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Президент на Републиката
 Указ № 234 за назначаване на Богдан
Любомиров Коларов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства
със седалище в Абу Даби
 Указ № 237 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, област Шумен,
на 18 февруари 2018 г.
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Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството

Министерски съвет
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България в нея
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

за избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
а л. 1 о т Конс т и т у ц и я та на Реп у бл и к а
Българи я и чл. 21, а л. 3 и чл. 23, а л. 4 от
Правилника за организаци ята и дейност та
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Освобождава Евгения Бисерова Алексиева като член на Комисията по икономическа
политика и т у ризъм.
2. Изби ра Теодора Ра дкова Георг иева
за ч лен на Комиси я та по икономи ческа
политика и т у ризъм.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димит ър Главчев

РЕШИ:
Избира Цвета Вълчева Кара янчева за
председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8823

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

8803

РЕШЕНИЕ

з а п риема не на п роцед у рн и п ра ви ла з а
избиране на председател на Четиридесет и
четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процеду рни правила за избиране
на председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание, както следва:
1. Кандидату ри за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани
от парламентарните гру пи, регистрирани
в 44-то Народно събрание, и от народни
представители.
2. Гласуването е явно и по азбу чен ред
на предложените кандидат у ри. То се извършва ч рез ком пю т ризи ра ната сис т ема
за гласуване.
3. Избран е кандидатът, полу чил повече
от половината от гласовете на присъстващите народни представители. А ко при първото гласуване никой от кандидатите не
полу чи необходимото мнозинство, се произвеж да второ гласуване, в което у частват
двамата кан ди дат и, пол у чи ли най-много
глас ове. Из бра н е к а н д и дат ът, пол у ч и л
повече гласове.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8822

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Богдан Любомиров Коларов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Обединените арабски
емирства със седалище в Абу Даби.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8768

УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Кочово, община Велики Преслав,
област Шумен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 16 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8866

