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Назначавам Валентин Петров Модев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държ авната комиси я по сиг у рност та на
информацията и на нейната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността
на информацията и на нейната администрация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Държавната комисия по сигурността на
информацията и на нейната администрация,
приет с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 23 и 83 от
2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 58 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 55 и
74 от 2012 г.).
§ 2. В Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67 и 75
от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и
9 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В чл. 15а, ал. 1 т. 1 се отменя.
3. Отменя се чл. 82.
4. В чл. 104, ал. 1 числото „50 017“ се заменя с „49 838“.
§ 3. За предаването и приемането на активите, пасивите и дълготрайните материални
активи се подписват споразумителни и раз-

