РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект !

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………..…..2016 г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за Националната
служба за охрана.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 14 от Устройствения правилник на Авиоотряд 28, приет с
Постановление № 84 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. (обн., ДВ. бр. 34 от
15.04.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „специални“ се заменя с думата „съгласувани“;
2. В ал. 2 изразът „Постовата охрана“ се заменя с думата „Охраната“, а след
думата „режим“ се добавя израза „за достъп до тях“;
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Информационният обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и НСО
във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално
предназначение се осъществяват при условия и по ред, определени със съвместна
инструкция на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и началника на НСО.“.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“, приет с
Постановление № 147 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от
01.08.2000 г., изм., бр. 74 от 24.08.2001 г., бр. 108 от 14.12.2001 г., изм. и доп., бр. 63
от 02.08.2005 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., бр. 17 от 19.02.2008 г., бр. 14 от
20.02.2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 88 от 09.11.2010 г., изм. и доп., бр. 13 от
11.02.2011 г., изм., бр. 74 от 23.08.2013 г., бр. 108 от 17.12.2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
„(6) След уведомяване от Националната служба за охрана, болница „Лозенец“
предприема необходимите мерки за медицинско осигуряване при пътувания в
чужбина на лицата, посочени в чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за Националната служба за
охрана. Разходите за командировки на лекарите са за сметка на съответното
ведомство.“
2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст на чл. 16 се заличава и се създава ал. 1 на чл. 16 със
следното съдържание:
„(1) Охраната на болница „Лозенец“ се осъществява от Националната служба за
охрана за сметка на предвидените по нейния бюджет средства и въз основа на
съвместен план на директора на болница „Лозенец“ и началника на НСО. В плана се
определят организационни и технически мерки, както и условията за взаимодействие
с органите на МВР и юридически лица по Закона за частната охранителна дейност.“.
б) Създава се ал. 2 на чл. 16 със следното съдържание:
„(2) Необходимите мерки от технически характер за осигуряване на защита на
болница „Лозенец“ като стратегически обект, включително изграждането на
елементите за физическа защита, се финансират от бюджета на болницата.“.
3. В чл. 18 след думата „режим“ се добавя израза „и редът за временно
пребиване на територията на“.
§ 3. Постановлението се приема на основание § 12 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за Националната служба за охрана и влиза в сила
в деня на обнародванено му в Държавен вестник.
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