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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА 

Заместник министър-председател по 

икономиката и индустрията и  

министър на икономиката и индустрията 

и 

ДРАГОМИР ЗАКОВ 

Министър на отбраната 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 

Министерския съвет  

 

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 (УПМСНА) предлагаме на Вашето внимание проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 120 на 

Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. 

С Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 

2012 г., изм. и доп., бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 17 от 

2019 г. и бр. 49 от 2020 г.) се създава Междуведомственият съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (Междуведомствения 

съвет) като консултативен орган за разработване на принципите и за осъществяване 

на координацията при провеждането на държавната политика в областта на 

отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, 

на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното 

отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с 

отбраната и сигурността на страната.  

В действащия текст на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 120 на Министерския 

съвет от 2012 г. е предвидено, че съставът на съвета включва двама съпредседатели, 

секретар и членове, като съпредседатели са министърът на икономиката и министърът 

на отбраната. С Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане 

на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от   

2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) Министерството на икономиката е разделено на 
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Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и 

растежа, като Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията се преобразува в Министерство на транспорта и съобщенията, а 

Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на 

земеделието. Това обстоятелство налага да се изменят съответните текстове, в които 

се споменава министърът на икономиката, съответно заместник-министърът на 

икономиката, както и да се променят наименованията на двете преобразувани 

министерствата, чиито заместник-министри са членове на Междуведомствения съвет. 

Дейността по осъществяване на експортен контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба попада в материалната 

компетентност на министъра на икономиката и индустрията в изпълнение на Решение 

№ 892 на Министерския съвет от 2021 г. за предприемане на действия за подготовката 

на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната 

власт, поради което в проекта на Постановление на Министерския съвет е предвидено 

съответните споменавания на думите „министъра на икономиката“, „заместник-

министър на икономиката“ да се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“, 

„заместник-министър на икономиката и индустрията“. 

Със заключителните разпоредби на проекта на Постановление се предвижда 

изменение на Постановление № 9 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на 

Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения 

съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, с което се променят 

наименованията на министерствата, чиито заместник-министри са членове на Съвета. 

По проекта на Постановление на Министерския съвет е извършена 

предварителна частична оценка на въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове. Оценката е съгласувана с дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет в съответствие с чл. 30б 

във връзка с чл. 30г от УПМСНА. 

По проекта на Решение не се налага да бъде изготвена справка за съответствие 

с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в 

българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

За приемането на проекта на акт няма да са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката и 

индустрията. Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху 

държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка образец 

2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван на Интернет 

страницата на Министерство на икономиката и индустрията и на Портала за 

обществени консултации на Министерския съвет за обществено обсъждане съгласно 

чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, като получените становища, както и 

справка за приетите и неприети бележки, са приложени към настоящия доклад. 
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Настоящият доклад и проектът на Постановление на Министерския съвет са 

съгласувани съгласно чл. 32, ал. 1 от УПМСНА, като направените целесъобразни 

бележки са отразени в приложената таблица. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА предлагаме да бъде 

приет приложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Постановление № 120 на Министерския съвет от 2021 г. за създаване на 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 

Министерския съвет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 

4. Справка за отразените становища от обществените консултации; 

5. Съгласувателни писма; 

6. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА     ДРАГОМИР ЗАКОВ 

Заместник министър-председател по   Министър на отбраната 

икономиката и индустрията и  

министър на икономиката и индустрията 

 


