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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване
на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.
2. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр. 65
от 2021 г.) става проект на Правилник за организацията и дейността на 47-ото Народно
събрание. Срокът за писмени предложения
от народните представители за изменения
и/или допълнения в проекта е до 14 декември
2021 г. включително. Комисията разглежда и
обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Лена Здравкова Бориславова.
Членове: Рена Енчева Стефанова, Анна Василева Александрова, Христо Георгиев Гаджев,
Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид,
Филип Стефанов Попов, Иван Валентинов
Иванов, Ива Митева Йорданова-Ру пчева,
Андрей Николаев Михайлов, Иван Йорданов
Димитров, Атанас Владиславов Славов, Елена
Цонева Гунчева и Петър Николаев Петров.
4. Комисията се избира за срок до окончателното приемане на Правилник за организацията
и дейността на Народното събрание.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 8 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен
контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2017 г.; изм., бр. 84 от 2017 г.,
бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2019 г.
и бр. 78 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 23 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона
за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателното
производство се прекратява от административнонаказващия орган с резолюция (приложение № 6а).“
§ 2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт
за установяване на административно нару-

