спре неефективното харчене на пари и да се търсят решения в: 
- промяна на „стимулите“ в образователната система: трябва коренно да се 

преосмислят ,делегираните бюджети“ и принципът‘ „парите следват ученика“, 
които в момента представляват силно изкривени стимули, като „карат“ дирек-
торите на училища да водят по списък деца, които не ходят на училище, за да 
могат да осигурят по-високо заплащане на персонала, а в някой случаи и да 
спасят от закриване самите училища.

- промяна в политиката на предоставяне на социални и семейни помощи, кои-
то в момента дефакто стимулират неангажираността на родителите към образо-
ванието на децата им. Сега действащата нормативна уредба (Законът за семей-
ните помощи за деца) разпорежда спиране на помощта за дете, ако то не ходи 
на училище. Разширяването на тази мярка в посока обвързване на всички соци-
ални помощи с редовното посещаване на задължително предучилищно и учи-
лищно образование и спиране на помощите за семействата (родителите), чиито 
деца не ходят на училище може да бъде в подкрепа на решаване на проблема.

- засилване на наказанията за лица, които живеят на съпружески начала с 
лице, ненавършило 16 години, за да се прекрати категорично практиката „деца 
да раждат дена“, което също е една от причините за ранно отпадане от обра-
зователната система на ромските деца.
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Във връзка и в отговор на тези проблеми се предлага в Закона за социално 
подпомагане да се направят промени в чл. 2, ал. 4, с които получаването на 
всички социални помощи да се обвърже и семействата и родителите да ги по-
лучават само ако техните децата редовно посещават подготвителните групи 
за задължително предучилищно образование и/или училище, освен ако това е 
невъзможно поради здравословното им състояние.

Отхвърлен на първо гласуване на 03.04.2019 г.

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

Състояние към 25.04.2019 г. на внесените законопроекти от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ през шестата сесия и от началото на 2019 г.

През шестата сесия от 2 внесени законопроекта (само от н.п. от ПГ БСП за 
България) един не е обсъждан от водещата комисия и един (законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане) е отхвърлен на 
първо гласуване. През тази сесия са отхвърлени още 3 законопроекта на ПГ 
БСП, внесени през предишни сесии– за публичните финанси, за храните и за 
отговорността на държавата и общините за вреди.

От началото на 44-ото НС от внесени само от ПГ БСПБ 41 законопроекта 
мнозинството е отхвърлило 21, а водещите комисии не са подготвили доклад 
за първо четене на 7 законопроекта. Няколко законопроекта са приети на пър-
во четене и обединени заедно с други законопроекти, внесени от мнозинство-
то, но при гласуването в пленарна зала предложенията на опозицията са от-
хвърлени.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през шестата сесия

През шестата сесия (до 15.02.2019 г.) са направени общо 66 предложения 
по 20 доклада за второ гласуване на законопроекти, от тях 31 са приети и 35 
са отхвърлени. 

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и доклади 
за дейността им

Други по-важни проекти за решения

1. Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 
от Изборния кодекс, № 954-02-3/06.02.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 
– отхвърлен на 14.02.2019 г.

2. Проект на решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на 
Пламен Георгиев Димитров като председател и член на Комисията за противо-
действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
№ 954-02-19/04.04.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Обсъден в К-я за 
борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика – изчаква 
проверка на прокуратурата.

3. Проект на решение за предсрочно прекратяване на правоотношението 
на Антон Томов Славчев като заместник-председател и член на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество № 954-02-18/04.04.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – Обсъден 
в К-я за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика – 
изчаква проверка на прокуратурата.

 Вот на недоверие
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ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ ПОДНС ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ   ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

16.01.2019 г. чл.53, ал.8 Първо гласуване на Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за храните – отхвърлен на първо гласуване

06.02.2019 г. чл.53, ал. 8 Първо гласуване на Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 
- отхвърлен на първо гласуване

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ПРЕЗ 
ШЕСТАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието: 215   Дата: 16.01.2019 г. 
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за храните - отхвърлен
2. Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, 

посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провежда-
нето на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна 
карта) - приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен раз-
ход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното 
събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да 
създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на междуна-
роден договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените 
американски щати за придобиване на нов тип боен самолет – прието

3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс, приет от Народното събрание на 13 декември 2018 г., върнат за ново 
обсъждане с Указ № 309 от 18 декември 2018 г. на Президента на Републиката 
по чл. 101 от Конституцията на Република България - законът е приет повторно

№ на заседанието: 216   Дата: 17.01.2019 г. 
1. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 

113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от-
носно политиките на министерството за подобряване на връзката между обра-
зованието и пазара на труда, (по инициатива на ГЕРБ)

№ на заседанието: 217   Дата: 18.01.2019 г. 
1. Първо гласуване на Законопроекта за социалните услуги

№ на заседанието: 219   Дата: 24.01.2019 г. 
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за лечебните заведения - приет, 80.3 - 82.5
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Коде-

кса за социално осигуряване

№ на заседанието: 219   Дата: 31.01.2019 г. 
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за админи-

стративното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и про-
дукти от нефтен произход
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№ на заседанието: 219   Дата: 24.01.2019 г. 
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на  Зако-

на за отговорността на държавата и общините от вреди

№ на заседанието: 224   Дата: 06.02.2019 г. 
1. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на ре-

шенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република 
България за 2017 г. 

№ на заседанието: 225   Дата: 07.02.2019 г.
1. Разискване по питане № 954-01-1 от народните представители Георги 

Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клиса-
рова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министъра на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев, относно организацията на трансплантационното лечение 
в България – проекта за решение на ПГ БСПБ е приет.

№ на заседанието: 226   Дата: 08.02.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на  Зако-

на за водите

№ на заседанието: 227 и 228  Дата: 13.02.2019 г. и 14.02.2019 г.
1. Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръч-
ки на Република България и Международната банка за възстановяване и раз-
витие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.

№ на заседанието: 228   Дата: 14.02.2019 г.
1. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Избор-

ния кодекс

№ на заседанието: 229   Дата: 15.02.2019 г.
1. Разисквания по питане от народните представители Георги Свиленски и 

Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройство-
то Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в 
действие на електронните винетки

  
ІІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ

5. Ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс, приет от Народното събрание на  13 декември 2018 г., върнат за ново 
обсъждане с Указ № 309 от 18.12.2018 г. на Президента на Република Бъл-
гария, по чл. 101 от Конституцията на Република България. Законът е приет 
повторно на 16.01.2018 г.

6. Ново обсъждане на разпоредба от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 
януари 2019 г., върнат за ново обсъждане в Народното събрание с Указ № 20 
от 04.02.2019 г. на Президента на Република България, по чл. 101 от Консти-
туцията на Република България. Законът е приет повторно на 20.02.2019 г.
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IV. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

2. Конституционно дело № 4/2019 по искане от 20.03.2019 г. на 55 народ-
ни представители. Докладчик по делото е к.с. Стефка Стоева.

Искане от 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установя-
ване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на лич-
ните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.17 от 26 
Февруари 2019г.) и за съответствието на разпоредбата с Всеобщата декларация 
на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и ос-
новните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права, 
Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно сво-
бодното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

V.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

V.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

V.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 11.01.2019 г. – 15.02.2019 г.
През шестата сесия (до 15.02.2019 г.) от н.п. от ПГ БСПБ са зададени 313 

въпроса (54 с устен отговор и 259 с писмен отговор). Големият брой въпроси с 
писмен отговор се дължи на предефинирането на въпросите от устен в писмен 
отговор поради напускането на заседанията на НС от  ПГ БСП за България и 
исканията от няколко народни представители на информация за финансовото 
състояние на общините в техните избирателни райони. 

  Министрите са отговорили на 52 въпроса с устен отговор, зададени от н.п. 
от  ПГ БСП за България. 

Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към, 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството (14 въпроса), Ми-
нистъра на здравеопазването (11 въпроса), Министъра на външните работи (5 
въпроса) и Министъра на културата (5 въпроса).

Зададени питания за периода 11.01.2019 г. – 15.02.2019 г.
През шестата сесия от н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 11 пита-

ния. Отговорено е на 10 питания, а едно питане е оттеглено. 
Тематично питанията имат разнообразен характер: 4 питания са за полити-

ки в областта на здравеопазването, по едно питане има за въпроси на нацио-
налната сигурност, интеграцията на ромите, общинската пътна мрежа, въвеж-
дането на електронните винетки, промените в трудовото законодателство.

V.3.Проведени разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1. Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-

1/11.01.2019 г. от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорда-
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нов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найдено-
ва, Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно 
организацията на трансплантационното лечение в България. Проведено на 
07.02.2019 г. Приет предложения проект на решение от вносителите.

2. Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-
4/16.01.2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Дан-
чев към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя 
Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие 
на електронните винетки. Проведено на 15.02.2019 г. Приет предложения 
проект за решение от вносители от ГЕРБ.

VI.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 11.01.2018 – 15.02.2019 г.(чл. 
54, ал.6 от ПОДНС)

засед. № 214 11.01.2019 Корнелия Нинова по повод откриване на шес-
тата сесия на парламента и законодателните приоритети на ПГ „БСП за Бълга-
рия“ 

засед. № 220 25.01.2019 Корнелия Нинова - по повод повдигнатото об-
винение от прокуратурата срещу Елена Йончева и използването на част от 
съдебната система за политически натиск и репресия.

засед. № 222 31.01.2019 Корнелия Нинова - по повод изнесената инфор-
мация от Елена Йончева за скандала с министър Банов и превръщането му в 
модел и емблема на 10-годишното управление на ГЕРБ.

ПОЗИЦИИ, КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ ЗА ПРИЕМАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РАБОТАТА НА МНОЗИНСТВОТО 

В 44-О НС СЛЕД НАПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА 
ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ( 15.02.2019 – 25.04.2019 г.)
(Използвани са отразените в сайта на БСП пресконференции, 

участия на народни представители в предавания на електронни 
медии, публикации в социалните мрежи)

Корнелия Нинова: Не се връщаме в парламента 
Фев 18, 2019
 С внасянето на нов ЗИД на Изборния кодекс управляващите са реагирали 

не на мнението на хората, а  от страх поне от три неща: 
Първо - страх от гражданската енергия, която видяха изправена срещу себе си. 
На второ място - страх от решението ни да напуснем Народното събрание. 
На трето място – страх от истината, която беше изговорена от Цветан Цве-

танов. Тя бе огласена от втория човек на ГЕРБ - че ДПС спасяват правителство-
то и живота на 44-то НС. 

Първо - да се изпълни законът, такъв какъвто беше (запазването на префе-
ренциите), и да има машинно гласуване. 

На второ място - да се отмени решението избирателните комисии да вземат 
решения с мнозинство 50+1, а да остане с две трети. 
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На трето място - да се отмени решението да не може да се обжалват реше-
нията на изборните комисии с касационна жалба във Върховния администра-
тивен съд. 

Кристиан Вигенин: Напускаме НС като последна стъпка в защита на демо-
крация

Фев 18, 2019
Парламентарната група ще се върне в пленарната зала, ако бъдат възста-

новени предишните текстове в Изборният кодекс и бъде стартиран избор на 
нова ЦИК. В момента има задкулисна подкрепа, ДПС спасява ГЕРБ във всички 
важни гласувания, а патриотите са пред разпад.

Крум Зарков: Управляващите не са научили урока си. Не може с грешка да 
поправяш грешка

Фев 19, 2019
По позицията на управляващите за промените в изборното законодател-

ство. „Урокът, който беше даден на управляващото мнозинство, явно не е нау-
чен. Късно снощи, отново панически, хаотично и без подготовка, беше внесен 
законопроект, който трябва да поправи грешката от миналата седмица. Но 
една грешка не може да бъде поправена с друга грешка“. Той добави, че упра-
вляващите се опитват да неглижират ролята на държавния глава и аргументи-
те на левицата, които бяха излагани в продължение на 26 часа в Комисията по 
правни въпроси и пленарната зала за промените в ИК. „Днес същите тези хора, 
които агресивно отхвърляха аргументите ни вчера, пламенно ще ги защитават 
днес. Това въобще не издига ролята на парламента, а напротив - принизява я“. 

Явор Божанков: Промените в изборното законодателство на ГЕРБ са скан-
дални

Фев 20, 2019
Според него обяснението на управляващите за промените е разнопосочно. 

Той припомни, че ГЕРБ бяха твърдо за елемент на мажоритарен вот и префе-
ренции, а в един момент са се обърнали на 180 градуса. „Парламентарната 
група на ГЕРБ няма собствена воля и явно министър-председателят е приел 
да изпълнява законодателни функции. ГЕРБ казаха, че връщат старото поло-
жение с преференциалния вот и че ще има избор на нова ЦИК, но пропускат, 
че с гласуването на промените бяха приети и други текстове, които са много 
скандални“.

Тодор Байчев: Преференциалният вот дава сигнал за всяка партия
Фев 22, 2019
Можем да влезем в парламента отново след решение на НС на БСП
В ефира на националното радио той обясни, че решението, което е взето на 

заседание на парламентарната група на левицата е депутатите да се откажат 
от възнаграждението си, като това изключва всякаква компенсация. „Взели 
сме решение и да се откажем от ползването на служебни автомобили от пар-
ламента, както и командировъчни. Г-жа Нинова е изпратила писмо до предсе-
дателя на НС, в което заявява, че освен отказа ни, при промяна на Правилника 
за работата на парламента, заедно с предложенията на ГЕРБ, да се имат пред-
вид и нашите - за намаляване и замразяване на депутатските заплати“. Той 
заключи, че БСП ще направи своето предложение за представители на новия 
състав на ЦИК. „Принципът на избор ще е професионализмът, а не верността 
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към Председателя на парламентарната група. Ще изчакаме  предложенията и 
на неправителствени организации, и на професионални гилдии, след това ще 
се направи селекция“, каза депутатът.

Корнелия Нинова: Законът и гражданските права стоят над партийните ин-
тереси

Фев 22, 2019
„С ГД „Днес“ се обединихме за връщане на преференциите и изчистване на 

избирателните списъци“. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова след 
среща с ръководството на ГД „Днес“. Тя обясни, че левицата е отправила по-
кана към много граждански сдружения и партии за разговори за гарантиране 
прозрачност на изборите, честни избори, свобода на изявлението на хората, 
които гласуват, и да не се отнемат граждански права. „Днес е първата ни сре-
ща с движение „Днес“. Нинова коментира, че движението е подкрепило пред-
ложение на БСП за образователен ценз на СИК, което е било отхвърлено от 
мнозинството в парламента, както и обжалване на решенията във ВАС.

Елена Йончева към ГЕРБ: Не искаме отстъпки, а да спазвате закона!
Фев 25, 2019
„Ние не искаме отстъпки от ГЕРБ, а настояваме за спазване на закона. Пред 

БСТВ говорителят на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева подчерта, че 
става въпрос за спазване на изборния закон в частта му за осигуряване на въз-
можност за машинно гласуване във всяка секция. „Под голям обществен на-
тиск ГЕРБ се „съгласиха“ да има машини в едва 3 000 секции. Те обаче нямат 
право да се съгласяват или не. Те трябва или да спазват закона,  така както е 
приет през 2014 г., или да го отменят. В момента този закон просто не се из-
пълнява“, заяви тя. Йончева изтъкна нежеланието на управляващите да започ-
нат процедура за избор на нов състав на ЦИК, тъй като мандатът на сегашната 
приключва. „ГЕРБ посегна и на демократичните достижения в ИК - като взима-
нето на решения от избирателните комисии с квалифицирано мнозинство. Те 
го замениха с обикновено. Това не е демократично. Не е демократично и това, 
че българските граждани няма да имат възможност за касационна жалба до 
ВАС за решенията на избирателните комисии“.

Георги Свиленски: От действията на ГЕРБ личи желанието им за манипули-
ране на изборния процес

 Фев 25, 2019
„От действията на ГЕРБ през последните седмици ясно личи желанието им 

за манипулиране на изборния процес”, това заяви зам.-председателят на ПГ 
на „БСП за България” Георги Свиленски по време на прескоференция на По-
зитано 20. Той обясни, че нещата, които иска БСП в Декларацията на Нацио-
налния съвет са: изчистване на изборните списъци и машинно гласуване. „Има 
ли някой съмнение, че трябва да има възможност да се обжалва всяко едно 
решение във ВАС или че решенията в изборните комисии трябва да се вземат 
с 2/3 мнозинство ?”, попита народният представител.

Крум Зарков: В цирка на ГЕРБ няма да участваме
Фев 25, 2019
„Разбираме призива на Президента да се върнем в пленарна зала, но БСП 

прие това нелеко решение на Национален съвет с ясни условия. Условията 
към момента не са изпълнени – за отмяна на всички тези проблеми, които са 
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залегнали във ветото“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл-
гария“ Крум Зарков на пресконференция в централата на партията. „Само 
преди час чухме на пресконференция, че ГЕРБ не само не са си взели поука 
- какво се случи в последната седмица в парламента, а и готвят поредния 
парламентарен цирк, при който да жонглират с ветото и да избират от него 
това, което им харесва и това, което не им харесва. Ние в този цирк няма 
да участваме“, допълни той.  Зарков подчерта, че има ясно решение на На-
ционалния съвет, което гласи, че БСП ще се върне в парламента при отмяна 
на скандалните изменения в Изборния закон. „Ветото дава възможност за 
такава отмяна. В ръцете на управляващото мнозинство е да я направи“, каза 
още Зарков. Той приветства президента Радев за ветото, което наложи вър-
ху последните промени на Изборния кодекс. „Аргументите му в мотивите за 
преференциите, за начина на взимане на решения от ЦИК, за обжалването 
на тези актове, са аргументи, които БСП яростно защитава в продължение на 
26 часа, преди няколко дни в парламента“, коментира зам.-председателят на 
ПГ на „БСП за България“. 

Георги Свиленски: Има пари, има възможност за машинно гласуване, но 
няма политическо желание да се изпълни

Фев 26, 2019
„ГЕРБ да се изяснят за себе си – за машинно гласуване ли са, или против 

него“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Сви-
ленски в сутрешния блок на Нова телевизия. Той подчерта, че в бюджета упра-
вляващите са отделили 50 млн. лв., а за 26 часа обсъждане не е станало ясно 
искат ли машинно гласуване, или не. 

Димитър Данчев: Управляващите готвят поредния парламентарен цирк с 
ветото на президента

Фев 26, 2019
„Управляващите готвят поредния парламентарен цирк - ще се опитат да 

жонглират с ветото на президента, като от него ще изберат само това, което 
им хареса. На пресконференцията си обясниха, че ще ремонтират Изборния 
кодекс само за връщане на преференциите в предния им вид. Другите искания 
и препоръки не са чути от ГЕРБ. 

„Дневният ред в Народното събрание няма нищо общо с проблемите на об-
ществото. По думите му ГЕРБ изпитват панически страх от отсъствието на ле-
вицата в Народното събрание.

Петър Витанов: Машинното гласуване ще елиминира всички възможности 
за манипулация

Фев 26, 2019
ГЕРБ принизиха нивото на Народното събрание
„Пет  години имахме заложено въвеждането на машинното гласуване. Защо 

настояваме то да бъде въведено? Защото  елиминира всички възможности за 
манипулация на изборите. С лист и химикал ГЕРБ успяват да правят фокуси. 
Смятаме, че с машинното гласуване тези фокуси нямат да бъдат възможни и 
ще намалее броят на невалидните бюлетини“ Всеки един опит да бъде про-
менен Изборният кодекс в навечерието на политическата кампания е опит за 
постигане на служебна победа.

„Два дни и две нощи имахме възможност да говорим по темите за Избор-
ния кодекс, но не бяхме чути. Колегите от ГЕРБ принизиха нивото на Народ-
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ното събрание. Този орган взема решения в ущърб на българските граждани, 
системно нарушава закона, не спазва разпоредбите и препоръките на редица 
международни органи, които се занимават с честност и прозрачност на избор-
ния процес, взема решения през нощта, на тъмно. 

Крум Зарков: Когато не сме в парламента, ние сме при хората
Фев 26, 2019
Крум Зарков обясни в предаването „Плюс минус“ по Нова ТВ, че мотивите, 

с които Президентът е наложил вето върху промените на Изборния кодекс, са 
тези, които от БСП са представили по време на дебатите. 

По думите му въпреки аргументите на БСП, ГЕРБ не са отстъпили от пози-
циите си. „Исканията ни, които също включват начина на вземане на решения 
в изборните комисии, както и правото на обжалване пред ВАС, не бяха удо-
влетворени“, коментира народният представител. „Парламентът трябва да е 
сцената, на която се играе политическата игра. Вместо в сцена, този парламент 
се превръща в завеса“, категоричен бе социалистът.

Драгомир Стойнев: Засега парламентаризма трябва да го защитаваме из-
вън парламента

Фев 27, 2019
„Два законопроекта - ето какво ще работи Народното събрание тази седми-

ца по програма“. Това написа във Фейсбук зам.-председателят на ПГ на „БСП 
за България“ Драгомир Стойнев.  „Не подценявам двата документа, пробле-
мът е, че те са единствените в дневния ред на законодателя. Другото е изслуш-
ване на министри и регулярни отчети на няколко институции. 

„Казвам това със съжаление. Като общество и като управленски потенциал 
загубихме Парламента - най-важния център за правене на политика и рефор-
ми, основния инструмент за промяна и напредък, гарант на това, че хората 
участват и контролират чрез избора си“. Огромната празнота в дневния ред не 
е случайна – това е дневният ред на управлението, което иска да се задържи 
на власт, а не дневният ред на бизнеса, на иновациите, на образованието, на 
младите и амбициозни българи или на възрастните, болните и бедните. 

 „Има обаче и още нещо ново - опозицията отказа да легитимира машинаци-
ите на ГЕРБ, като участва в дебати, които само симулират демократичен зако-
нодателен процес и напусна парламента.  Към нас се отправят призиви - БСП 
да се върне обратно в Народното събрание. Да, но това може да стане, само 
ако мнозинството „освободи“ това Народното събрание от партийно-групова-
та хватка и се откаже от злоупотребите чрез законодателство. Засега парла-
ментаризма трябва да го защитаваме извън парламента“, заключва Драгомир 
Стойнев.

Корнелия Нинова: Да се намалят и замразят заплатите на депутатите
Фев 27, 2019
„В ръцете на мнозинството в Народното събрание е да променят Правил-

ника за работата на парламента. Отказали сме се от всякакво заплащане и 
ползване на командировъчни, но да се реши принципно въпросът. Искаме да 
се разгледа и нашето предложение, което въвежда справедливост - да се на-
малят и замразят заплатите на депутатите и да не се увеличават на всеки три 
месеца, автоматично, с ръста на средната заплата.“ 
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Корнелия Нинова: Управляват ни ГЕРБ и ДПС. Патриотите са статисти
Фев 27, 2019
„С това мнозинство парламентът не е средство за правене на политика. Той 

е средство за авторитаризъм, за потъпкване на парламентаризма, лобистки 
закони и задкулисни договорки. Стоейки вътре, ставаме съучастници в това“, 
заяви председателят на БСП Корнелия Нинова в студиото на БНТ. По думите 
на самия г-н Цветанов, той е поискал от ДПС подкрепа, за да не падне пра-
вителството. От друга страна ДПС са поискали завишаване на критериите за 
преференциите. Станало е ясно, че истинският крепител на властта е ДПС, а 
патриотите са просто статисти. Лидерът на БСП попита възможно ли е да се за-
щитават с плам две напълно противоположни решения, в рамките на няколко 
часа след обаждане отвън.

Христо Проданов пита управляващите: Заради „къртовския си труд“ ли ще 
си увеличавате пак заплатите?

Фев 28, 2019
„Заради „къртовския си труд“ ли ще си увеличавате пак заплатите?“. Този 

въпрос отправи зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Христо Про-
данов към управляващите. По думите му анализът на къртовския труд на ра-
ботата на НС тази седмица показва няколко неща. Той подчерта, че са раз-
гледали отчета на НЗОК за 2017г., който е отлежавал в някое от шкафчетата 
на Председателя на парламента Цвета Караянчева повече от половин година. 
На следващо място той посочи изслушаването на министъра на икономиката 
за глобалните успехи, които постига ГЕРБ в областта на икономиката и ико-
номическото развитие на България, както и отчет на Комисията за защита на 
личните данни за дейността й за 2018г. и законопроекта за преброяване на 
земеделските стопанства. 

„За пореден път управляващите не пожелаха да разгледат предложението 
на БСП за замразяване на депутатските заплати със задна дата и тяхното на-
маляване“, заяви той и припомни, че за трети път левицата е внесла в НС пред-
ложение за промени в Правилника за организацията и дейността на Народно-
то събрание - депутатските заплати да бъдат замразени на нивата от края на 
43-то НС, когато са били в размер на 2 900 лв. 

Георги Свиленски: Искаме да покажем двойните стандарти и двойното спаз-
ване на законодателството

Мар 01, 2019
 „Искаме да покажем двойните стандарти и двойното спазване на законо-

дателството, за да разберат българските гражадани - как се пишат и спазват 
закони от едни хора и как на едни други хора им е позволено да не ги спазват”, 
това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” Георги Свиленски. 

По думите му всички търговци са били задължени да си сменят касовите 
апарати, като са им дадени срокове, които са принудили търговците да пред-
приемат действия, свързани с финансови разходи, за да изпълнят закона. 
„Няма лошо да се изпълнява закона, но на други хора този срок беше отложен. 
Който ходи на среща с премиера, в кабинета или в Банкя, получава отсрочка”, 
възмути се Свиленски. Той каза още, че не е ясно кой е субектът, който събира 
парите от паркоматите. 
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Корнелия Нинова: ГЕРБ и ДПС отново направиха сделка
Мар 06, 2019

„Днес е  отхвърлено ветото на Президента. Виждате, че ДПС, ГЕРБ и ОП в 
пълно съгласие отхвърлят аргументите на Президента, а и нашите – аз опреде-
лям това като поредната сделка, особено между ДПС и ГЕРБ. Цената на тази 
сделка търсете в петък, в дневния ред на парламента”, това заяви председате-
лят на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция на Позитано 20. 
По думите й става дума за Закона за вероизповеданията. „ГЕРБ опрощават на 
мюфтийството задълженията им към държавата. Сделката е: „Ние ви подкре-
пяме, за да отхвърлим ветото на президента и аргументите на БСП, а вие ни 
опрощавате задълженията към мюфтийството”. Нинова коментира, че това е 
още едно доказателство за правотата в намеренията и поведението на БСП да 
стои извън това статукво и това задкулисие. „Не можем да бъдем част от това 
задкулисие. На това статукво и това задкулисие има алтернатива – ние сме 
тази алтернатива”, категорична бе Нинова.

Фарсът в парламента отчуждава българите от урните
Мар 07, 2019
„Считаме изпълнението на разпоредбите на Изборния кодекс за промяна на 

състава на ЦИК за наш успех, защото принудихме управляващите да се съо-
бразят със закона”, това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” 
Крум Зарков по време на пресконференция на „Позитано 20”.

„За съжаление, не успяхме да убедим останалите партии по отношение на 
други важни промени в изборното законодателство – възможностите за ма-
шинно гласуване бяха окастрени, прагът на преференциите е непосилно висок, 
основателното вето на президента беше отхвърлено единодушно, а в парла-
мента са внесени разнопосочни закони, които връщат дебата на изходната му 
точка”.

Явор Божанков: Некачественото законодателство поражда напрежение
„Всеки законопроект има юридическа страна и тя включва процедурната 

част и материалната част - неговото съдържание. Оценката на въздействие е 
изключително важна, а в България тя се пренебрегва”, това заяви депутатът 
от ПГ на „БСП за България” Явор Божанков. Некачественото законодателство 
по толкова важна материя поражда напрежение. Народният представител ко-
ментира, че нито БСП, нито българските граждани са писали, гласували или 
осигурили кворума за приемането на тези текстове.  „Затова е неоснователно 
обвинението на управляващите, че опозицията създава напрежение. Истината 
е една – те си създадоха това напрежение сами и ги призоваваме по-бързо да 
го преодолеят”, заключи Божанков.

Георги Свиленски към патриотите: Опрощаването на дълговете на мюфтий-
ството не е залог за етнически мир

Мар 12, 2019
„В законопроекта, който засяга опрощаването на над 12 млн. лв. на Главно 

мюфтийство, въобще не става въпрос за етническия мир или някакво потиво-
поставяне на общности. Призоваваме управляващите да не злоупотребяват с 
тази тема“. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги 
Свиленски на пресконференция в централата на БСП.    

„Колеги от ОП, ако не искате законопроектът за опрощаването на дълговете 
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на Главно мюфтийство да бъде приет, просто не се регистрирайте в деня, в 
който се приема“.  

Свиленски: ГЕРБ искат държавата да плаща големи неустойки за концесията 
на летище София

Мар 12, 2019
„С промяната на Закона за концесиите управляващите искат да задължат 

българската държава да дължи неимоверно големи неустойки за това, че след-
ващо правителство е отменило една концесия, която не е в интерес на бъл-
гарските граждани. Той коментира и как работи парламентът в отсъствието на 
БСП. „От 6 точки в дневния ред на правна комисия, 4 законопроекта са внесени 
от народни представители от новото мнозинство ГЕРБ и ДПС, а 2 законопро-
екта са от МС и всички те са внесени след 28.02.2019 г. Те са без обществено 
обсъждане, без анализ на оценка на въздействие, без нито едно становище от 
засегнатите страни“. 

Свиленски посочи законопроектите, внесени от новата коалиция ГЕРБ-
ДПС-Воля-ОП през последните две седмици: Изборният кодекс - с отмяна на 
преференциите, вероизповеданията - с опрощаване на данъци, осигуровки 
и задължения основно на едно вероизповедание, Законът за концесиите - с 
ограничаване възможността за преразглеждане на концесията и вероятна въз-
можност за бъдещия концесионер да съди българската държава. Той припом-
ни, че този закон е бил променян няколко пъти по повод концесията на Летище 
„София“. „Не знам тези законотворци, които пишат в министерствата, не си ли 
дават сметка колко пъти променят един и същи закон за една и съща сделка“, 
каза още Георги Свиленски. Като други законопроекти той посочи: поправките 
на Закона за съдебната система, промяна в Закона за банковата несъстоятел-
ност. „Тези са законите, които обединяват новите управляващи“, коментира 
зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“. 

Христо Проданов: Докато не махнем ГЕРБ, България ще се управлява с 
„проба-грешка“

Мар 14, 2019
Според него елитът е откъснат от обществото. „Стоейки в НС, дори и да за-

щитаваме много пламенно тезите си, това не се забелязва. Пускайки си нови-
ните, хората чуват – депутатите опростиха дълговете на мюфтийството, про-
мениха Изборния кодекс. Не искаме да сме в този кюп и напуснахме, за да се 
знае кои реално са управляващите. В парламента опозиция няма“ 

Корнелия Нинова: Сделката ГЕРБ-ДПС- ОП продължава
Мар 14, 2019
Вчера ГЕРБ обявиха намерението си за промяна в Закона за вероизповеда-

нията – да не се опрощават, а да се разсрочат задълженията на мюфтийството 
към държавата. За нас от начало и докрай това е сделка между ГЕРБ, Обеди-
нени патриоти и ДПС, за да се спаси правителството.

Второ, ако не беше БСП, това щеше да мине тихомълком и никой да не разбере.
Трето, предложиха промяната не защото чуват гласа на хората, а защото се 

уплашиха от реакцията на хората.
Четвърто, новото предложение е старото, но в друга, по-завоалирана фор-

ма.
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Корнелия Нинова: Залагат се прегради към бъдещо прекратяване на конце-
сията

Лидерът на БСП Корнелия Нинова допълни, че в променения Закон за кон-
цесиите се връзват  ръцете на бъдещите управляващи. „Няколко пъти сме каз-
вали, че ако народът ни се довери да управляваме, ще прекратим тази конце-
сия. За да се вържат ръцете за подобни бъдещи действия, се вкарват промени, 
които затрудняват този процес. България ще трябва да плаща при едно такова 
бъдещо действие, дори и виновен по договора да е концесионерът. Изрично се 
записва, че ще се решава в Арбитражен съд. Залагат се прегради към бъдещо 
прекратяване на концесията. Това ни навежда на мисълта, че всичко е догово-
рено и че се поема ангажимент към бъдещия концесионер - който и да дойде 
на власт, няма да може да засегне интересите му“, поясни Нинова.

Елена Йончева: Турска фирма ли ще вземе Летище София?
Мар 14, 2019 
„Днес беше приета скандална поправка в Закона за концесиите. Според нея, 

концесионният договор няма да е недействителен, ако не отговаря на бъл-
гарското законодателство.“ Това заяви говорителят на ПГ на „БСП за Бълга-
рия“ Елена Йончева на пресконференция. Тя обясни, че депутатите са взели 
решение да отпадне т. 6 на параграф 17 от Закона. „За първи път държавата 
е напълно уязвима и не може защити своя интерес. Затова питаме: Защо е 
необходима поправката, която прави държавата напълно уязвима? Ако е пре-
допределен изборът на концесионер, стоят ли турски интереси зад тази фир-
ма?“, попита Йончева. Тя припомни, че концесията беше спряна по време на 
служебното правителство с мотива, че законът застрашава националната си-
гурност.

Нинова към потребителите: Парламентът и действителността – два противо-
положни свята

Мар 15, 2019 
Председателят на БСП Корнелия Нинова и народните представители от ПГ 

на „БСП за България” Петър Витанов, Димитър Данчев и Жельо Бойчев и об-
щинският съветник в София Милка Христова се срещнаха с ръководството на 
Федерацията на потребителите в България.

Най-големият проблем е тежкият лобизъм в законодателството. „Законът 
поставя големите фирми и монополите в силна позиция, а най-ощетеният, мал-
кият човек, няма закрила”, каза тя. Вместо политика за големите, на гърба на 
потребителя – ние ще искаме политика за малките, с ясни правила и контрол. 
Това, което виждам тук днес и онова, което се случва в парламента, са два про-
тивоположни свята.  Тук хората са изтерзани от бедност и несправедливост, в 
парламента се търгуват за кворум, за да оцелее правителството на Борисов. 
Управляващите са алчни за власт на всяка цена. Хората са жадни за справед-
ливост и нормален живот”.

Корнелия Нинова коментира, че от БСП са готови да си сътрудничат с Фе-
дерацията и канят техни експерти за нови срещи по конкретни наболели теми, 
включително и по Закона за храните и Закона за търговските вериги. 

Нинова: Парламентът е изчерпан морално, законодателно и политически
Мар 15, 2019
„Събитията в последните дни доказват правотата на решението ни да излез-

ем от  парламента, защото той е изчерпан морално, законодателно и полити-
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чески“, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журналисти. Тя комен-
тира, че в последните дни става още по-ясно, че това не е място, на което се 
пишат закони в интерес на държавата и хората, а място, на което се търгува с 
една едничка цел - да се задържат управляващите по-дълго на власт. „Досега 
имахме тройна коалиция ГЕРБ - ДПС и ОП, а сега вече и търговията с ВОЛЯ - на 
всяка цена да се крепи мнозинството. „Няма да се върнем в парламента, защо-
то остава възможността в изборните комисии да се приемат решения с гласо-
вете на половината плюс един от членовете на СИК, което е предпоставка за 
манипулации и фалшификации“, отбеляза още Корнелия Нинова. Тя добави, 
че в изборните списъци остават мъртвите души, остава и невъзможността с 
касационна жалба да се обжалват решения пред ВАС, както и  съмненията за 
подменяне на вота и фалшификация на изборите. 

Георги Свиленски: От този парламент няма полза, превърнал се е в битак
Той подчерта, че с промените в Изборния кодекс е застрашен стълбът на 

демокрацията – изборният процес.
Георги Свиленски заяви, че от този парламент няма полза, там няма поли-

тика. Той припомни, че се предлага закон, а Цветанов лъже че е наясно колко 
са задълженията на вероизповеданията у нас, сумата била обща и бил прин-
ципен въпросът. „Ясно е още от първия ден, че 8,57 млн. лв. са задължени-
ята на Мюфтийството, а 200 хил. лв. са на останалите 5 вероизповедания. 
Защо го крият?“, попита зам.-председателят на ПГ на левицата. „Опитват се 
да го направят етнически и религиозен проблем, а той не е такъв. Българските 
мюсюлмани си плащат данъците, те са почтени както останалите български 
граждани. Това, че даден субект, пък бил той и Мюфтийство, има задължения 
не означава, че законите в тази страна не трябва да се спазват. За коя друга 
организация е правен специален закон?“- попита още той.

Георги Свиленски подчерта, че крайната цел на БСП е в България да се вър-
не нормалността в политиката, българският парламент да започне да приема 
закони на първо и второ четене след предварителен анализ и оценка на въз-
действието и преди да се внася искане за отсрочка, да се знае каква сума се 
отсрочва. „Това минава през нови избори, с ново мнозинство и нови субекти“, 
подчерта той.

Весела Лечева: Тревожно е случващото се в парламента
Мар 16, 2019
„Ние приложихме всички парламентарни механизми, за да реализираме 

нашата програма и нашите виждания, въпросите, свързани с дневния ред на 
българските граждани. Нищо от това не беше възприето. Ето защо се наложи 
много ясно и категорично да заявим нашата позиция, да бъде разбрана и ви-
дяна от всички, от цялото българско общество, че такъв парламент е вреден и 
безполезен за българските граждани. Всеки ден се приемат поправки на при-
ети предния ден закони“

Корнелия Нинова: Има управление на хаоса във всички системи в държавата
Мар 19, 2019
Намаляват пенсиите и ощетяват пенсионерите
„Хаос имаме с касови апарати, електронни регистри, а сега хаос и в пенсион-

ната реформа и ощетяване на пенсионерите. От претенцията им за управление 
и правителство на стабилността, остана управление на хаоса във всички системи 
в държавата. Така не може да се управлява държава!“ Това заяви председате-



148
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

лят на БСП Корнелия Нинова на пресконференция в централата на партията. 
Разбрахме, че волята на премиера е било да няма ощетени. Но два пъти волята 
на премиера беше да има ощетени“, коментира тя и обясни, че през 2015 г. е 
приета пенсионна реформа „Калфин“ при управлението на „Борисов-2“ с АБВ. 
„Тази мъка и хаос в пенсионната реформа започна от тогава. Тогава в закона 
приеха, че ще отпадне възможността бъдещите пенсионери да избират тези три 
години, които са най-благоприятни за тях, и че при изчисляването на пенсията 
ще се вземе само осигурителният доход на лицето за периода след 31.12.1996 
г. до датата на пенсия. Това беше първата стъпка“, припомни председателят на 
БСП. По нейните думи втората стъпка е била  предприета през 2018 г. – „Бори-
сов-3“ с различно мнозинство – ГЕРБ и ОП. Нинова припомни, че те са щели да 
се борят за 300 лв. минимална пенсия, а са приели реформата, с която се утеж-
нява законът от 2015 г. „Отново потвърдиха, че трите години стаж преди 1997 
г. няма да могат да се посочват от пенсионерите и допълнително премахнаха 
годините от 1997 г.-2000 г. при изчислението на размера на пенсиите. Така на 
две стъпки беше взето това решение за пенсионната реформа“, каза още тя. 
Нинова отхвърли твърденията, че това е било консенсусно решение, като показа 
стенограми от 2015 г. и 2018 г. „През 2015 г. на 32 страници стенограма БСП 
обяснява защо това не трябва да се приема. Не сме участвали в този консенсус. 
Това решение беше прието с гласовете на ГЕРБ и АБВ. Стенограмите от 2018 
г. показват, че решението е прието с мнозинство ГЕРБ и ОП, отново след сери-
озни дебати, позиция и гласуване против тази реформа“, каза още тя. Нинова 
подчерта, че от 2015 г. досега БСП е последователна срещу тази реформа и е 
внесла и предложила алтернативна пенсионна реформа, самостоятелен законо-
проект на Кодекса на социалното подпомагане, с което показва какво е вижда-
не й за пенсионната реформа. „ Ние премиерско-волева република ли сме или 
законово-парламентарна република? Ако искат нещо да правят, това не зависи 
от волята на премиера, а от промени в законите, които това мнозинство приема 
два пъти“, посочи Нинова. Според нея в момента цари пълен хаос и тепърва ще 
изчисляват какъв бил ефектът, колко хора ще бъдат засегнати, колко пари ще 
трябват. „Това нещо, уважаеми управляващи, се прави преди да се приеме за-
конът, каза още Корнелия Нинова.

Драгомир Стойнев: БСП няма място в парламента докато в него не се обсъж-
да дневният ред на обществото

Мар 20, 2019
По неговите думи БСП няма как да бъде в парламента, когато има дневен 

ред, в който се изслушват четири министри всяка седмица, само защото упра-
вляващите не могат да запълнят дневния ред. „Срамно е, когато българският 
парламент и народните представители нямат достатъчно законопроекти. Не 
е достойно за българския парламентаризъм“, категоричен е Стойнев. Според 
него, ако имаше чуваемост, нямаше да се седи в парламента до 22:00-23:00 
часа и управляващите щяха да се вслушват в гласа на опозицията.

Корнелия Нинова: На бизнеса е нужно трайно законодателство, а не хаос
Мар 21, 2019
На бизнеса е нужно трайно законодателство и конкурентни правила. Не 

може законите да се променят по три пъти на месец. Подкрепата за малкия 
и средния бизнес в България е един от основните ни приоритети“. Това заяви 
лидерът на БСП Корнелия Нинова на среща с ръководството на Българската 
асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил.
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Проф. Георги Михайлов за протестите на медицинските сестри: Ние отдавна 
предлагаме това, за което настояват 

Мар 22, 2019
Всеки управител на лечебно заведение с държавно участие е бил потърпевш 

от Закона за обществени поръчки, тъй като той създава абсолютно ненормал-
ни условия за работа на лечебните заведения.

Проблемите в сектор здравеопазване са много сериозни и са натрупвани 
години наред. Управляващите и сегашното ръководство на Министерството на 
здравеопазването не се опитват да ги решат принципно“, това заяви народни-
ят представител от ПГ на „БСП за България“ проф. Георги Михайлов по БНР по 
повод протестите на медицинските сестри. 

Елена Йончева: Не само оставка на Цветан Цветанов, но и да напусне поли-
тиката

Мар 24, 2019
Тя припомни, че преди няколко дни Българската стопанска камара излезе с 

информация, че 42% от приетите закони минават през „задния вход“, т.е. те 
обслужват частни интереси, частни фирми. Тя посочи, че  през януари 2017 г. 
ГЕРБ  са вкарали лобистки промени в ЗУТ, които дават възможност на една 
фирма, вместо да построи 8 етажен блок, да построи 35 етажен. „Поправката 
„Артекс“ на ЗУТ е внесена от депутати от ГЕРБ. Тя е гласувана от всички депу-
тати от управляващата партия. Тези, които са я внесли  са знаели за какво е. 
Става дума за лобистки закон, който внесен за конкретна фирма“

Корнелия Нинова: Кога ще има осъден политик в затвора?
Мар 28, 2019
По повод съмнения на БСП за предстоящи манипулации в изборния процес, 

Нинова заяви, че те са обуславят от факта, че решенията в комисиите ще се 
вземат с мнозинството на ГЕРБ и че не е възможно да се обжалват пред ВАС, 
а освен това има мъртви души в списъците. „ГЕРБ заложиха  корупцията в за-
кона, нарушението на изборните правила също“, коментира тя.  

„Нашето мнение е, че законът трябва да е над всичко. Да е принципен и да 
не е в услуга на една или друга партия. Затова поискахме да се смени съставът 
на ЦИК“, заяви Нинова. По думите й става дума за върховенството на закона, 
а не за желание за оправдаване на загуби или победи - законите трябва да са 
еднакви за всички.

Проф. Михайлов: С това НС проблемите в здравеопазването не се решават
Мар 27, 2019
„С този парламент проблемите в здравеопазването не тръгват към разреша-

ване вече две години. Това, което ни притеснява е, че те ескалират, а хората 
излизат на улицата в спонтанно недоволство. Той припомни, че левицата е 
внесла в Народното събрание решение на проблемите в сектора, но са срещ-
нали стена от неразбиране. „За тези две години неразбирането доведе до ка-
тастрофално положение в здравеопазването“, обясни докторът. „В нито една 
област решенията не се случват“, категоричен бе той.

Кристиан Вигенин: Само ние водим дебата за бъдещето на Европа с „Визия 
за Европа“

Мар 31, 2019 
Интересно е да споменем, че в средата на януари в България беше вътреш-
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ният министър на Турция - тогава той имаше срещи с министър-председате-
ля, според програмата му е имал срещи и с Главното мюфтийство. Би било 
интересно да разберем какви са били разговорите на вътрешния министър, 
така че десет дни по-късно да се внесат промени в закона“, заяви народният 
представител. По думите му промените са факт - от една страна, с тях са били 
отрсочени дълговете на мюфтийството, а от друга - те са позволили чуждо 
финансиране на вероизповедания. Кристиан Вигенин заяви още, че това обез-
мисля закона по начина, по който е бил обсъждан на заседание на КСНС при 
президента.

Любомир Бонев, БСП: Земите на хората от с. Дивотино са унищожени
Апр 03, 2019
По думите му, всяка концесия на правителството е схема. „Дават се кон-

цесии на определени хора. Подготвя се концесия на доходоносното летище 
София. Не е нормално. Нима държавата не може да го управлява? Може!”, от-
сече Бонев. Той добави, че цялото ни законодателство е лобистко през послед-
ните години. „Законите се правят от управляващите, за да са в тяхна угода”, 
добави Любомир Бонев.

Антон Кутев: Цветанов да върне пари на държавата от присъди в Страсбург, 
КОНПИ да отнеме имуществото му

Апр 03, 2019
Социалистът обърна внимание, че от БСП са поискали шефът на КОНПИ да 

се назначава от президента, а не от парламента. „Ако беше така, ситуацията 
щеше да бъде различна. Виждаме, че това е политиката на ГЕРБ - навързват се 
така, че да не могат да бъдат сменени“, категоричен бе Антон Кутев. „Морални-
ят акт е КОНПИ да си свърши работата”.

Корнелия Нинова: Внасяме подписи в НС за отстраняване на Пламен Геор-
гиев и заместника му

Апр 04, 2019
Нинова припомни, че Пламен Георгиев беше избран от новата управляваща 

коалиция ГЕРБ, ДПС, ОП и ВОЛЯ. „Ние бяхме против неговия избор, както и 
против закона и начина, по който беше създадена комисията“, каза председа-
телят на БСП. Тя припомни, че левицата внесе свой закон с различна филосо-
фия, но той беше отхвърлен.

По думите й на КСНС при държавния глава тя ще предложи 3 - 4 конкретни и 
различни мерки за истинска борба с корупцията по високите етажи на властта. 
„Там, по реакцията на другите партийни лидери ще разберем -  има ли воля 
наистина да се справим с този проблем или ще продължат да имитират борба 
с корупцията.

Ирена Анастасова: Борбата с корупцията е борба за живот в България
Апр 05, 2019
По думите й юристите трябва да са стожери на правото в Народното събра-

ние, а Кирилов е показал погазване на правилника на парламента, претупване 
на законите, среднощни заседания, както и липса на каквато и да е чуваемост 
на аргументите, които са против. Тя припомни, че Борисов възложи на Кири-
лов да промени гласуваното от тях самите решение, с което общинските съ-
ветници не влизат в обхвата на проверки на антикорупционния закон. Тогава 
левите депутати настояваха общинските съветници да не правят изключение. 
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Ирена Анастасова изрази съмнение, че ще има промяна в качеството на рабо-
тата на правната комисия в НС, ако Десислава Атанасова бъде избрана за неин 
председател. 

Парламентарната група на БСПБ взе участие в Тържественото извънредно 
пленарно заседание на Народното събрание във Велико Търново по случай 
140-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Тър-
новската конституция 

Апр 16, 2019 г. 

Беше прието и Обръщение на 44-ото Народно събрание към българския на-
род по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция

Корнелия Нинова: Как „антиевропейското” поведение на БСП стана евро-
пейска норма.

Апр 17, 2019 г. 
През 2016 г. произнесох изречението “Българите не сме втора ръка хора в 

Европа, за да ядем второ качество храна“. Веднага ме връхлетя страшна буря. 
Платени социолози, политолози и анализатори вкупом заговориха за антиев-
ропейското ми поведение. Чак генералният секретар на ЕНП дойде и поръча 
на българите - не гласувайте за БСП, те ще ви извадят от ЕС. Това не ни стрес-
на. Внесохме предложения в българския парламент. Отхвърлиха ги. Минаха 
три години. Днес в Брюксел се прие закон, с който се забраняват двойните 
стандарти в храните. Честито, българи. И никога не се страхувайте да говорите 
и настоявате, че българският народ е равен на другите европейски народи.

 

СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
в 44-ото НС ЗА СЕДМАТА СЕСИЯ 

- 08.05.2019 г. – 31.07.2019 г.

ПОЗИЦИИ, КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ ЗА ПРИЕМАНОТО ЗАКОНО-
ДАТЕЛСТВО И РАБОТАТА НА МНОЗИНСТВОТО В 44-О НС ОТ 
ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ЗАВРЪЩАНЕ В ПАРЛАМЕНТА 

(08.05.2019 – 30.05.2019 г.)

(Използвани са отразените в сайта на БСП пресконференции, 
участия на народни представители в предавания на електронни 
медии, публикации в социалните мрежи от началото на седмата 

сесия на 44-ото НС)

Началото на седмата сесия на 44-о Народно събрание съвпадна с послед-
ните дни на предизборната кампания за членове на Европейския парламент 
(Народното събрание не проведе заседания на 22 и 23 май). За този период 
акцент бяха предизборните прояви на народните представители от парламен-
тарната група на БСП за България.



152
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Май 08, 2019 
Борисов ще бъде минало. Важно е ние как ще си подредим настоящето и 

бъдещето
Все повече хора ни подкрепят и виждат в БСП гаранция и възможност. Га-

ранция за справедливост, че ще се преборим за минимална европейска заплата 
и минимална европейска пенсия. Че ще има европейска прокуратура , начело 
с госпожа Кьовеши, за да има и справедливо правосъдие. И възможност -  за 
сваляне  на едноличния режим Борисов и възстановяване на държавата с ус-
ловия за правене на бизнес- без рекет; с  развитие на държавното и общинско 
здравеопазване; с образование , в което не се подменя историята и турското 
робство е турско робство, а не мирно съжителство; със свобода за различното 
мнение, без страх за работата и децата. 

Май 13, 2019
БСП ще организира паралелно преброяване на изборите за Европейски пар-

ламент
Ръководството на БСП събра около двеста областни председатели, кметове, 

председатели на общински съвети и депутати на среща. На нея беше обсъден 
ходът на кампанията за Европейските избори и организацията на изборния 
ден.

От цялата страна постъпва информация, че ГЕРБ използват администраци-
ята в кампанията и упражняват натиск върху хората. Кметовете, избрани от 
БСП,  се оплакаха от целенасочени, засилени проверки.

„Правим пълна мобилизация за защита на хората. Бъдете до всеки, върху 
който се упражнява натиск. Знаем, че ГЕРБ, в деня на изборите,  манипулират 
вота. Затова ще имаме масирано присъствие в комисиите със застъпници и 
наблюдатели. Правим организация за паралелно преброяване“, заяви предсе-
дателят на БСП Корнелия Нинова. 

Май 17, 2019
Корнелия Нинова: Върховенството на закона и свободата са надпартиен въ-

прос
20 партии и организации сме мрежа за тяхната защита
„Тук сме различни хора, с различни професии и различни убеждения, но 

имаме една цел – да гарантираме основна ценност на правовата държава и 
Конституцията – свободата на избора”. Това заяви лидерът на БСП по време 
на подписване на Меморандум за честни избори с 20 политически партии и 
неправителствени организации. „Върховенството на закона изисква защита и 
гаранция от много хора – нека то да е в основата на нашите действия във връз-
ка с изборния процес”, призова Нинова. излезте, гласувайте и изразете волята 
си. Тези избори са ключови за бъдещето на Европа и на България и на всеки 
един от вас. Вярвам, че с общи усилия ще се поздравим с победа на 26 май”, 
заключи Нинова.

Май 17, 2019
Борисов ще излъже превозвачите, за да си купи спокойствие до местните 

избори „След срещата си с превозвачите министър-председателят за пореден 
път доказа, че не може да управлява държавата и че няма никаква визия за 
който и да е сектор - дори за 6 месеца напред”. Това заяви зам.-председателят 
на транспортната комисия и зам.- председател на ПГ на „БСП за България“ Ге-
орги Свиленски. Той коментира, че управляващите са показали некомпетент-
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ност при определяне на предвидените срокове, в които тол системата може 
да бъде въведена в България. Свиленски отбеляза, че от БСП още миналата 
година са предупредили за очакван законодателен провал и са предложили 
промени в нормативната уредба с цел нейния успешен старт. 

„Необяснимо защо всички предложения идваха от народни представители 
от ГЕРБ, а правителството стоеше и гледаше безучастно бъдещия провал”, 
добави Свиленски. По думите му гафът с електронните винетки в началото на 
годината и оставките на шефовете на МРРБ и АПИ са показали, че още с въз-
лагането на тол системата през втория кабинет на Борисов, тя е имала същест-
вен недъг и се е управлявала от хора, които не разбират за какво става дума. 

„Очаквам Борисов да се отметне от обявеното намаляване на таксите, обе-
щано на превозвачите. Той за пореден път ще ги излъже, за да си купи спокой-
ствие до местните избори”, изрази мнение социалистът. 

Май 18, 2019
Корнелия Нинова: Борисов си купува спокойствие за 6 млрд.лв., а твърди че 

няма пари за заплати

„Борисов е изхарчил еднолично за две години 5. 9 млрд лева. С над 190 
решения, извън официално приетия бюджет на страната,  с вашите пари, си ку-
пува личното политическо оцеляване. Ние всички си плащаме данъци и такси, 
които правителството увеличи. След това един човек решава как да се разпо-
режда с нашите пари. И те не стигат до хората. Те отиват за ремонт на ремон-
тите, в близките фирми до властта, в къщите им за гости, в личния асансьор на 
Цветанов. Това каза в Хасково лидерът на БСП Корнелия Нинова, която беше 
там заедно с кандидатите за евродепутати от „БСП за България“ Елена Йонче-
ва, Цветелина Пенкова и Емил Георгиев. Според нея  бедността е големият ни 
проблем, но той може да бъде решен. 

Над един милион от нашите родители, баби и дядовци живеят под прага на 
бедността. Минималната заплата може да бъде 60% от средната или 660 лв., 
ако се ограничи кражбата на онези 10 млрд., които изтичат годишно в сивата 
икономика и в корупцията на властта.“- отбеляза още Корнелия Нинова. Заед-
но с вас, хората на България, шест месеца, в над 500 срещи, изработихме план 
за развитието на страната- Визия за България. Пак заедно можем да го реали-
зираме, но ни е нужна вашата подкрепа- на 26 май, с номер 18 в интегралната 
бюлетина. Възстановяването на България минава през свалянето на правител-
ството на Борисов . Можем да го направим заедно.“- заключи лидерът на БСП 
Корнелия Нинова.

Май 18, 2019
Корнелия Нинова към младите: Ще имате възможност да се развивате в 

България 
„Много от вас ни помогнаха да подготвим заедно мерките за младежка по-

литика. Благодаря ви. Заедно можем и да ги изпълним. Има възможност мла-
дите хора да се развиват в България. Знам какво очаквате от нас и как да 
го направим.“ Така се обърна лидерът на БСП Корнелия Нинова към младите 
хора в Хасково, където беше заедно с кандидатите за евродепутати от „БСП 
за България“  Елена Йончева, Цветелина Пенкова и Емил Георгиев. Тя каза 
още, че   каквото и да се направи , ако не се реши демографският проблем, 
след това няма да има за кого да се прави. „6 400лева еднократна помощ при 
раждане на второ и трето дете от работещи родители, които са се осигурявали, 
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е възможна помощ от държавата. Тя ще й струва 30 млн. годишно- нищожна 
сума на фона на безкрайните кражби и на вятъра изхарчени пари от бюджета. 

Втората възможна мярка е построяване на детски градини. Унижението- да 
се редите на опашки, да пазите места по списъци и накрая да изпаднете от 
класацията- ще бъде спряно“, коментира Нинова. 

Тя отбеляза, че   в повечето европейски държави има диференцирана став-
ка на ДДС. „Три пъти настояваме, внасяме законопроект за намаляване на 
ДДС върху детските храни. Управляващите го отхвърлят. 

Знаем, че ви е трудно със закупуването на жилища. В редица европейски 
държави се прилага облекчено кредитиране на млади семейства за закупуване 
на първо жилище. Ще го направим и тук. 

Втора година се борим и в България за европейската практика „ културен 
чек“- на всеки българин до 18г. държавата да осигурява чек за книги, концер-
ти, изложби. Би струвало 60 млн. лв., но дава на младите българи знание, ду-
ховност, уважение към българската наука и култура.

Май 19, 2019
Искаме европейски австрийски морален стандарт, а не герберски
„София може да бъде като другите европейски столици.  В последните ня-

колко години над 1.5 млрд. евро са европейските средства, инвестирани в Со-
фия. За това време и с толкова пари, тя можеше да изглежда съвсем различно. 
След ремонтите на ремонтите по „Цариградско шосе“, по бул.“ Дондуков“ и по 
„Граф Игнатиев“ малцина се обогатиха лично за сметка на милионите жители 
на столицата. Моделът на управление на София е умален модел на управле-
нието на държавата.“ Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова  в Северния 
парк, в София, където се срещна с граждани заедно с кандидатите за евро-
депутати от „БСП за България“ Петър Витанов, Цветелина Пенкова и проф. 
Мариела Модева.  

Тя отбеляза още, че  при 1.7 млрд. лв. бюджет все не стигат възможности за 
подпомагане на младите семейства с детски градини. „Едно бъдещо, различно 
управление трябва да започне със строителство на детски градини. Голяма 
детска градина струва 5 млн. лева. Нищожна сума за огромния бюджет, но 
жизненоважна за младите софиянци. Ще кажат- това не е европейска тема, но 
демографската катастрофа е в най-висша степен европейски въпрос“, комен-
тира Нинова. Според нея  крайните софийски квартали са напълно забравени. 
„Крайно време е районните кметове да имат самостоятелен бюджет, а не да 
зависят от благоволението на кмета.  Както Борисов раздава парите, събрани 
от данъците на хората, по свое усмотрение, така кметът и общинският съвет 
решават на кой район какви средства да дадат, по лична преценка“, каза пред-
седателят на БСП. Тя зададе въпроса- това, че дишаме най-мръсния въздух 
в Европа каква тема е? „Зелени площи и спиране на раздадените под масата 
разрешения за строежи- тип „Артекс“- са само част от решенията. Борбата с 
монополите е европейска политика, но у нас те се ширят безнаказано. 

Правила вместо лични интереси могат да се наложат на монополистите Со-
фийска вода и Топлофикация.  Но това е моделът- срастване на властта с оли-
гархията, корупция и беззаконие. 

Май 27, 2019
Крум Зарков: Ще продължим да бъдем твърда и аргументирана опозиция
Изправихме се смело срещу всички лостове на влияние на управляващите
„Има аргументи, поради които тези избори не са провал. Най-простият – ще 
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имаме повече представители в ЕП -  5, вместо сегашните 4. Още повече, че в 
абсолютна стойност имаме повече гласове от изборите през 2014 година, въ-
преки ниската избирателна активност”, коментира още Зарков. Той отбеляза, 
че всички други партии губят абсолютни гласове или  представителство спрямо 
2014 година.

„Тези избори не могат да бъдат тълкувани като прошка за всичко, което се е 
случило и не се е случило през последните 2 години – неосъществената здрав-
на реформа, политиката в земеделието, ниските доходи, сгрешената структура 
за икономиката”, изрази мнение социалистът. Той припомни, че БСП е напра-
вила усилие да покаже конкретен план с програмните документи  „Визия за 
България” и „Визия за Европа”.

По повод присъствието на левицата в Народното събрание, Зарков заяви: 
„Ще се върнем в парламента, ще направим всички необходими стъпки и пред-
ложения за продължаване на съдебната реформа в България. Напуснахме го, 
защото бяхме недоволни от начина, по който той функционира и качеството 
на законодателството.”

Май 28, 2019
ПГ на „БСП за България“ се връща в парламента
Националният съвет на БСП гласува единодушно да предложи на ПГ на „БСП 

за България“ да възстанови дейността си в Народното събрание. НС на БСП 
реши ПГ на „БСП за България“ да внесе ново антикорупционно законодател-
ство и промени в Закона за съдебната власт.

Май 29, 2019
Драгомир Стойнев: Искаме оставката на министър Горанов 
ПГ на БСП за България се връща утре в пленарна зала 
„Ще искаме оставката на финансовия министър Владислав Горанов за не-

правомерно изхарчени средства“. Това заяви зам. -председателят на ПГ на 
„БСП за България“ Драгомир Стойнев пред журналисти след заседание на 
групата. Той подчерта, че има огромно напрежение в българското общество, 
породено от неправомерното харчене на държавни средства при разпреде-
ляне на партийните субсидии. „Смятаме да търсим отговорност на министър 
Горанов, защото това е изцяло по негова вина. Отговорност се търси с искане 
на оставка“, заяви той. По думите му левицата е готова да върне средствата, 
които се оказват надвзети.

Стойнев припомни, че Националният съвет на БСП е взел решение за връ-
щане на ПГ на левицата в парламента. „Днес имахме заседание на групата, за 
да обсъдим следващите ни действия. Взехме решение от днес народните пред-
ставители да влязат в парламентарните комисии и да се включат в работата на 
българския парламент, а от утре и в пленарна зала да участваме в заседанието 
на Народното събрание“, заключи Драгомир Стойнев. 

ДЕЙНОСТ НА ПГ БСПБ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ В ПАРЛАМЕНТА
(30.05.2019 – 31.07.2019)
На заседанието на 28.05.2019 г. Националния съвет на Българската социа-

листическа партия взе решение депутатите да се върнат в парламента. Пред-
ложението бе направено от Корнелия Нинова.

НС на БСП реши ПГ на „БСП за България“ да внесе ново антикорупционно 
законодателство и промени в Закона за съдебната власт.

На заседание на Общото събрание на ПГ БСПБ реши групата да се върне в 
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парламента на 30.05.2019 г. Бяха обсъдени първите действия след завръща-
нето и бе решено да бъде поискана оставката на финансовия министър заради 
това че на парламентарните партии са изплащани субсидии по 13 а не по 11 
лв., колкото е записано в Закона за бюджета за 2019 г.

С голямо мнозинство бе прието решение  депутатите да участват в заседа-
нията на парламентарните комисии на 29.05.2019 г., а на 30.05.2019 г. да се 
върнат в пленарната зала.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните чи-

талища, №  954-01-54/25.07.2019 г., вн. Кристина Сидорова и гр. н.п. https://
www.parliament.bg/bg/bills/ID/157112/

Предложените със законопроекта изменения и допълнения целят да усъвър-
шенстват и прецизират законовата уредба, като преодолеят празнини и съз-
дадат възможност за още по-пълноценно участие на читалищата в обществе-
ния живот. Предложенията търсят баланс в повишаване на „отговорността“ на 
самите читалища по отношение на техния собствен статут и дейност, от една 
страна. От друга - по-ясното дефиниране на ангажимента на държавата към 
читалищата, основно що се касае до функциите и правомощията на министъра 
на културата при предоставянето, отчитането и контрола на разходването на 
държавната субсидия.

В законопроекта, който се предлага е прецизирана уредбата по учредяване 
на читалищата, като целта на това изменение е да се ограничи възможността 
за създаване на т.нар. „читалища фантоми“, които не изпълняват основните 
цели, записани в Закона.

Предвидени са текстове, целящи подобряване на уредбата и механизма 
за разпределяне на държавната и общинска субсидия за читалищна дейност. 
Предлага се разпределението на държавната субсидия да се извършва на база 
нормативен акт - наредба на министъра на културата.

Регламентира се мандата и отговорността на ръководните органи и отчет-
ността на тяхната дейност.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за админи-
стративно-териториалното устройство на Република България, № 954-01-
52/24.07.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. https://www.parliament.bg/
bg/bills/ID/157109/

Законопроектът касае условията за създаване на кметство, в частност - не-
обходимия брой жители в населените места, образуващи кметството. Пред-
лага се  кметство да се създава при наличие на население над 150, вместо 
досегашните 350 души.

Основният мотив е фактът, че днес на практика новече от 250 000 души са с 
отнето конституционно право на глас. Това са данните на Националното сдру-
жение на кметовете на малки населени места.

През 2015 г. на последните местни избори, броят на кметствата, които из-
браха кмет бе 3461. В резултат на промяната от 2016 г., тази есен броят на 
кметствата ще е 1965. Т.е., 1496 населени места няма да избират кмет, а над 
250 000 души ще бъдат лишени от правото да изберат пряко кмета на населе-
ното място.

Увеличаването през 2016 г., на необходимия брой жители очевидно не само 
не стимулира, но препятства активното гражданско участие в местното само-
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управление. Населението в тези населени места ще бъде „изоставено“ от гри-
жата на местната власт и ще бъде лишено от жизненоважни публични услуги.

Фактът е и, че в повечето случаи кметските наместници, бидейки от други 
населени места, не познават проблемите на местните хора и няма как да се 
справят достатъчно добре с отговорностите си и ангажимента към хората.

Прeдложението напълно отговаря на очакванията и искането на хората. В 
същото време в тригодишната финансова  прогноза са обезпечени - щатно и 
бюджетно - кметове на 3461 кметства.

Водеща к-я: К-я по регионална политика, благоустройство и местно самоу-
правление; (Разпределен и на: К-я по правни въпроси).

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, № 954-01-41/14.06.2019 г., вн. Корнелия Ни-
нова и гр. н.п. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157035/

Целта на предложените със законопроекта промени е да се дадат по-големи 
данъчни преференции на работещите родители с деца на възраст до 18 годи-
ни. Предлага се мярка срещу демографската криза, като в същото време се 
обръща и моделът - от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране 
чрез данъчни преференции.

В тази връзка се предлага засилване на данъчното облекчение за деца -уве-
личаване на размера на сумата, която се приспада от годишната данъчна ос-
нова по чл. 17 от 200 на 600 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете, 
от една страна. От друга - отпада до сега действащото ограничение до 3 деца 
и се дава възможност на многодетни родители с по-високи доходи да ползват 
данъчното облекчение, независимо от броя на децата, стига да имат доходи 
за да ги издържат. С тези промени на практика родители с едно дете ще имат 
право на преференция до 600 лв. на година, тези с две деца - до 1200 лв., с 
три - до 1800 лв. и т.н.

Променя се и начинът на ползване на данъчното облекчение, което до сега 
ставаше еднократно - на годишна база. Със създаваната ал. 10 в чл. 22в и но-
вата т. 3 в чл. 42, ал. 3 се дава възможност преференцията да се ползва на 
месечна база, което би означавало: родител с едно дете ще внася с до 50 лв на 
месец по-малък данък, родител с две деца - до 100 лв, и т.н.

Водеща к-я: К-я по бюджет и финанси – не е обсъждан; (Разпределен и на:К-я 
по въпросите на децата, младежта и спорта – не е обсъждан; К-я по труда, со-
циалната и демографската политика – не е обсъждан) 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи 
за деца, № 954-01-40/13.06.2019 г., вн.  Корнелия Нинова и гр. н.п. https://
www.parliament.bg/bg/bills/ID/157034/

С всяка измината година броят на живородените деца трайно намалява. 
През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца. В срав-
нение с предходната година броят на живородените намалява с 1 758 деца, 
или с 2.7%. Тази ужасяваща статистика изисква спешни, засилени и конкретни 
мерки за стимулиране на отговорното родителство, подпомагането на деца 
от семействата с ниски доходи и осигуряване на поне минимални условия за 
посещаване на училище.

С предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца се предвижда 
предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете, в размер 
на 10 МРЗ, за родители, конто са осигурени минимум 24 месеца преди ражда-
нето.

Със законопроекта се предлага и помощта за началото на учебната година 
за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за 1 клас, както е 
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сега, но и за деца от 2, 3 и 4 клас. Това е възрастта, в която децата бързо рас-
тат и най- малкото, с което може държавата да им помогне е осигуряването на 
необходимите средства за облекло и обувки за началото на учебната година. 
За учебната 2018/2019 година тази еднократна помощ е 250 лв. Допълнител-
ните средства необходими за тези мерки ще са около 90 млн.лв.

отхвърлен на 17.07.2019 г.
5. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 

954-01-38/12.06.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. https://www.parliament.
bg/bg/bills/ID/157031/

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дей-
ност, отпуснати до 31.12.2016 г.

Бедните възрастни хора са се увеличили от 22,6% през 2014 г. на 29,2% 
прсз 2018 г. Линията на бедността за 2019 г. е 348 лв. Над 1,3 млн. пенсионе-
ри (60 % от общия брой) са с пенсии под границата на бедността.

Основен принцип в осигуряването е равнопоставеността и солидарността 
на осигурените лица. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване раз-
мерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от: средно месечния 
доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотноше-
нието между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на 
страната за определения период, и от осигурителния стаж на лицето.

При спазване на принципа на равнопоставеност осигурените лица, имащи 
еднакъв осигурителен принос (една и съща продължителност на осигурителен 
стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средния 
осигурителен доход на страната за определения период) би трябвало да по-
лучават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Но поради 
това, че средният осигурителен доход на страната през годините е различен, 
дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на пенсията чес-
то чувствително се различава.

Средният осигурителен доход за 2018 г. е нараснал над два пъти в сравне-
ние с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията 
между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното 
лице са значителни. Това обрича не малка част от българските пенсионери, въ-
преки техния осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да 
мизерстват. Отделно това противопоставя хората със стари пенсии на новите 
пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си 
доходи.

Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2015 г. 
би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността.

отхвърлен на 17.07.2019 г.
6. Законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху до-

бавената стойност, № 954-01-37/05.06.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157026/

Законопроектът предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за 
данък върху добавена стойност (ДДС) за брашно и изделия от брашно, месо, 
мляко и яйца от 20 на 5 % и на лекарствата - на 9%. Измененията влизат в сила 
от 1 януари 2020 г., което е гаранция за добро изпълнение на планираните бю-
джетни приходи за настоящата година и дава достатьчно време за изпълнение 
на планираната промяна и нейната реализация.

Намалението на данъчната ставка за брашно и хранителни продукти от 
брашно, месо, мляко и яйца е мярка, насочена за насърчаване на родното зе-
меделие и хранително-вкусова промишленост. Независимо от номиналното 
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увеличение на доходите на населението, вътрешното потребление не е доста-
тьчно да даде тласък на родното производство в хранителния сектор. 

От друга страна повишението на цените на енергоносителите води до уве-
личаване на разходите на производителите. На фона на ниското търсене, уве-
личението на себестойността в хранително-вкусовата промишленост допълни-
телно свива търговските обороти. 

Намаляването от 20% на 9% на ставката на ДДС за лекарствата ще даде 
повече възможности за въздействие в областта на лекарствената политика. 
Една от най-ярките илюстрации за неефективността й е фактът, че цените за 
свободна продажба в аптеките често са почти равни на това, което пациентът 
трябва да плати след частичната отстъпка (реимбурсиране), която се поема 
от НЗОК. Тук следва да обърнем внимание, че пациентите в България плащат 
твърде много за своя сметка. Тези данни са посочени и в доклад на световната 
банка - делът на фармацевтичните разходи у нас достига 38% при 25% средно 
за ЕС. Това, естествено е за сметка на болничната и особено извън болничната 
помощ. Съответно около 81% от разходите за лекарства се плащат от джоба 
на пациента. 

Намалението на ставката на ДДС върху хранителните продукти и лекарст-
вата е нормална европейска практика. От 28-те членки на ЕС, 19 имат въве-
дени диференцирани ставки, а първенец е Малта, която изобщо не начислява 
ДДС. Страните, конто нямат диференцирани ставки за ДДС -Австрия, Румъния 
и Словакия фиксират данъка си на 9-9,5%, а Естония, Дания и Латвия са със 
средногодишно по-висок икономически растеж.

Обичайната разлика между ниските ставка на ДДС за храните и лекарствата 
и стандартната, общо в Европейския съюз, е в порядък 1 към 4. Единствено в 
България има дисбаланс: ставката на ДДС е сред най-високите в Европа, маща-
бът на икономиката е сред най-малките, а населението - най-бедното.

Водеща к-я: К-я по бюджет и финанси – не е обсъждан. (Разпределен и на: 
К-я по труда, социалната и демографската политика – не е обсъждан; К-я по 
здравеопазването – не е обсъждан) 

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

Състояние към 31.07.2019 г. на внесените законопроекти от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ през седмата сесия и от началото на 2019 г.

През седмата сесия от 6 внесени законопроекта (само от н.п. от ПГ БСП за 
България) 2 са  обсъдени от водещата комисия и са отхвърлени на първо гласу-
ване. От началото на 44-ото НС от внесени само от ПГ БСПБ 39 законопроекта 
мнозинството е отхвърлило 23, а водещите комисии не са подготвили доклад 
за първо гласуване на 15 законопроекта. Четири законопроекта са приети на 
първо четене и обединени заедно с други законопроекти, внесени от мнозин-
ството, но при гласуването в пленарна зала предложенията на опозицията са 
отхвърлени. Два от законопроектите са оттеглени.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през седмата сесия
През седмата сесия са направени общо 24 предложения по 26 доклада за 

второ гласуване на законопроекти, от тях 7 са приети и 17 са отхвърлени. 

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и докла-
ди за дейността им
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Други по-важни проекти за решения

1. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното 
събрание, № 954-02-46/10.07.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. (Избран 
Кристиан Вигенин)

2. Проект на решение за осигуряване на средства и организация за безплат-
на смяна на личните документи на гражданите, пострадали от пробива в ин-
формационните системи на Националната агенция по приходите, № 954-02-
76/26.07.2019 г., вн. К. Нинова.

3. Проект на решение за преразглеждане на политиката на санкции на Евро-
пейския съюз по отношение на Руската федерация, № 954-02-77/31.07.2019 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ ПОДНС ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ   ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

10.07.2019 г. чл. 53, ал. 3 от ПОДНС. Първо гласуване на Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-
40/13.06.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлено като недопусти-
мо – няма доклад на водещата комисия.

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ПРЕЗ 
СЕДМАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието: 266    Дата: 30.05.2019 г.
1. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 

2018 г. 
2. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

2018 г.

№ на заседанието: 268    Дата: 05.06.2019 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
2. Първо гласуване на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските про-

изводители 

№ на заседанието: 269    Дата: 6.06.2019 г.
1. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от 

ПОДНС, относно текущо състояние, проблеми и перспективи на транспланта-
ционната дейност в България

 2. Първо гласуване на ЗИД-ове на Закона за политическите партии - (№ 
754-01-26,вн.Г. Стефанова и гр.н.п. - отхвърлен, № 902-01-24, вн. МС - приет)

№ на заседанието: 271    Дата: 12.06.2019 г.
1. Първо гласуване на ЗИ на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г.  

№ на заседанието: 272    Дата: 13.06.2019 г.
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1. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 
113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от-
носно Националните програми като инструмент за реализиране на политики в 
сферата на образованието  - изслушан министър Красимир Вълчев

№ на заседанието: 274    Дата: 19.06.2019 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Закона за съсловната организация на магис-

тър-фармацевтите 

№ на заседанието: 278    Дата: 27.06.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за енергетиката 
2. Първо гласуване на Законопроект за марките и географските означения 

№ на заседанието: 280    Дата: 03.07.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за ветеринарномедицинската дейност 
2. Първо гласуване на Законопроект за публичните предприятия 

№ на заседанието: 281    Дата: 4.07.2019 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. 

№ на заседанието: 282    Дата: 5.07.2019 г.
1. Първо гласуване на ЗИД  на Закона за концесиите 
2. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от 

ПОДНС, относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в 
Северозападна България - изслушан министър Кирил Ананиев

№ на заседанието: 283    Дата: 10.07.2019 г.
1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за ус-

тройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 
13 юни 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 149 от 24 юни 2019 г. на 
Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република Бълга-
рия - ветото е преодоляно

2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за пътищата 

№ на заседанието: 12 И    Дата: 16.07.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Изборния кодекс 

№ на заседанието: 285    Дата: 17.07.2019 г.
1. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното 

събрание
2. Първо гласуване на ЗИД на Закона за семейни помощи за деца – вн. К.Ни-

нова и гр. н.п. - отхвърлен 
3. Първо гласуване на ЗИ на Кодекса за социално осигуряване – продължава

№ на заседанието: 286    Дата: 18.07.2019 г.
1. Първо гласуване на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване – вн. К.Ни-

нова и гр. н.п - отхвърлен 
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2. Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-
D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 
aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Бо-
еприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), междунаро-
ден договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани ма-
териали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and 
services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална сис-
тема за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосисте-
ма (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional 
Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and 
related support and equipment) - приет на I-во и II-ро гласуване

3. Първо гласуване на ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2019 г. (F-
16)- приет на I-во и II-ро гласуване

№ на заседанието: 288   Дата: 24.07.2019 г.
1. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за държавния бю-

джет на Република България за 2019 г., приет от Народното събрание на 4 
юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 167 от 16 юли 2019 г. на Пре-
зидента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България 
(субсидии за партиите)- преодоляно вето

2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Изборния кодекс (ма-
шинното гласуване) – приет

№ на заседанието: 288   Дата: 26.07.2019 г.
1.Ново обсъждане на Закона за ратифициране на международен договор 

(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 
Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-
AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), между-
народен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани 
материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and 
services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална систе-
ма за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS 
JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information 
Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support 
and equipment), приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г., върнат за ново 
обсъждане с Указ № 173 от 23 юли 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 
101 от Конституцията на Република България-  преодоляно вето

ІІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ

1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 
13 юни 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 149 от 24 юни 2019 г. на 
Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република Бълга-
рия. – Законът е приет повторно на 10.07.2019 г

2. Ново обсъждане на разпоредби от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за държавния бюджет на Република България, приет от Народното 
събрание на 4 юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с указ № 167 от 16 юли 
2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Репу-
блика България. – Законът е приет повторно на 24.07.2019 г.
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3. Ново обсъждане на Закона за ратифициране на международен договор 
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 
Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA 
„Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), междунаро-
ден договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани ма-
териали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and 
services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система 
за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS 
JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information 
Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support 
and equipment), приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г., върнат за ново 
обсъждане с Указ № 173 от 23 юли 2019 г. на Президента на Републиката по 
чл. 101 от Конституцията на Република България Законът е приет повторно на 
26.07.2019 г.

IV. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

V.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

V.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

1.Искане за изслушване на министъра на земеделието, храните и горите  на 
основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание, относно критичната обстановка с африканската чума по свинете в 
страната, 954-07-57/25.07.2019 г., вн. Драгомир Стойнев и Светла Бъчварова 
- изслушана министър Десислава Танева на 26.07.2019 г.

V.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 30.05.2019 г. – 31.07.2019 г.

През седмата сесия  от н.п. от ПГ БСПБ са зададени 213 въпроса ( 85 с устен 
отговор и 128 с писмен отговор). Големият брой въпроси с писмен отговор са 
предимно към министъра на финансите за финансовото състояние на общини-
те и към министъра на регионалното развитие за проблеми на транспортната 
инфраструктура. 

  Министрите са отговорили на 69 въпроса с устен отговор, зададени от н.п. 
от  ПГ БСП за България. 

Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към: Ми-
нистъра на здравеопазването (18 въпроса), Министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството (10 въпроса), Министъра на вътрешните работи  (9 
въпроса) и Министъра на земеделието, храните и горите (10 въпроса).

Зададени питания за периода 30.05.2019 г. – 31.07.2019 г.

През седмата сесия от н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 13 пита-
ния. Отговорено е на 6 питания. Всички зададени през сесията 5 питания до 
министър-председателя са отклонени с мотив „в несъответствие с ПОДНС”
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Тематично питанията имат разнообразен характер: 3 питания са за политики 
в областта на здравеопазването: готовността за реакция на здравната система в 
донорски ситуации, политиките на Министерството на здравеопазването за осигу-
ряване на кръв и кръвни съставки, политика на Министерство на здравеопазване-
то по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. Две от пи-
танията са към Министерството на земеделието, храните и горите: политиката по 
контрола и налагането на санкции по Програма за развитие на селските райони; 
последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполага-
емото наличие на чума по дребните преживни животни в България, правителстве-
ните политики в областта на националната сигурност в контекста на изострящата 
се глобална геополитическа среда,  икономическия модел, действащ в България и 
необходимостта от неговата промяна, задълбочаващи се проблеми при експлоа-
тацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.

V.3. Проведени разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Разисквания по питане № 954-05-26/26.06.2019 г. от народните пред-
ставители доц. Георги Йорданов, проф. Георги Михайлов, проф. Анелия Кли-
сарова, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и 
Георги Гьоков към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно 
политиката на министерство на здравеопазването по отношение на кадровото 
обезпечение с медицински специалисти, № 954-00-41/05.07.2019 г., вн. Геор-
ги Йорданов и гр. н.п.- проведено на 25.07.2019 г.

VI.ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 31.05.2018 – 31.07.2019 г. (чл. 
54, ал.6 от ПОДНС)

засед. № 267 31.05.2019 г. – Весела Лечева - по повод 1-ви юни - Денят 
на детето

засед. № 269 06.06.2019 г. –

Корнелия Нинова - по повод негативното 
мнение за приемане на България в Шен-
ген и Доклада на Европейската комисия за 
България и критиките в него към правител-
ството

засед. № 271 12.06.2019 г. –

Драгомир Стойнев - по повод промените в 
ЗИД на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. относно на-
маляване размера на партийната субсидия

засед. № 275 20.06.2019 г. –

Георги Михайлов - по повод нелепата смърт 
на българско дете с нелечимо заболяване и 
безхаберието от страна на Фонда за лече-
ние за деца и НЗОК 

засед. № 282 05.07.2019 г. –
Димитър Данчев - по повод хаоса с въвеж-
дането на ТОЛ-системата и поредното му 
отлагане

засед. № 291 31.07.2019 г. -
Корнелия Нинова - по повод оценка на за-
конодателната дейност на правителството 
по време на парламентарната сесия
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СПРАВКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” 
в 44-ото НС ЗА ОСМАТА СЕСИЯ - 

04.09.2019 г. – 20.12.2019 г.
Първата част на осмата сесия на НС започна с активното участие на народ-

ните представители от ПГ БСПБ в подготовката на предстоящите местни из-
бори. По време на провеждането на първи и втори тур Народното събрание 
не заседава в осем пленарни дни. Не заседаваха и комисиите на парламента. 
Трима народни представители бяха избрани за кметове на 3 областни града – 
Благоевград, Разград и Русе, а един – на град Пещера. 

И в края на тази година акцент в работата на парламентарната група бе 
представянето и защитата на алтернативен бюджет за 2020 г., като бюджет 
на развитието. В него освен финансиране на отделните сектори се предлагаха 
и промени в тях. Целта бе да се постигне краен резултат, подобряващ благосъ-
стоянието на българските граждани. 

 В алтернативния бюджет бяха заложени няколко основни политики и про-
мени. Първо – предлага се данъчна промяна, като първа стъпка към семейното 
подоходно облагане. 

От БСП бе предложено увеличение на средствата за майки - студентки, по-
мощи за млади семейства, помощи при раждане на второ и трето дете на рабо-
тещи хора, диференцирани ставки на ДДС (предложенията на левицата са да-
нъците за лекарства да бъдат 9%, на продукти от първа необходимост - 5 %.), 
с което да се стимулира потреблението. Алтернативният бюджет на левица 
съдържаше цялостна и завършена политика за семейството, децата, младите 
родители – и този план възлиза на  890 млн. лева. 

  Чрез политиката на доходите не само се предлага решение на социални 
въпроси, но и управление на пазарното търсене. Известно е, че 1,5 млн. бълга-
ри живеят под прага на бедността и от левицата са разработили алтернативни 
политики, които да променят ситуацията. Преизчисляване на всички пенсии с 
нов коефициент на средно осигурителния доход от 2016г.

Относно образованието, БСП са против концепцията „парите следват учени-
ка”, която води до закриване на училища в малките населени места, предлага 
се да има един учебник по един предмет, който да бъде безплатен до 12 клас.

Покриване разходите на държавните и общинските болници, те да не са тър-
говски дружества, наредба за определяне на базова заплата на медицинския 
персонал, намаляване на ДДС на лекарствата.

Друг акцент в предложенията на БСП е една пета от данъците върху доходи-
те на физическите лица и част от ДДС да остават в общините. 

Предлага се засилване ролята на държавата в икономиката чрез повишава-
не на инвестициите. Тази роля да се осъществява и чрез няколко фондове за 
инвестиции, както и „Фонд Северозапад“. 

Въвеждане на прогресивно подоходно облагане.
Прието бе предложението на ПГ БСПБ за увеличаване възнагражденията на 

социалните работници с 15 на сто.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телеви-

зията, № 954-01-85/05.12.2019 г., вн. Антон Кутев и гр. н.п. https://parliament.
bg/bg/bills/ID/157269/
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Със законопроекта се предлага нов модел на финансиране на обществени-
те медии. Предвижда се финансирането да е основно с публични средства в 
размер, определен в Закона за радио и телевизия, като се предлага те да бъ-
дат 1,5 промила от БВП, което ще осигури около 200 млн. лв. в следващите 
години. Да се конституира Фонд „Радио и телевизия”, като към тази структура 
следва да бъдат превеждани публичните средства, за да се прекъсне пряка-
та връзка генерални директори- министър на финансите, което е проблем от 
гледна точка на независимостта на редакционната политика.

Водеща к-я: К-я по културата и медиите – не е обсъждан..
2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуал-

ния кодекс, № 954-01-83/29.11.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. https://
parliament.bg/bg/bills/ID/157260/

Със законопроекта се предлага въвеждането на съдебен контрол върху ак-
товете на прокуратурата, с които се отказва образуването на досъдебно произ-
водство. Подобно на установения през 2006 г. съдебен контрол върху актовете 
на прокуратурата, с които се прекратява наказателното производство, предло-
жението е за двуинстанционна процедура, право на инициатива за започване 
на която имат пострадалият или неговите наследници, ощетеното юридическо 
лице или лицето, съобщило за извършеното престъпление. Компетентен да се 
произнесе по жалбата е съответният първоинстанционен съд.

Водеща к-я: К-я по правни въпроси – не е обсъждан.
3. Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи 

висши публични длъжности, № 954-01-80/21.11.2019 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п. https://parliament.bg/bg/bills/ID/157253/

За да се постигне ефективност на антикорупционния орган, той трябва да 
съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превен-
цията и противодействието на корупционните престъпления. Това означава, 
че в него трябва да се концентрират анализаторски, оперативен и разследващ 
потенциал. С настоящия законопроект предлагаме тези функции да се слеят 
по качествено нов начин и при пълна хармония, координация и ефективно вза-
имодействие между тях в една нова Национална служба „Антикорупция”.

За да се гарантира независимост и самостоятелност на директора на Нацио-
нална служба „Антикорупция”  се предлага той да се назначава с указ на Прези-
дента на Републиката за срок от пет години. Директорът да бъде подпомаган 
от трима заместник-директори, които да се избират от Народното събрание.

Разследванията по визираните от законопроекта престъпления се извърш-
ва от специално определени от директора на Службата служители на длъжност 
„разследващ агент”. 

Водеща к-я: К-я по правни въпроси – не е обсъждан.
4. Законопроект за възрастните хора , № 954-01-73/18.09.2019 г., вн. Кор-

нелия Нинова и гр. н.п. https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157158/
Законопроектът има за цел да уреди провеждането на държавната полити-

ка в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и 
активен живот и участие във всички сфери на обществения живот, да гаранти-
ра интересите на възрастните хора и да осигурява подходяща икономическа, 
социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално 
изключване и за разширяване и подобряване на формите и условията за дос-
тьп на възрастните хора до обществените ресурси.

Цел е и държавата да гарантира свободата на възрастните хора да се сдру-
жават, свободно да образуват организации за защита на техните интереси и 
сами да определят условията за встъпване, участие и излизане от тях.
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Чрез законопроекта се определят органите (на централно и местно ниво) и 
механизмите за провеждане на политиката за възрастните хора.

Водеща комисия: К-я по труда, социалната и демографската политика – да 
не се приема.

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност, № 954-01-70/13.09.2019 г., вн. Михаил Христов и гр. н.п. 
http://parliament.bg/bg/bills/ID/157150/

Предмет на изготвения законопроект е въвеждането на нормативна забрана 
за отглеждането и/или развъждането и/или умъртвяването на животни с цел 
добив на ценни кожи в Република Бьлгария. Посочената дейност е разреше-
на в Република България и по дани и на Българската агенция по безопасност 
на храните към момента са регистрирани три ферми за добив на ценни кожи, 
една от които е с преустановена дейност. За 2018 г. капацитетът на фермите 
е бил около 130 хиляди животни (американски норки).

Законопроектът не засяга използването на кожи като второстепенни проду-
кта от месопроизводството, както и използването на кожи, добити чрез зако-
нен лов.

В Преходниите и заключителни разпоредби на проекта се предлага сьответ-
но изменение и допълнение на чл. 7 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), 
което да квалифицира отглеждането, развъждането и умъртвяването на жи-
вотни с цел добив на ценни кожи като проява на жестокост към животните.

Водеща к-я: К-я по земеделието и храните – не е обсъждан.
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация 

на органи, тъкани и клетки, № 954-01-68/12.09.2019 г., вн. Георги Михайлов и 
гр. н.п.  http://parliament.bg/bg/bills/ID/157148/

България е на последно място в Европейския съюз по извършени трансплан-
тации. 

От 2017 г. до днес не е налице подписано, респективно действащо, спора-
зумение за сътрудничество между Изпълнителна агенция по трансплантация и 
„Евротрансплант“, защото България не отговаря на изискванията за сътрудни-
чество. Основно условие за реализирането на това сътрудничество е на всеки 
1 000 000 души да подсигурим по 10 донора. Тъй като Реиублика България е с 
около 7 000 000 население, трябва да увеличим донорството 7 пъти или това 
са 70 донора годишно. Понастоящем страната ни подсигурява едва 10 донора 
на година.

Сътрудничество с „Евротрансплант“ ни е необходимо, защото чрез него нуж-
даещите се български граждани ще имат възможността да използват евро-
пейските клиники за осъществяване на трансплантации, конто не могат да се 
извършат в страната ни (напр. на бял дроб).

С предлаганите промени в чл. 19 и чл. 20, се предлага въвеждането на из-
разяване на съгласие. При изразено съгласие на лицето приживе ще бъде из-
ключена често тежката процедура по получаванего на съгласие от роднините.

Водеща к-я: К-я по здравеопазването – не е обсъждан..
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните ор-

ганизации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-
67/11.09.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.  http://parliament.bg/bg/bills/
ID/157146/

Настоящият законопроект цели преодоляване на неравнопоставеността, 
като предлага създаването на самостоятелни съсловни организации на меди-
цинските сестри, акушерките, фелдшерите и лекарските асистенти, рехабили-
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таторите и кинезитерапевтите, конто да отчитат спецификата на отделните 
професии, съответно да защитават адекватно и в максимална степен техните 
професионални права и интереси.

Водеща к-я: К-я по здравеопазването – да не се приема.
8. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 

954-01-60/02.09.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. http://parliament.bg/
bg/bills/ID/157132/

Предложеният нов текст на чл. 369а от НПК ограничава прилагането на 
съкратеното съдебно следствие в два случая - умишлено причинена смърт и 
тежка телесна повреда. Ограничението важи само за едната хипотеза на тази 
процедура - когато подсъдимият е признал фактите по обвинението и се е съ-
гласил да не се събират доказателства по тях, доколкото само при нея като по-
следица се явява автоматичното налагане на по-леко наказание, предвидено в 
чл. 58а от Наказателния кодекс.

Водеща к-я: К-я по правни въпроси – приет на първо четене, обединен.

Законопроекти, внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи

Състояние към 20.12.2019 г. на внесените законопроекти от ПГ БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ през осмата сесия и от началото на 2019 г.

През осмата сесия от 8 внесени законопроекта (само от н.п. от ПГ БСП за 
България) 5  не са разгледани от водещата комисия,  а 3 са с доклад да не се 
приемат. 

От началото на 44-ото НС от внесени само от ПГ БСПБ 56 законопроекта са 
приети 6, мнозинството е отхвърлило 23, а водещите комисии не са подготви-
ли доклад за първо гласуване на 20 законопроекта. 4 законопроекта са приети 
на първо четене и обединени заедно с други законопроекти, внесени от мно-
зинството, но при гласуването в пленарна зала голяма част от предложенията 
на опозицията са отхвърлени. 3 от законопроектите са оттеглени.

Предложения за второ гласуване на законопроекти през осмата сесия

През осмата сесия са направени общо 131 предложения по 25 доклада за 
второ гласуване на законопроекти, от тях 29 са приети и 102 са отхвърлени, 
предимно при приемането на бюджетите за 2020 г. . 

Проекти за решения за създаване на временни анкетни комисии и доклади 
за дейността им

1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване 
на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на про-
грама „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията 
за политически натиск върху ръководството и журналисти от БНР, № 954-02-
90/20.09.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – приет на 27.09.2019 г.

Други по-важни проекти за решения

1. Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание, № 954-02-78/05.09.2019 г., вн. Корнелия 
Нинова и гр. н.п. (блиц-контрол) Водеща к-я: К-я по правни въпроси – отхвър-
лен на 02.10.2019 г..  

Вот на недоверие
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ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 3 И АЛ. 8 ОТ ПОДНС ОТ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ   ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. 02.10.2019 г. чл. 53, ал. 8 от ПОДНС. Проект на решение за допълнение 
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 954-
02-78/05.09.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. (блиц-контрол) Водеща к-я: 
К-я по правни въпроси –.отхвърлен.

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ПРЕЗ 
ОСМАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИКИ, 
ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието292:    Дата: 04.09.2019 г.
Годишен доклад за младежта за 2018 г. 

№ на заседанието:293    Дата: 05.09.2019 г.
Ново обсъждане на ЗИД на Закона за военното разузнаване, приет от На-

родното събрание на 26 юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 195 
от 5 август 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията 
на Република България

№ на заседанието:294    Дата: 11.09.2019 г.
Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (полицейски пълномо-
щия на общински служители)

№ на заседанието:294 и  295   Дата: 11 и 12.09.2019 г.
Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република 

България през 2018 г. 

№ на заседанието:297    Дата: 18.09.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация – кметовете се задъл-
жават да приемат граждани - отхвърлен

№ на заседанието:299    Дата: 20.09.2019 г.
1. Разисквания по питане от н.пр. Антон Кутев към министър-председате-

ля на Република България Бойко Борисов относно националната политика на 
правителството на Република България за развитие на отношенията с Руската 
федерация за успешното реализиране на българските национални интереси

№ на заседанието: 300    Дата: 25.09.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроекти за допълнение на Наказателно-про-

цесуалния кодекс 
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Нака-

зателния кодекс 
3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците 
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върху доходите на физическите лица  - продължение

№ на заседанието: 301    Дата: 26.09.2019 г.
Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица

№ на заседанието: 303    Дата: 02.10.2019 г.
1. Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание (блицконтрол)- отхвърлен

№ на заседанието: 307    Дата: 10.10.2019 г.
1. Проект на декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание 

на Република България във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на ста-
билизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Алба-
ния 

№ на заседанието: 309    Дата: 06.11.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за корпоративното подоходно облагане 

№ на заседанието: И13    Дата: 12.11.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2020 г. 
2. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществе-

но осигуряване за 2020 г. 

№ на заседанието: 312    Дата: 13.11.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. 

№ на заседанието: 318    Дата: 27.11.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за висшето образование 
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъч-

но-осигурителния процесуален кодекс 

№ на заседанието: 319    Дата: 28.11.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за туризма 

№ на заседанието: И14    Дата: 03.12.2019 г.
Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Репу-

блика България
1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здрав-

ноосигурителна каса за 2020 г. - приет, 9.5 - 21.1 
Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 г.

№ на заседанието: 321, 322   Дата: 04 и 05.12.2019 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществе-

но осигуряване за 2020 г. - приет, 36.1 - 50.1 
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2. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г.

№ на заседанието: 324    Дата: 11.12.2019 г.
1. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество ( Избран Сотир Стефанов 
Цацаров) 

№ на заседанието: 325    Дата: 12.12.2019 г.
1. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото 

на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна 

№ на заседанието: 326    Дата: 13.12.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за огранича-

ване изменението на климата 
2. Разисквания по питане от народните представители Корнелия Нинова, 

Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил 
Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката 
на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени 
места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора с 
цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите и 
финансовите инструменти, предвидени за това

№ на заседанието: 327    Дата: 18.12.2019 г.
Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относ-
но политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен произход в 
страната по следните въпроси: 1.Чужда държава, от чиято територия тръгва 
или преминава транспортирането на стотици тонове неясен отпадък с крайна 
точка България, не успява да спре трафика им. Кой поема гаранцията, че бъл-
гарските власти ще успеят да го сторят? Задържаните към момента в Италия 
вагони с почти 900 тона неясен отпадък първата пратка за България ли са? 2. 
Какви са аргументите на МОСВ да отказва достъп до обществена информация 
за фирмите-вносителки на отпадъци в България за 2017 и 2018 г.? Каква е 
реакцията на министъра, че български съд защити обществения интерес от 
министерството на екологията? 3. Поема ли МОСВ отговорност за умишлено 
пропуснатия контрол върху опита да се горят отпадъци в български ТЕЦ /Бри-
кел/, без да е извършена ОВОС, но с корупционния елемент в съгласието на 
РИОСВ – Стара Загора, за „експериментално“ горене? Известни ли са други 
подобни случаи? – изслушан

№ на заседанието: 328    Дата: 19.12.2019 г.
1. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно 
спирането на спешния прием в Детската болница (Вносители: Корнелия Нино-
ва, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Михайлов, 13.12.2019 г.)

№ на заседанието: 329    Дата: 20.12.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за отмяна на Закона за социалните ус-

луги (Вносители: Десислав Чуколов и група народни представители, 6.11.2019 
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г.), Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги 
(Вносител: Ангел Исаев, 21.11.2019 г.) и Законопроекти за изменение на Зако-
на за социалните услуги (Вносители: Искрен Веселинов и група народни пред-
ставители, 4.12.2019 г.; Елена Пешева и Боряна Георгиева, 13.12.2019 г.) 

ІІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО 
Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ПГ БСПБ

4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за во-
енното разузнаване, приет от 44-то народно събрание на 26.07.2019 г., върнат 
за ново обсъждане с Указ № 195 от 05 август 2019 г. на Президента на Репу-
бликата по чл. 101 от Конституцията на Република България – Законът е приет 
повторно на 05.09.2019 г

IV. ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. Конституционно дело № 4/2019 по искане от 20.03.2019 г. на 55 народ-
ни представители. Докладчик по делото е к.с. Стефка Стоева.

Решение 15.11.2019 г. Обявява за противоконституционна разпоредбата 
на чл.25з, ал.2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД 
на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.). (Отменят се въведените кри-
терии за преценяване дали е спазен балансът между свободата на изразяване 
и правото на информация и правото на защита на личните данни)

V.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

V.1. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ БСП за 
България

1. Относно политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен 
произход вътре в страната, № 954-07-78/17.12.2019 г., вн. Корнелия Нинова 
и гр. н.п. – проведено на 18.12.2019 г.

2. Относно спирането на спешния прием в Детската болница, № 954-07-
76/13.12.2019 г., вн. Георги Михайлов, Корнелия Нинова, Илиян Тимчев и Ге-
орги Йорданов. – проведено на 19.12.2019 г. 

3. Относно спиране на спешния прием в „Специализирана болница за ак-
тивно лечение по детски болести - проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София, № 
954-07-73/28.11.2019 г., вн. Георги Михайлов и гр.н.п. - непроведено

V.2.Парламентарен контрол по чл. 95-107 от ПОДНС

Зададени въпроси за периода 04.09.2019 г. – 20.12.2019 г.

През осмата сесия  от н.п. от ПГ БСПБ са зададени 280 въпроса от общо 
зададени от всички парламентарни групи 336 въпроса или 83.3 на сто ( 116 с 
устен отговор и 164 с писмен отговор).  

Министрите са отговорили на 95 въпроса с устен отговор, зададени от н.п. 
от  ПГ БСП за България. 
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Въпросите, на които е отговорено в пленарна зала, са преди всичко към Ми-
нистъра на финансите (23 въпроса), Министъра на МОСВ (22 въпроса),  Минис-
търа на МРРБ (18 въпроса), Министъра на земеделието и храните (17 въпроса) 
и Министъра на здравеопазването (15 въпроса).

И при писмените въпроси, на които е отговорено, преобладават тези към 
Министъра на финансите (25 въпроса), Министъра на МОСВ (25 въпроса),  Ми-
нистъра на здравеопазването (20 въпроса), Министъра на МРРБ (19 въпроса), 
Министъра на земеделието и храните (19 въпроса). 

Зададени питания за периода 04.09.2019 г. – 20.12.2019 г.

През осмата сесия от н. п. на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ са  зададени 20 питания. 
Отговорено е на 13 питания. Едно зададено през сесията питане (политиката 
на Правителството по противодействие на дейността на чужди разузнавателни 
централи от страни на ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република 
България) до министър-председателя е отклонено с мотив „в несъответствие с 
ПОДНС”

Тематично питанията имат разнообразен характер: 
1. националната политика на правителството на Република България за 

развитие на отношенията с Руската федерация за успешно реализиране на 
българските национални интереси

2. политиката на Правителството по противодействие на дейността на чуж-
ди разузнавателни централи от страни на ЕС и НАТО срещу националната си-
гурност на Република България

3. политика по национална сигурност, свързана с приемането на страната в 
Шенген

4. политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на 
конституционните права на гражданите

5. политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в 
България

6. политиките за насърчаване на по-дълъг трудов живот
7. политиките и мерките, които Правителството ще предприеме за създа-

ване на условия за достоен живот на възрастните хора
8. политиката на Министерство на отбраната за модернизация на Военно-

въздушните сили на Република България
9. политиката на правителството за разпределение на средствата от цен-

тралния бюджет за общините
10. осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни 

предприятия
11. политика на Министерство на финансите относно финансиране на ВиК 

дружества с мажоритарно държавно участие в капитала
12. политиките на Министерството на земеделието, храните и горите при 

изплащането на еднократната помощ на стопаните, предприели мерки за по-
чистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата, заради 
Африканската чума

13. политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустрой-
ството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени 
места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с 
цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и 
финансовите инструменти, предвидени за това
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V.3. Проведени разисквания по питания на народни представители 
от ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Разисквания по питане № 954-05-51/20.11.2019 г. от народните пред-
ставители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир 
Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско 
Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа 
Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасност-
та от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в 
инфраструктурата на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услуга-
та, предлагана от потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за 
това, № 954-00-93/06.12.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. Проведено на 
13.12.2019 г.

2. Разисквания по питане № 954-05-39/17.09.2019 г. от н.п. Антон Кутев 
към министъра на културата на Република България Боил Банов относно по-
литиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България 
с проект на решение № 954-00-1/29.11.2019 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. 
Проведено на 06.12.2019 г.

VI. ИЗКАЗВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИИ) ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 
44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 04.09.2019 – 20.12.2019 г. (чл. 
54, ал.6 от ПОДНС)

засед. № 292 04.09.2019 г. Корнелия Нинова - по повод открива-
нето на осмата парламентарна сесия

засед. № 296 13.09.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод сваляне-
то от ефир на предаването на Силвия 
Великова, журналист от БНР, и зачес-
тилите случаи на посегателство на сво-
бодата на словото. 

засед. № 302 02.10.2019 г. Георги Гьоков - по повод 1 октомври - 
Световен ден на възрастните хора

засед. № 305 04.10.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод поредния 
опит за подвеждане и манипулиране 
на исканията на медицинсите сестри 
за увеличение на работните им запла-
ти - с постановление на Министерски 
съвет от 10 април 2019 г., се отпусна-
ти 50 млн. лв. от бюджета на здравно-
то министерство, а с другото от 10 май  
- сумата се намалява на 6 млн. лв. 

засед. № 308  30.10.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод проведе-
ните местни избори 2019 - злоупотре-
бите и пороците на властта в изборния 
процес, които изкривяват реалния вот 
на българския народ, купуването на 
гласове и ниската избирателна актив-
ност. 
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засед. № 311  8.11.2019 г. 
Георги Свиленски - по повод палеж на 
имот на общинския съветник от БСП в 
община Борован. 

засед. № 314  15.11.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод взетото 
решение от Коалиционния съвет на 
управляващите  - ГЕРБ и ОП, да не се 
изплаща първият ден от болничните.

засед. № 315  20.11.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод водната 
криза в някои области на страната. 
Предложение от името на ПГ "БСП за 
България" министърът на регионално-
то развитие и благоустройството и ми-
нистърът на околната среда и водите 
да информират народните представи-
тели по темата.

засед. № 316  21.11.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод изнесе-
ната информация от министъра на 
околната среда и водите Нено Димов 
и зам.-министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството Николай 
Нанков в Народното събрание за акту-
алното състояние и предприетите мер-
ки за водната криза в Перник и други 
региони в странатa. 

засед. № 317  22.11.2019 г. 

Корнелия Нинова - по повод неком-
петентността на ГЕРБ да управляват, 
скандалите и тревогите, които заливат 
обществото - начина на провеждане 
на изборите, водния режим в редица 
градове, проблеми в здравната систе-
ма, напрежение около решението за 
болничните листове, корупционните 
скандали.

засед. № 328  19.12.2019 г.

Таско Ерменков - по повод цялостната 
политика на управлението на ГЕРБ в 
изминалата 2019 година - провалени-
те шансове в областта на енергетика-
та, икономиката, социалната политика 
и здравеопазването. 

засед. № 329  20.12.2019 г. 

Антон Кутев - по повод неизпълне-
нието на поетите ангажименти от 
Правителството на ГЕРБ, касаещо 
изплащането на дългогодишните жи-
лищно-спестовни влогове на гражда-
ните, което приключва с изтичането 
на 2019 г., Остават още 100 млн. лева, 
които спестявалите за лихвоточки ня-
колко хиляди души няма да получат. 
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СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „БСП за България” в 44-ото НС - ДЕВЕТА 
СЕСИЯ  (15.01.2020 г. – 31.07.2020 г.) 

V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ БСП за България

Законопроекти, внесени само от н.п от ПГ БСПБ
9. Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по вре-

ме на извънредното положение, №054-01-69/10.07.2020 г., вн. Корнелия Ни-
нова и гр. н.п. https://parliament.bg/bg/bills/ID/157516/

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обя-
вено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване 
на последиците, § 20 от ПЗР, предвиди продължаване действието  на експерт-
ните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайна неработоспособност, 
при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по вре-
мето на действието на закона.  Продължаването на действието на решенията 
бе за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Предвид, че извънредното положение бе в сила до 13 май 2020 г., експерт-
ните решения, чиито срок на годност е изтекъл, запазват действието си до 13 
юли 2020 г. Това означава, че над 5000 души ще получат за м. юли по-малко 
от половината от инвалидната си пенсия.

В тази връзка, с оглед очакваното удължаване на извънредната епидемична 
обстановка, е наложително срокът на тези експертни решения да бъде продъл-
жен, като се предлага това да е за периода от  време от извънредната епиде-
мична обстановка и два месеца след неговото изтичане. https://parliament.bg/
bg/bills/ID/157516/

Водеща к-я: К-я по правни въпроси.

10. Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г., № 054-01-46/28.05.2020 г.,  вн. Георги 
Йорданов и гр. н.п. https://parliament.bg/bg/bills/ID/157453/

Поради съобщение, че НЗОК и Министерството на здравеопазването търсят 
механизъм, по който изплатените суми на лечебните заведения да бъдат вър-
нати обратно в бюджета на НЗОК, след прекратяване на извънредната епиде-
мична обстановка. 

Това би било щета за лечебните заведения, защото те не изпълниха догово-
рените дейности с НЗОК поради въведените ограничителни мерки, а в същото 
това време заповед на Министъра на здравеопазването ги задължи да имат 
готовност за приемане на пациенти с Covid-19. Тази готовност изискваше фи-
нансиране - на медицинските екипи и разходи за предпазни средства, режийни 
и др. Затова справедливо е лечебните заведения да не връщат обратно полу-
чените средства, а те да бъдат за сметка на бюджета на НЗОК. 

Водеща к-я: К-я по бюджет и финанси –с доклад на 24.06.2020 г.-  да не се 
приема; Разпределен и на К-я по здравеопазването –с доклад от 24.06.2020 г.- 
да не се приема. 

11. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност, № 054-01-45/18.05.2020 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п.. https://
parliament.bg/bg/bills/ID/157440/ 

Законопроектът предвижда намаляване на ставката на данъка върху доба-
вената стойност за храните, лекарствените продукти, включени в позитивния 
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списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 
заплащани със средства от бюджета на НЗОК и за медицинските изделия на 9%.

Намалението на данъчната ставка за храните ще направи по-евтини основ-
ните хранителни продукти. В същото време ще бъде насърчена българската 
хранително- вкусова промишленост. Независимо от номиналното увеличение 
на доходите на населението, вътрешното потребление не е достатъчно да 
даде тласък на родното производство в хранителния сектор. По данни на НСИ 
средното потребление на човек от населението слабо намалява през послед-
ните десет години, което означава, че дефектите на пазара на хранителните 
продукти не само не са преодолени, но и засилени.

Цените на лекарствата в България са на едни от най-високите в Европа. На-
маляването от 20% на 9% на ставката на ДДС за лекарствата ще даде повече 
възможности за въздействие в областта на лекарствената политика. Една от 
най-ярките илюстрации за неефективността й е фактът, че цените за свободна 
продажба в аптеките често са почти равни на това, което пациентът трябва 
да плати след частичната отстъпка (реимбурсиране), която се поема от НЗОК. 
Пациентите в България плащат твърде много за своя сметка. Тези данни са 
посочени и в доклад на Световната банка - делът на фармацевтичните разходи 
у нас достига 38% при 25% средно за ЕС. 

Водеща к-я: К-я по бюджет и финанси – отхвърлен на 22.05.2020 г.

12. Законопроект за спиране на срокове по граждански, административни, 
наказателни и изпълнителни производства по време на обявеното с Решение 
на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) извън-
редно положение върху цялата територия на Република България, № 054-01-
23/16.03.2020 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. https://parliament.bg/bg/bills/
ID/157378

При обявяване на извънредно положение от НС и след решенията на ВСС 
за ограничаване достъпа до съдебна сгради и отлагане на множество дела е 
абсолютно необходимо да бъдат спрени и сроковете, свързани с тях.

Предлага се спиране на започналите, но неизтекли срокове за страните-учас-
тници в гражданските, административните, наказателните и изпълнителните про-
изводства, както и спиране на сроковете за нови действия на на участниците в 
производствата до края на действие на извънредното положение и спиране в този 
период на изпълнението на изпълнителни производства по реда на ГПК и ДОПК.

Водеща к-я: К-я по правни въпроси. – не е разглеждан.

13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на 
отпадъците, № 054-01-14/19.02.2020 г., вн. Манол Генов и гр. н.п. https://
parliament.bg/bg/bills/ID/157351/ 

С направените предложения за промени в Закона за управление на отпадъ-
ците се въвеждат банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с 
отпадъци, независимо от вида на отпадъците.

Предлага се въвеждане на 24-часово видеонаблюдение на всички площад-
ки, на които се извършват дейности с отпадъци.

С предложените промени в Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източ-
ника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци. 

Същевременно задължаването на лицата, извършващи дейности с отпадъ-
ци, да извършват неприсъщи за бизнеса дейности по удържане, деклариране 
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и внасяне на данъка съставлява сериозна административна тежест.Проучване 
на европейската практика по този въпрос показва, че няма подобен данък в 
другите държави - членки на Европейския съюз. 

Водеща к-я: К-я по околната среда и водите. Разпределен и на К-я по бю-
джет и финанси. Приет на 14.05.2020 г. Обединен с друг законопроект, очаква 
доклад за второ гласуване. 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс, № 054-01-3/15.01.2020 г., вн. Крум Зарков и гр. н.п. https://parliament.
bg/bg/bills/ID/157309

При подаване на искови молби има случаи да се използват хулителни твър-
дения, заплахи, обиди, цинични изрази, насочени както към насрещната стра-
на, така и към магистрати.

Използването на непристойни изрази е показателно за случаи, при които 
страната всъщност не търси реална защита и съдействие за упражняването 
на свои права, а действията й по сезиране на съда основно са насочени към 
причиняване на вреда на насрещната страна или към нарочно затруднение на 
работата на съда.

Действащият ГПК също въвежда забрана за злоупотреба с процесуални 
права. Според чл. 3, участващите в съдебните производства лица и техните 
представители под страх от отговорност за вреди са длъжни да упражняват 
предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите 
нрави. 

Конкретно предлагаме да се установи общо правило, приложимо за всяко 
процесуално действие, според което това действие да се смята за неизвърше-
но, когато при отправянето му страната използва груби или нецензурни думи, 
обиди или заплахи, без значение дали става въпрос за ищец или ответник.Тази 
разпоредба би позволила съдът да игнорира всяка недоброжелателна молба, 
дори ако чрез нея страната се опитва да упражни процесуално действие, за 
което има преклузивен срок.

Въвежда се и възможността против връщането да се подаде частна жалба.
Водеща к-я: К-я по правни въпроси - приет.

Състояние към 31.07.2020 г. на внесените законопроекти от ПГ“БСП за 
България“ през деветата сесия на 44 НС

През деветата сесия от 6 внесени законопроекта ( само от н.п. от ПГ“БСП 
за България“ ) 1 е приет на първо гласуване, 1 е приет на второ гласуване, 1 е 
отхвърлен в пленарна зала, 1 е с отрицателен доклад и 2 не са разглеждани в 
комисия. 

Предложения за второ гласуване на законопроекти през деветата сесия
По данни от 52 доклада по законопроекти за второ гласуване, народните 

предсатвители от ПГ „БСП за България“ за направили общо 201 предложения, 
като 123 са отхвърлени при разглеждането им в постоянните комии на НС, а 
78 са приети.

Най – много предложения за второ гласуване са направени в: Закона за ви-
сшето образование, Закона за туризъма, Закона за регионалното развитие, 
Закона за храните, Закона за лечебните заведения, Закон за лекарствените 
продукти в хуманната медицина и др.
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Проекти за решения за създаване на временни комисии и доклади за 
дейността им.

1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за контрол на 
разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствия-
та от разпространението на Ковид-19, № 054-02-29/ 08.05.2020 г., вн. Корне-
лия Нинова и гр. н.п. – прието на 14.05.2020 г.

2. Проект на решение за създаване на Временна комисия по повод придоби-
ването от „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД на 28 265 200 акции от капи-
тала на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, № 054-02-33/08.07.2020 г., вн. 
Корнелия Нинова и гр. н.п. – прието на 30.07.2020 г. 

Други по-важни проекти за решения
1. Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на елек-

троенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потреб-
ление поради неплащане на дължими сметки, №054-02-18/16.03.2020 г., вн. Кор-
нелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на16.03.2020 г.

2. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание, №054-02-23/04.04.2020 г.,вн. Корнелия 
Нинова и Крум Зарков – оттеглен в пленарна зала на 05.04.2020 г.

3.  Проект на решение за изменение и допълнение на Решението за рабо-
тата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с 
Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020) (обн. ДВ, бр. 26 от 2020 
г., изм. ДВ, бр. 29 и 33 от 2020 г.), №054-02-28/13.04.2020 г., вн. Кристиан 
Вигенин и гр. н.п. – отхвърлен на 13.04.2020 г. 

4. Проект на решение за изслушване на доклад на главния прокурор, № 
054-00-53/22.07.2020 г., вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – прието 23.07.2020 г.

Вот на недоверие
1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала 
в политиката за противодействие на корупцията, № 054-02-37/15.07.2020 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр. н. п. -– отхвърлен на 21.07.2020 г.

2. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 
Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на 
политиката в областта на околната среда и водите, №054-02-6/20.01.2020 г., 
вн. Корнелия Нинова и гр. н.п. – отхвърлен на 29.01.2020 г.

IIІ. АКТИВНОСТ НА Н.П. ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА 
ПРЕЗ ДЕВЕТАТА СЕСИЯ НА 44-ОТО НС (ИЗКАЗВАНИЯ, РЕПЛИКИ, ДУПЛИ-
КИ, ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ, ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ)

ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ предварително обсъди и прие позиции, а след това 
прояви висока активност при обсъждане на:

№ на заседанието 330:    Дата: 15.01.2020 г.
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Ре-

публика България (Нено Димов)

№ на заседанието:331    Дата: 16.01.2019 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Зако-

на за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход 
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2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Валут-
ния закон 

№ на заседанието:335 и 336    Дата: 24.01.2020  г.
1. Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Ре-

публика България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на по-
литиката в областта на околната среда и водите – отхвърлено на 29.01.2020 г.

2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за хазарта

№ на заседанието:397    Дата: 30.01.2020 г.
1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Зако-

на за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоции-
раните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармаце-
втите - отхвърлени

2. Проект на решение за определяне на условията за договаряне на цен-
трален курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Ев-
ропейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през 
третия етап на  Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. 
(97/С 236/03) - прието

№ на заседанието:343    Дата: 13.02.2020 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за висшето образование

№ на заседанието:345    Дата: 19.02.2020 г.
1. Изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и минис-

търа на вътрешните работи Младен Маринов на основание чл. 113 от Правил-
ника за организацията и дейността на Народното събрание, относно резултата 
от направеното изследване за коронавирус 2019 – nCoV в случая с украински 
гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как 
България се готви за такава епидемия – изслушан министър Кирил Ананиев

2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Авра-
мова информира народните представители за преговори между Столична об-
щина и АПИ относно освобождаването на част от републиканската пътна мре-
жа от винетни такси

№ на заседанието: 346    Дата: 20.02.2020 г.
1. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на 

всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от 
електронната база данни на Националната агенция по приходите и проект на 
решение по доклада - прието решение

№ на заседанието: 347    Дата: 21.02.2020 г.
1. Избор на зам.-председател и двама членове на Комисията за регулиране 

на съобщенията от квотата на Народното събрание 

№ на заседанието: 348    Дата: 26.02.2020 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
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№ на заседанието: 349    Дата: 27.02.2020 г.
1. Изслушване на Бойко Борисов, министър-председател на Република 

България, относно списъка на републиканските пътища, за които се събира 
такса за ползване на пътна инфраструктура - винетна такса и такса на база 
изминато разстояние, Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Георги Терзийски - председател на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и Олег Асенов - член на УС на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ относно предстоящото таксуване на пътните превозни средства с обща 
техническа допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, 
т. 2 от Закона за пътищата - тол такса, на основание чл. 113 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание 

2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за лечебните заведения 

3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Зако-
на за устройство на територията 

№ на заседанието: 351    Дата: 04.03.2020 г.
1. Проект на решение за преразглеждане на политиката на санкции на Ев-

ропейския съюз по отношение на Руската федерация

№ на заседанието: 352    Дата: 05.03.2020 г.
1. Изслушване на заместник министър-председателя по обществения ред 

и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на основание 
чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, 
относно извършените сделки с имоти на Министерството на отбраната с т. нар. 
отпаднала необходимост, както и кадровата му политика

2. Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на фактите 
и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хори-
зонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за полити-
чески натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално 
радио и проект на решение по доклада

3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина 

№ на заседанието: 356    Дата: 13.03.2020 г.
Проект на решение за обявяване на извънредно положение.

№ на заседанието: 357    Дата: 18.03.2020 г.
1. Първо гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
2. Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на 

електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово 
потребление поради неплащане на дължими сметки –отхвърлено

№ на заседанието: 358    Дата: 20.03.2020 г.
1. Второ гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

№ на заседанието: 15И    Дата: 23.03.2020 г.
1. Ново обсъждане на Закона за мерките и действията по време на извън-

редното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 
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2020 г., приет от Народното събрание на 20 март 2020 г., върнат за ново об-
съждане с Указ № 70 от 22 март 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 
101 от Конституцията на Република България – ветото не е преодоляно (Про-
цедурата продължава с обсъждане по оспорените с указа текстове и повторно-
то им гласуване с направените промени)

№ на заседанието: 16И    Дата: 03.04.2020 г.
1. Проект на решение за допълнение на Решение за работата на Народ-

ното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание - прието

2. Проект на решение за удължаване на срока на обявеното извънредно 
положение - прието

3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 г. - приет, 11.3 - 17.2; 
23.2; 24.2

4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с ре-
шение на Народното събрание от 13 март 2020 г.- приет

№ на заседанието: 17И    Дата: 06.04.2020 г.
1. Проект на решение за спиране на преизчисляването на основното ме-

сечно възнаграждение на народните представители (Вн.: Цв. Караянчева и гр. 
н.п) – прието 

2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 г. – приет

3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с ре-
шение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – приет

№ на заседанието: 19И    Дата: 28.04.2020 г.
1. Изслушване по чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание на министър-председателя на Република България Бойко 
Борисов относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от 
Ковид-19 и ефективността на предприетите здравни, икономически и социал-
ни мерки

№ на заседанието: 20И    Дата: 08.05.2020 г. 
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето 

– приет

№ на заседанието: 21И    Дата: 12.05.2020 г. 
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето

№ на заседанието: 364    Дата: 22.05.2020 г. 
2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Зако-

на за данък върху добавената стойност 
 - Вн.: Искрен Веселинов и гр. н.п. - отхвърлен; 
  -Вн.:Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан  Цонев -отхвърлен; 
 - Вн.: Боряна Георгиева и Полина Цанкова - отхвърлен; 
 - Вн.: Красимир Ципов и гр. н.п. - приет; 
 - Вн.: Валери Симеонов гр.н.п. - отхвърлен; 
 - Вн.: Корнелия Нинова гр.н.п. - отхвърлен.
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№ на заседанието: 371    Дата: 10.06.2020 г. 
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за Министерството на вътрешните работи

№ на заседанието: 374    Дата: 17.06.2020 г. 
1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Зако-

на за хазарта – Вн. Валери Симеонов и гр.н.п. – отхвърлен; Вн. Даниела Дари-
ткова и гр.н.п. – приет

№ на заседанието: 380    Дата: 01.07.2020 г. 
1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 
юни 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 122 от 22 юни 2020 г. на Пре-
зидента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България 
- законът е приет повторно, ветото е преодоляно

№ на заседанието: 384    Дата: 09.07.2020 г. 
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за предучилищното и училищното образование

№ на заседанието: 388    Дата: 17.07.2020 г. 
1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Зако-

на за социалните услуги
№ на заседанието: 22 И    Дата: 20.07.2020 г.
1. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в 
политиката за противодействие на корупцията – отхвърлено на 21.07.2020 г.

№ на заседанието: 391    Дата: 24.07.2020 г.
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Ре-

публика България – прието на 24.07.2020 г.

ІІ. ВЪРНАТИ ЗАКОНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАТО ВЕТОТО Е ПОДКРЕПЕНО 
ОТ ПГ БСПБ

1. Ново обсъждане на Закона за мерките и действията по време на извън-
редното положение, приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., вър-
нат с Указ № 70 от 22.03.2020 г. на Президента на Република България, по чл. 
101 от Конституцията на Република България. Приети са оспорените текстове 
на 23.03.2020 г.

2. Ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за из-
менение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, 
приет от 44-то народно събрание на 11.06.2020 г., върнат с Указ № 122 от 
23.06.2020 г. Приети са оспорените текстове на 01.07.2020 г.

III.ВНЕСЕНИ ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Дело № 3/2020 г. по искане от 05.03.2020 г. на 54 народни представи-
тели от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност 
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на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 
1.07.2020 г.). Докладчик Филип Димитров. Допуснато за разглеждане по съ-
щество

2. Дело № 4/2020 г. по искане от 22.04.2020 г. на 63 народни представи-
тели от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, 
ал. 4 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 
251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, из-
речение второ“ от Закона за електронните съобщения и на свързания с тях § 
51 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Докладчик Таня 
Райковска.

3. Дело № 5/2020 г. по искане от 07.05.2020 г. на 63 народни представи-
тели от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност 
на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 
г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.). Докладчик Надежда Джелепова. До-
пуснато за разглеждане по същество.

IV.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

IV.1 Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ“БСП за 
България“

26.02.2020 г. – чл. 53 ал. 3 от ПОДНС от Корнелия Нинова и гр. н.п. за про-
веждане на изслушване на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов относно списъка на републиканските пътища, за които се съби-
ра такса за ползване на пътна инфраструктура - винетна такса и такса на база 
изминато разстояние – проведено.

19.03.2020 г. – чл.53 ал. 3 от ПОДНС от Корнелия Нинова и гр. н.п. за про-
веждане на изслушване на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов относно състоянието и наличностите на държавните резерви, 
политиката и действията по тяхното управление (в частност освобождаване и 
ползване) в контекста на извънредното положение и пандемията от COVID-19 
– (на закрито заседание по предложение на ГЕРБ изслушан председателя на 
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”)

14.04.2020 г. чл.53 ал. 3 от  ПОДНС от Корнелия Нинова и гр. н.п. за провеж-
дане на изслушване на министър-председателя на Република България Бойко 
Борисов относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от 
Ковид-19 и ефективността на предприетите здравни, икономически и социал-
ни мерки – непроведено

22.06.2020 г. – чл.53 ал. 3 от ПОДНС от Корнелия Нинова и гр. н.п. за про-
веждане на изслушване на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов относно принудително убиване на дребни преживни животни 
през 2018 г., разпоредено във връзка с проби за болестта чума по дребните 
преживни животни - отхвърлено.
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IV.2. Парламентарен контрол по чл. 95 -107 от ПОДНС
Зададени въпроси през деветата сесия (15.01.2020 г. – 31.07.2020 г.) 
През деветата сесия от н.п. от ПГБСПБ са зададени 625 въпроса (отгово-

рено е на 416 писмени и 172 устни въпроса). Зададените 4 писмени и 2 устни 
въпроса до министър-председателя са отклонени с мотив „в несъответствие с 
ПОДНС”.

IV 3. Зададени питания през деветата сесия (15.01.2020 г. – 31.07.2020 г.) 
От н. п. на ПГ „БСП за БЪЛГАРИЯ“ са зададени 31 питания. Отговорено е на 

21 питания, на 4 не е отговорено и 4 са оттеглени. Зададените през деветата 
сесия 2 питания до министър-председателя са отклонени с мотив „в несъответ-
ствие с ПОДНС”.

IV.4 Проведени разисквания по питания на н.п. от ПГ“БСП за България“
31.01.2020 г. Разисквания по питане № 054-05-1/15.01.2020 г. от народ-

ните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас 
Костадинов към министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова относно 
политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на 
въглищните топлоелектрически централи в България.

13.03.2020 г. Разисквания по питане № 054-05-13/26.02.2020 г. от народ-
ните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към 
заместник министър-председателя по икономическата и демографската поли-
тика г-жа Марияна Николова относно политиката на българското правителство 
за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в 
контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мер-
ки за реформи в ключови области.

18.06.2020 г. Разисквания по питане № 054-05-21/15.05.2020 г. от народ-
ните представители доц. д-р Георги Йорданов, проф. д-р Георги Михайлов, д-р 
Илиян Тимчев, д-р Десислав Тасков, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибри-
шимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев 
относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова ком-
пенсация за българските медици.

26.06.2020 г. Разисквания по питане № 054-05-26/03.06.2020 г. от народ-
ните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финан-
сите Владислав Горанов относно „нова концепция за облагане на хазартните 
игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. 
март 2016 г.

V.ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ИМЕТО НА ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ В 44-ОТО НАРОД-
НО СЪБРАНИЕ (чл. 54, ал.6 от ПОДНС)

засед. № 330 15.01.2020 г.  Корнелия Нинова - по повод откриване 
на деветата сесия на парламента и новия политически сезон.

засед. № 336 19.01.2020 г.  Корнелия Нинова - невъзможността на 
управляващите да се справят с проблемите в държавата и водената от тях 
институционална война срещу президента  Румен Радев - инспирирана от не-
правомерно огласените в медиите СРС-та. 
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засед. № 338 31.01.2020 г.  Александър Симов - по повод изказването 
на н.п. Спас Гърневски (за отбелязване на 1-ви февруари, Ден на жертвите на ко-
мунистическия режим), която отрича тенденциозното политическо разделение в 
историята и е в подкрепа на националното съгласие и общата визия за миналото.  

засед. № 339 5.02.2020 г.  Крум Зарков - по повод обръщението на 
Президента, с което той информира обществото, че „сваля доверието си към 
правителството“, вследствие на неефективност в решаването на кризите в от-
длените сектори и дълго отлаганите институционални реформи 

за развитие в страната. 

засед. № 344 14.02.2020 г.  Антон Кутев - по повод отправените об-
винения в корупция от зам.-предесдсателя на Народното събрание Валери Си-
меонов към журналисти от различни медии.

засед. № 345 19.02.2020 г.  Корнелия Нинова  - по повод наложените 
глоби за неплатени винетки на движещите се автомобили от близките кварта-
ли и села, по Северната скоростна тангента на София, като отговорността на 
това премиерът Бойко Борисов прехвърля на директора на АПИ, при положе-
ние, че решението, с което се опраделени тези пътища е на Министерски съвет.

засед. № 346 20.02.2020 г.  Драгомир Стойнев - в отговор на декла-
рацията на ГЕРБ, четена от Тома Биков, относно шествието с участието на пре-
зидента Румен Радев по повод на годишнината от гибелта на Васил Левски и 
последвалите от страна на участващите в шествието граждани, освиркванията 
на управляващите. 

засед. № 347  21.02.2020 г.  Румен Гечев - относно фалшивите и ма-
нипулирани данни подадени към НСИ и БНБ от управляващите, така че да се 
изкара по-висок внос респективно и по-висок икономическия растеж, отколко-
то е фактически.

засед. № 348  26.02.2020 г.  Румен Гечев - относно публикуваното 
прессъобщение, че Националният статистически институт си е признало за из-
несени неверни данни за брутния вътрешен продукт

засед. № 353  06.03.2020 г.  Корнелия Нинова - в подкрепа на протес-
тът на медицинските сестри в сградата на парламента, при който една от тях 
дори излезе на перваза на прозореца. Голямата вина е на правителството на 
Бойко Борисов заради провала в здравната реформа. 

засед. № 356  13.03.2020 г.  Румен Гечев - относно не отчетените от 
НСИ 3 милиарда и 900 милиона лева внос във времето от 1 януари 2019 г. до 
31 декември 2019 г., криенето на документите от митниците към НСИ, за да 
може да бъде манипулирана последвалата корекция на данните за увеличено 
потребление, нарастване на инвестициите и на износа през 2019 г. и чрез нея 
да се оправдаят безпочвените твърдения на управляващите за някакъв рекор-
ден ръст на БВП в ЕС.

засед. № 357  18.03.2020 г.  Александър Симов - относно нанесения 
побой над известния разследващ журналист Слави Ангелов.
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засед. № 360  12.05.2020 г.  Георги Йорданов - относно отбеляването 
на 12 май - Световен ден на медицинските сестри.

засед. № 362  20.05.2020 г.  Корнелия Нинова - относно неефектив-
ните икономически и социални мерки на управляващите за борба с послед-
ствията от Коронавируса. Разграбването на държавността и предаването й на 
задкулисието.

засед. № 363  21.05.2020 г.  Крум Зарков - относно оповестените пре-
поръки на Европейският съвет относно Националната програма за реформи на 
България 2020 г., в който се критикува плановете в изпълнението на бюджета, 
липсата на  макроинкономически и структирни реформи в образоването, здра-
веопазването, корупцията в съдебната системна.  

засед. № 364  22.05.2020 г.  Веска Ненчева по повод 24 май - Денят 
на българската просвета и култура, и на славянската писменост. 

засед. № 365  05.06.2020 г.  Корнелия Нинова - относно 5 юни - Све-
товен ден за опазване на околната среда. 

засед. № 374  17.06.2020 г.  Манол Генов - относно унищожаването 
на природата по българското Черноморие, системните нарушения по строи-
телството – унищожените гори и местообитания, защитените зони и екологич-
ните катаклизми, до които води това, благодарение на управлението на тази 
коалиция, както и нехайното и умишлено бездействие на Министерството на 
околната среда и водите.

засед. № 376  19.06.2020 г.  Корнелия Нинова - относно неправомер-
ните действия на Българската агенция по безопастност на храните през 2018 
г., свързана с унищожаването на животни в Ямболско и излезналото във връз-
ка с това окончателно Решение на Върховния административен съд в полза на 
стопаните. 

засед. № 379   26.06.2020 г. Атанас  Костадинов - относно тенденци-
озното нерешаване на екологичните проблеми на страната, облагодетелства-
щи фирми приближени до управляващите от ГЕРБ и прикривани от изпълни-
телната власт. 

засед. № 383  08.07.2020 г. Корнелия Нинова - относно провалите 
в управлението свързани със здравната система (мерките срещу разпрос-
транението на Ковид-19), икономичекската и социалната криза в страната,  
разпада на държавните институции.  В този контекст ПГ „БСП за България“ 
внася вот на недоверие за цялостната политика на правителството за борба 
с корупцията и предложения за временни анкетни комисии - относно придо-
биването от „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД на 28 265 200 акции 
от капитала на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД и за  липсващите 700 
млн лв. от хазната следствие на лобизъм, задкулисие и  скрити договорки в 
хазарта.. 

засед. № 385 10.07.2020 г. Корнелия Нинова - относно поредното 
потъпкване върховенството на закона, на  Конституцията и на правовия ред,  
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след като тежко въоръжени представители на органите на съдебната власт де-
монстративно влизат в сградата на Президенството и изземват докумени.

засед. № 386  15.07.2020 г. Валери Жаблянов - относно действията 
на Българската социалистическа партия в защита на парламентаризма и кон-
ституционния ред в страната. 

засед. № 388  17.07.2020 г. Кристиан Вигенин - относно законодател-
ните промени, чрез които да се гарантира машинното гласуване на предстоя-
щите парламентарни избори. 

засед. № 392  29.07.2020 г. Корнелия Нинова - относно текущият де-
бат за изпълнението на Бюджета на Република България - икономическите и 
финансовите мерки за компенсиране на домакинствата, малкия и средния биз-
нес.

засед. № 395 02.09.2020 г. Корнелия Нинова - откриване на десета-
та парламентарна сесия

засед. № 396 03.09.2020 г. Александър Симов - относно ескалация 
на напрежението между полицията и протестиращите по време на многохи-
лядния протест в центъра на столицата с искане на оставката на Кабинета на 
Бойко Борисов. 

засед. № 397 09.09.2020 г. Александър Симов - относно навършва-
нето на 96 години от промяната на 9 септември 1944 година.

засед. № 400 16.09.2020 г. Кристиан Вигенин - с призив към ПГ на 
„ВОЛЯ“ и на ПГ „ГЕРБ“  Веселин Марешки да се оттегли като зам.-председател 
на Народното събрание до окончателното решение на съда.    

засед. № 401 17.09.2020 г. Антон Кутев - с искане на оставката на 
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева заради случилите се 
поредни събития в парламента, където майки на деца с увреждания, бяха из-
бутани от служители на НСО от фоайето на сградата на Народното събрание на 
улицата. 

засед. № 402 18.09.2020 г. Корнелия Нинова - относно взетият по-
реден заем на правителстовото на Бойко Борисов, емитирайки дълг на меж-
дународния пазар, без това да бъде отчетено, като актуализация Бюджет в 
Народното събрание. 


