09 декември 2016 г.

Законопроекти, последно внесени в Народното събрание
Последни законопроекти

Сигнатура

Дата

Вносител

ЗИД на Кодекса на труда

653-08-47

08/12/2016

МС

ЗИД на Закона за водите

654-01-138

08/12/2016

Мартин Стоянов

ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия

654-01-137

07/12/2016

Иван Станков

ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите

654-01-136

06/12/2016

Димитър Гечев

Документи, внесени за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от министерства и други ведомства

Наименование

Сфера на
действие

Дата на
откриване

Дата на
приключване

Проект на Наредба за планиране и проектиране на
строежи, предназначени за производство, съхранение
и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, заедно с мотивите към него

Регионална
политика

08.12.2016 г.

22.12.2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59
от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в
железопътния транспорт

Транспорт

07.12.2016 г.

06.1.2017 г.

Отчет за 2015 г. за изпълнението на
Актуализираната Национална стратегия за
демографско развитие на населението в
Република България (2012-2030 г.)

Социална
политика и
заетост

06.12.2016 г.

20.12.2016 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Съвета
по продуктите за растителна защита

Земеделие и
развитие на
селските райони

05.12.2016 г.

04.1.2017 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение на Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти

Здравеопазване

05.12.2016 г.

19.12.2016 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Околна среда

02.12.2016 г.

31.12.2016 г.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Портал за обществени консултации I Народно събрание на Република България
При желание за внасяне на мнения и предложения по проекти на нормативни документи, както и при интерес от участие в заседания на парламентарни
комисии, обръщайте се към Цвети Семерджиева – парламентарен секретар на БСК, на тел. 02 932 09 45, e-mail: parliament@bia-bg.com.

