ПРОЕКТ!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
КИРИЛ ПЕТКОВ
Министър на икономиката

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на

ПМС

№ 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и

дейности, които са от значение за националната сигурност.

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 ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
В списъка в Приложение към чл.1, ал.1 на Постановление №181 на Министерски
съвет от 2009 г. на позиция т.2.10. в раздел V, сектор "Икономика" е определен „Експал
България“ АД, като стратегически обект. В Министерството на икономиката е получено
писмо вх. № 26-Е-173/15.04.2021г. от акционерно дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД –
Габрово

с

което

ни

информират,

че

съгласно

Удостоверение

№20200923154140/23.09.2020г. от Агенцията по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ е
вписано акционерно дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД - Габрово, със същия ЕИК 817040085 и
предмет на дейност, със седалище и адрес на управление с. Чарково, обл. Габрово, общ.
Габрово. Акционерното дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД е правоприемник на „Експал
България“ АД. Поради тази причина и на основание чл. 3 от Постановление №181 на
Министерски съвет от 2009 г., следва да се направят съответните промени. Приемането
на проекта за изменение на ПМС № 181/2009 г. има пряко въздействие върху точността и
яснотата на нормативния документ, от една страна и от друга непосредствено играе роля
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и върху сигурността на дружеството по реализирането на политиките по охрана и
превенция, обезпечаващи предотвратяването и пресичането на кибератаки, тероризъм и
други противообществени прояви и престъпления в особено чувствителните зони в
обекта. Ще се използва експертизата на ДАНС, съобразно компетентните ѝ правомощия,
за да се повиши сигурността на обекта, който е част от критична инфраструктура в сектор
Икономика.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът на
постановление, докладът от министъра на икономиката, частичната предварителна оценка
на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на
Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации със срок за
предложения и становища 30 дни. За постигането на посоченото се съвместяват
обществените консултации със започването на съгласувателна процедура по реда на
УПМСНА, както и влизане в сила на постановлението от деня на обнародването му.
В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за
постъпилите предложения в резултат на проведените обществени консултации, заедно с
обосновката за неприети предложения, е публикувана на интернет страницата на
Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации.
Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, за
което е изготвена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА. За
приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери и
други плащания.
По проекта на постановление 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.
Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като становищата са отразени в
приложената към доклада справка в табличен вид.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА предлагам
Министерският съвет да приеме приложения проект на постановление.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Проект на Постановление на Министерския съвет;

2.

Частична предварителна оценка на въздействието;

3.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на

министерския съвет;
4.

Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА;

5.

Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;

6.

Справка за проведената обществена консултация;

7.

Съгласувателни становища;

8.

Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

С уважение,

КИРИЛ ПЕТКОВ
Министър на икономиката
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