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изх.№. №10/29.05.2013         
          

 
 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

И ДЕЙНОСТТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И 

ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА 

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
След проведено публично обсъждане в НС на 27.05.2013 г. и преглед  на текста 

на Правилника за организацията и дейността на 41 - то Народното  събрание 

отправяме към ръководената от Вас комисия нашите  предложения по проект за 

нов правилник. 

 

Програма Достъп до Информация е експертна  организация, която повече от 16 

години наблюдава работата на институциите по прилагане на законодателството 

за свобода на информацията в България. През този период отчитаме 

непрекъснато подобряване на работата на Народното събрание в областта на   
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активното публикуване на информация. Понастоящем чрез интернет страницата 

на Народното събрание граждани, журналисти и неправителствени организации 

получават навременна и лесно достъпна информация за дневния ред, 

докладите и протоколите от заседанията на парламентарните комисии. 

Откритите парламентарни заседания се излъчват в реално време онлайн чрез 

интернет страницата на Народното събрание. Стенограмите от пленарните 

заседания и информация за гласуванията своевременно се публикуват. 

Достъпна е информация за неоправданите отсъствия на народните 

представители от заседанията на парламентарните комисии и пленарни 

заседания.  

С цел по-голяма прозрачност в работата на Народното събрание към досега 

съществуващите задължения за публикуване на информация в интернет 

страницата на парламента, правим следните конкретни предложения: 

 

 

 Глава шеста 

 СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

1. В чл. 43 се прави следното допълнение. Създава се ал. 8: 

„Окончателно приетата програма се публикува на интернет страницата на 

Народното събрание след гласуването й.“ 

 

Глава седма 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

2. В чл.66  ал. 1 се прави следното допълнение: 

„Текстовете на законопроектите, заедно с пълния текст на мотивите на 

вносителите, съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове,  се 

публикуват на интернет страницата на Народното събрание в деня на тяхното 

регистриране“. 
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3. В чл.68 се прави следното допълнение. Създава се ал.3:  

„Докладите на водещите комисии по внесените законопроекти, както и 

постъпилите становища и предложения, се публикуват на интернет страницата 

на Народното събрание в деня на тяхното изготвяне/постъпване.“ 

 

4.  чл. 78 ал. 4 се изменя така: 

„Решенията, декларациите и обръщенията се приемат на едно гласуване и се 

публикуват на интернет страницата на Народното събрание“ 

 

 

Глава осма 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 

 

5. В чл.93 се прави следното допълнение. Създава се ал.4: 

„Информация за постъпилите въпроси и питания се публикува на интернет 

страницата на Народното събрание в деня на тяхното постъпване и 

регистриране“. 

 

 

Глава десета 

ПАРЛАМЕНТАРНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

6. В чл.103 ал.(4) се прави следното допълнение: 

„Програмата се публикува на интернет страницата на Народното събрание.“ 
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7. В чл.112 се прави следното допълнение: 

„Текстовете на постъпилите проекти за актове и становищата по тях се 

публикуват на интернет страницата на Народното събрание.“ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Приложение към правилника 

Финансови правила по бюджета на Народното Събрание 

 

8. В чл. 4 се прави следното допълнение. Създава се ал. 3:   

„Бюджетът на Народното събрание и отчетите за неговото изпълнение се 

публикуват на интернет страницата на Народното събрание.“ 

 

       

      С уважение,   

д-р ГЕРГАНА ЖУЛЕВА,  

Изпълнителен  директор на  

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

   

 

 

        

Изготвили:  

ДАРИНА ПАЛОВА  и ФАНИ ДАВИДОВА, юристи в правния екип на ПДИ 

 

 

28.05.2013 г. 

София  

 


