ПОСТ АНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност
О бн., Д В, бр. 59 от 28.07.2009 г., доп., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от
13.09.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм., бр. 67 от 31.08.2012 г., в сила от
31.08.2012 г., бр. 5 от 18.01.2013 г., доп., бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от
1.05.2013 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 24.12.2014 г., бр. 28 от 17.04.2015
г., в сила от 17.04.2015 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.,
изм. и доп., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 22.03.2016 г., изм., бр. 27 от
5.04.2016 г., в сила от 5.04.2016 г., бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г.,
доп., бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г., бр. 9 от 29.01.2019 г., в сила
от 29.01.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г., изм. и доп., бр.
33 от 20.04.2021 г., в сила от 20.04.2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Ч л. 1. (1) О пределя стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност на Р епублика България и които са част от критичната
инфраструктура, в единен списък съгласно приложението.
(2) (Доп. – Д В, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г., изм., бр. 27 от
2016 г., в сила от 5.04.2016 г.) Стратегическите обекти и дейности, предоставени
за управление, съответно възложени за осъществяване на Министерството на
отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция
"Р азузнаване", се определят със заповед на ръководителя на съответното
ведомство след съгласуване с председателя на Държавна агенция "Национална
сигурност". При осъществяване на взаимодействие за защита на стратегически
обекти и дейности се издават съвместни заповеди на ръководителите на
съответните ведомства.
(3) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление,
съответно възложени за осъществяване на Държавна агенция "Национална
сигурност", се определят със заповед на председателя на агенцията.
Ч л. 2. Р ъководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите
стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, отговарят за
изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези
мерки.
Ч л. 3. Списъкът и заповедите по чл. 1 могат да бъдат изменяни и допълвани по
реда за приемането им.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТ ЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.).
§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на
вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност"
издават съвместна инструкция за условията и реда за определяне на
стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението
на стратегически дейности по чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., Д В, бр. 17 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2009 г.).
§ 3. (1) (Изм. – Д В, бр. 27 от 2016 г., в сила от 5.04.2016 г.) В 10-месечен срок от
влизането в сила на постановлението ръководителите на стратегически обекти,
възлагащите стратегически дейности, министърът на вътрешните работи,
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министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция "Р азузнаване" и
председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" предприемат,
съобразно законовата си компетентност, необходимите мерки от нормативен,
технически и организационен характер за осигуряване защитата на
стратегическите обекти и дейности, посочени в списъка - приложение към
постановлението.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила на постановлението
ръководителите на стратегически обекти и възлагащите стратегически дейности,
посочени в списъка и заповедите по чл. 1, изготвят списък на длъжностите в
ръководените от тях обекти, за които е необходимо издаването на разрешение за
работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическия обект
или дейност.
§ 4. (Изм. – Д В, бр. 27 от 2016 г., в сила от 5.04.2016 г.) В 6-месечен срок от
влизането в сила на постановлението министърът на отбраната, министърът на
вътрешните работи, председателят на Държавна агенция "Р азузнаване" и
председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" издават заповедите
по чл. 1, ал. 2 и 3.
§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на постановлението разрешения за работа
или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обекти и
дейности запазват действието си в срока на валидност до издаването на нови
разрешения при условията и по реда на чл. 44 - 47 от Правилника за прилагане на
Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението
компетентните
органи
на
Държавна
агенция
"Национална
сигурност",
ръководителите на стратегически обекти и възлагащите съответната стратегическа
дейност предприемат необходимите действия по издаване на нови разрешения на
лицата, титуляри на разрешенията по ал. 1.
§ 6. Постановлението се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Приложение

Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната
1.
II.
1.
III.

Стратегически дейности:

Производство на храни;

1.2.

1.1.

Екология.

1.1.

Осигуряване на питейна вода;

Сектор "Екология"
Стратегически дейности:
Сектор "Водни ресурси"

1.

Стратегически дейности:

2.

Стратегически обекти:

IV.

1.1.

2.1.

Язовири с национално значение за пи

Сектор "Здравеопазване"

1.

Стратегически дейности:

2.

Стратегически обекти:

1.1.
2.1.

Спешна медицинска помощ;

1.2.

Многопрофилна болница за активно ле

V. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Сектор "Иконо
1. Стратегически дейности:
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VІ. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., предишен раздел V, бр. 22 от 2016 г.,
1. Стратегически дейности:
2. Стратегически обекти:

1.1. Управление на отрасъл енергетика;
2.1. "АЕЦ Козлодуй";

2.2. Площадка "АЕ

VIІ. (Предишен раздел VІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016
1.

Стратегически дейности:

2.

Стратегически обекти:

1.1.
2.1.

Осъществяване на сухопътен трансп
Обект "951";

2.2.

Обект "708";

VIIІ. (Предишен раздел VІІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.201
1.

Стратегически дейности:

2.

Стратегически обекти:

1.1.
2.1.

Фиксирани телефонни услуги;
"БТК" - АД;

2.2.

1

Център за упр

ІХ. (Предишен раздел VІІІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016
1.

Стратегически дейности:

2.

Стратегически обекти:

1.1.
2.1.

Гарантиране на демократичните уст
Президентството;

2.2.

Народно

Х. (Предишен раздел ІХ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.

ХІ. (Предишен раздел Х – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.
1.

Стратегически дейности:

1.1.

Научноизследователска и развойна

2.

(Нова - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Стратегичес

ХIІ. (Предишен раздел ХІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016

XIIІ. (Предишен раздел ХІІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.201

XІV. (Предишен раздел ХІІІ – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.201
ХV. (Предишен раздел ХІV – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016
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