ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...........
от ................ 2013 година

ЗА изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

§
приет

1.
с

В

Устройствения

Постановление

№

правилник
249

на

на

Министерството

Министерския

съвет

на
от

финансите,
2009

г.

(обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм., бр. 102 от 2009 г., бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46, 64
и 79 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г.; изм., бр. 34 и 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.,
бр. 6, 22 и 58 от 2012 г.; изм., бр. 90 от 2012 г. и бр. 56 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „651“ се заменя с „645“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „651” се заменя с „645”;
б) на ред „Специализирана администрация” числото „437” се заменя с „431”;
в) на ред „дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” числото „19”
се заменя с „13”.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с Постановление № 203 на

Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 1992 г.; изм., бр. 102 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 10 от 1993 г., бр. 61 от 1994 г., бр. 23 от 1995 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 71
от 2006 г., бр. 60 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2010 г.) в чл. 13,
ал. 1 числото „13“ се заменя с „9“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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