СПИСЪК
на актовете на Министерския съвет и документите към тях, на които да отпадне нивото на класификация за сигурност на информацията, на
основание чл. 50, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗЗКИ

Декласифицирано на основание чл. 34, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 50, ал. 2, т. 3 от ППЗЗКИ
и Протокол №33, т. 34 от заседание на МС на 10.08.2016 г.

№

заглавие и гриф за секретност

№ на документа

дата на приемане

1.

Разпореждане – С

№1012

02.07.1955 г.

2.

Решение – С

№105

07.04.1970 г.

3.

Постановление – С

№53

16.07.1976 г.

4.

Разпореждане – С

№36

07.07.1981 г.

5.

Решение – С

№155

05.08.1985 г.

6.

Разпореждане – С

№14

16.03.1990 г.

7.

Решение – поверително
приложението
Протоколно
решение
поверително
Решение – поверително
приложенията С

8.
9.

за №346

18.05.2007 г.

– №21

31.05.2007 г.

за №332

26.05.2008 г.

анотация

Разпореждане на Министерството на народната отбрана да
построи защитни съоръжения от І-а категория
Осигуряване безопасността на Нефтохимическия комбинат Бургас
от излитащи и кацащи самолети в летище Равнец
За приемане на нормативни актове и технически изисквания по
транспортното и пътното осигуряване на въоръжените сили
Осигуряване на средства за строителство на обекти 507, 512, 513,
608
За отчуждаване на земи и предоставяне на горски фонд за
нуждите на Министерството на народната отбрана (с. Гавраилово,
Сливенско, гр. Сливен)
За преминаване на Главна дирекция „Опазване на държавни
ценности и съкровища“ от МС към МНО под името „Управление
за планиране, проектиране и строителство на специални
отбранителни обекти“
За одобряване на Доклад за състоянието на отбраната и
въоръжените сили през 2006 г.
За разрешаване на Министерството на вътрешните работи да
предостави на страни партньори цирконий на слитъци
За одобряване доклада за състоянието на отбраната и
въоръжените сили през 2007 г.

10.

Постановление – поверително за №7
приложенията
Постановление – поверително за №54
приложенията

15.01.2009 г.

За изменение и допълнение на нормативни актове на МС

06.03.2009 г.

12.

Протоколно
поверително

– №6

12.02.2009 г.

13.

Протоколно решение
служебно ползване

за №10

17.03.2010 г.

14.

Решение – за служебно ползване №57
за приложенията
Решение – за служебно ползване №423

04.02.2010 г.

16.

Постановление – за служебно №43
ползване

27.02.2014 г.

17.

Решение – за служебно ползване

№443

29.06.2014 г.

18.

Решение – за служебно ползване

№721

23.10.2014 г.

19.

Решение – за служебно ползване

№776

20.11.2014 г.

20.

Решение – за служебно ползване

№809

05.12.2014 г.

За заплатите на военнослужещите и гражданските лица по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Р България и на държавните
служители и лица, работещи по трудово правоотношение по
Закона за МВР
За забрана на разглеждането на заявления и издаването на
разрешения за износ на оръжие и изделия и технологии с двойна
употреба за Грузия от Междуведомствената комисия за
експортен контрол и неразпространение на ОМУ (МВК) към
министъра на икономиката и енергетиката
Относно приемане и настаняване в Р България на лице –
сирийски гражданин, от Центъра за задържане в залива
Гуантанамо
За приемане в Р България на лица, освобождавани от лагера
Гуантанамо
За одобряване на проекти на договори за международна
продажба на предписани емисионни единици от страна на
българската държава
Изменение и допълнение на ПМС 86/2010 за заплатите на
военнослужещите и цивилните служители по ЗОВС на Р България
и на държавните служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за МВР
Даване на разрешение на министъра на финансите да извършва
депозити в банка с цел осигуряване на ликвидност на банковата
система
Позиция на Р България по предложението на Р Турция за
изграждане на язовир на р. Тунджа в контекста на двустранните
отношения в областта на управлението на водите и преговорите
по нерешените въпроси между България и Турция
Одобряване проект на споразумение за релокация на свидетели
между Р България и международния съд
Реализиране на възможности за съвместно изпълнение на задачи

11.

15.

решение

–

24.06.2010 г.

21.

Протоколно решение
служебно ползване
Протоколно решение
служебно ползване

–

за №19

21.05.2014

–

за №26

29.06.2014

23.

Протоколно решение
служебно ползване

–

за №29

16.07.2014 г.

24.

Протоколно решение –
служебно
ползване
приложенията)

за №36
(за

03.09.2014

25.

Протоколно решение
служебно ползване

–

за №47

12.11.2014

26.

Протоколно решение
служебно ползване
Протоколно решение
служебно ползване

–

за №49

26.11.2014 г.

–

за №51

03.12.2014

22.

27.

28.

Решение – за служебно ползване №264
(за приложенията)

23.04.2015 г.

29.

Протоколно решение
служебно ползване

–

за №25

24.06.2015

30.

Протоколно

–

за №26

01.07.2015 г.

решение

по контрол и охрана на въздушното пространство на Р България в
рамките на интегрираната система за ПВО на НАТО
Доклад относно вземане на мерки за повишаване сигурността на
доставките на природен газ в страната
За даване на разрешение на министъра на финансите да
извършва депозити в банки с цел осигуряване на ликвидност на
банковата система
За одобряване доклада на министъра на финансите за
предприетите действия за обезпечаване на заемен ресурс с цел
подпомагане мерките на БНБ за осигуряване на ликвидност на
банковата система
За одобряване на Пакет от позиции на Р България за срещата на
държавните и правителствени ръководители на страните-членки
на НАТО в Уелс, 4-5 септември 2014 г., на Рамкова позиция и
последващи политически насоки за Р България
Доклад относно даване на съгласие министърът на финансите да
подаде уведомление до ек за нова държавна помощ за „Първа
инвестиционна банка“ АД
За одобряване проект на споразумение за релокация на
свидетели между Р България и Международния наказателен съд
За реализиране на възможности за съвместно изпълнение на
задачи по контрол и охрана на въздушното пространство на Р
България в рамките на интегрираната система за ПВО на НАТО
За предложение до Народното събрание за ратифициране на
Споразумението между Р България и Международния
наказателен съд за релокация на територията на Р България на
свидетели на Съда
За създаване на организация за съвместно изпълнение на задачи
по контрол и охрана на въздушното пространство на РБ с активни
средства на други страни – членки на НАТО, в рамките на
интегрираната система за противовъздушна и противоракетна
отбрана на Алианса
За създаване на организация за съвместно изпълнение на задачи

служебно ползване

31.

Протоколно решение

№29

22.07.2015 г.

по контрол и охрана на въздушното пространство на РБ с активни
средства на други страни – членки на НАТО, в рамките на
интегрираната система за противовъздушна и противоракетна
отбрана на Алианса
За одобряване на позиция на Р България и проект на нота-отговор
до посолството на САЩ в София във връзка със Споразумението
между правителството на Р България и правителството на САЩ за
сътрудничество в областта на отбраната

