РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ........
от ................... 2014 година

ЗА одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 година във връзка с предоставянето за
управление на стопанство „Кричим“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 г. в размер 180 000 лв. за издръжка на стопанство
„Кричим“ до края на годината.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на бюджетното
взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се намаляват разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
(4) Със сумата 80 000 лв. се намаляват показателите по чл. 9, ал. 3 и
съответно се увеличават показателите по чл. 30, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. Началникът на Националната служба за охрана да извърши налагащите
се промени по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на финансите и по централния бюджет за 2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 30 от
2014 г.; изм., бр. 31,34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52 и 53 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В т. 6 числото „233 999 000“ се заменя с „233 899 000“.
2. В т.27 числото „31 000 000“ се заменя с „31 100 000“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет от 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., бр. 56, 74 и 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2013
г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „646“ се заменя с „625“.
2.
В чл. 15, т. 7 думите „стопанство „Кричим“ и запетаята след тях се
заличават.
3. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „646” се заменя с „625”;
б) на ред „Обща администрация” числото „152” се заменя със „131”;
в) на ред дирекция „Финанси и управление на собствеността” числото „96” се
заменя със „75”.
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на Националната служба за
охрана при президента на Република България, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм., бр. 82 от 1992 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 1995 г., бр. 13 от 1996 г.; изм., бр. 16 от 1996 г.; изм. и доп., бр.
22 от 1996 г.; доп., бр. 63 и 83 от 1996 г.; изм., бр. 25 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 36 и
41 от 1997 г.; изм., бр. 13 от 1999 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 7 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 56 от 2005 г.; изм., бр. 83 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2006 г., бр. 70 от 2007
г., бр. 96 от 2009 г.; изм., бр. 25 и 58 от 2010 г.; доп., бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 58 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет
ползването и управлението на стопанство „Кричим“ и охраната на стопанство
„Евксиноград“ и обект „Шабла“, комплекс „Бояна“.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 2 (поверително) се правят изменения
съгласно приложението (поверително).

§ 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите на
Министерството на финансите, работещи в стопанство „Кричим“, чиито длъжности
преминават в Националната служба за охрана, се уреждат при условията и по реда
на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 6. Министерството на финансите и Националната служба за охрана да
организират предаването и приемането на имуществото, заведено по баланса на
Министерството на финансите във връзка с управлението на стопанство „Кричим“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.
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