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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

Проект! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от Владислав Горанов – министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите 

обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 

2009 г.; доп., бр. 71 и 77 от 2011 г.; изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 от 2013 г.; доп., бр. 21 

от.2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 от 2015 г.; изм., бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 22 от 

2016 г.; изм., бр. 27 от 2016 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 

2009 г. за определяне на стратегически обекти и дейности, които са от значение за 

националната сигурност (ПМС № 181/2009 г.).  

С проекта на постановление се предлага Министерският съвет да приеме 

изменение в приложението към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 181/2009 г., с което да изключи 

сектор „Финанси“ (раздел Х от приложението) от Списъка на стратегическите обекти и 

дейности от значение за националната сигурност. 

Включените в сектор „Финанси“ стратегически дейности се осъществяват от 

самостоятелни правни субекти, които с оглед защитата на обществения интерес са обект 

на надзор и регулиране от Българската народна банка (чл. 1 от Закона за кредитните 

институции), съответно Комисията за финансов надзор (чл. 7 от Кодекса за 

застраховането), както при първоначалното лицензиране, така и в процеса на упражняване 

на дейността им. Министърът на финансите не е орган, който попада в категорията на 

ръководителите по чл. 2 от ПМС № 181/2009 г., доколкото същият няма правомощия по 

възлагане на стратегическите дейности, определени като такива с раздел X от списъка. 

Предложението за отпадане на разплащателните услуги и банковите и застрахователни 

услуги от списъка по ПМС № 181/2009 г. е предварително съгласувано с Държавна 

агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка и Комисията за финансов 

надзор. Доколкото въпросните дейности са единствените, определени като стратегически 

дейности в раздел „Финанси“ на приложението и в него не фигурират и стратегически 

обекти, то заличаването на дейностите предполага отмяната на целия раздел.  
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Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското 

право. 

Предлаганите промени няма да окажат пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което е подготвена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 

1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

По проекта на акт е проведено публично обсъждане, като проектът и докладът към 

него са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на 

Портала за обществени консултации. Направените бележки и предложения са отразени 

съгласно приложената справка. 

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения 

са отразени съгласно приложената справка. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерски съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на 

стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.  

Приложения: 1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

  2. Съгласувателни писма; 

  3. Справка за отразяване на становищата; 

4. Финансова обосновка; 

  5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

  6. Писма на ДАНС, БНБ и КФН. 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


