
            

 

 

МОТИВИ 

към проект на Закон за изменение и допълнение на  

Закона за стоковите борси и тържищата, 

 

Предвидените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 

стоковите борси и тържищата промени се основават на извършения в Министерството 

на икономиката и енергетиката експертен анализ на възможностите за оптимизиране на 

функциите и числеността на персонала на администрациите от системата на 

икономиката и енергетиката и в частност тази на Държавната комисия за стоковите 

борси и тържищата. 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, съгласно действащия Закон 

за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), е държавен орган към Министерския съвет за 

регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите 

тържища и пазарите на производителите. Комисията е юридическо лице на бюджетна 

издръжка със седалище София със следните основни функции: 

1. контролира стоковите борси и техните членове, стоковите тържища, пазарите 

на производителите и самостоятелните обекти по чл. 3в на ЗСБТ за законосъобразното 

осъществяване на дейността им; 

2. издава и отнема лицензите, предвидени в този закон; 

3. регистрира стоковите тържища, пазарите на производителите и вписва 

обектите по чл. 3в от ЗСБТ, след получаване на уведомлението при условията и по 

реда, предвидени в този закон; 

4. налага принудителните административни мерки, предвидени в ЗСБТ; 

5. сезира компетентните държавни органи за предприемане на действия извън 

нейната компетентност; 

6. дава задължителни предписания във връзка с прилагането на ЗСБТ ; 

7. решава други въпроси от нейната компетентност. 
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8. води регистри за стоковите борси, за членовете на стокова борса и за 

брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса,  за стоковите 

тържища, за извършените регистрации за брокерска дейност,за пазарите на 

производителите и за самостоятелните обекти по чл. 3в. на ЗСБТ. 

  Една от основните цели в Програмата на Правителството е стартиране на  

процеса по оптимизация на държавната администрация с цел изграждане на по-малка, 

но по-ефективна администрация и постигане на ефикасност на публичните разходи. В 

тази насока са предложенията в проекта на закона за изменение и допълнение на 

Закона за стоковите борси и тържищата за закриване на ДКСБТ и поемане на 

функциите от министъра на икономиката и енергетиката чрез осигуряване на новата за 

министерството дейност с минимален брой служители.  

С представения законопроект се предлага дейностите, вменени от ЗСБТ на 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, да бъдат прехвърлени на 

Министерството на икономиката и енергетиката, тъй като в обхвата на неговата 

функционална компетентност  се включват  издаване на лицензи, удостоверения за 

регистрация, разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ 

контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така 

прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и 

на територията на Република България и администриране на регулативни режими за 

прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с 

количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни. 

В проекта са редвидени и изменения на действащи разпоредби с цел засилване на 

контролните функции на организаторите на стокови тържища и на пазарите на 

производителите по отношение на качеството на продаваните  храни (чл.52, ал.1, , 

съответно т.3 и т.4 от ЗИД на ЗСБТ), както и с цел осигуряване на възможност за 

проследяване във всеки един момент на реализацията на дадена стока - от момента на 

постъпването й на тържището или пазара до закупуването й от краен потребител 

(чл.59, ал.2 от ЗИД на ЗСБТ).  

Предвидени са и промени, които са насочени към защита  на потребителите от 

продажба на небезопасни за здравето им стоки чрез осигуряване на възможност преди 

и към момента на осъществяване на съответна сделка да им бъдат предоставени 

придружаващите стоката документи (чл.63а от ЗИД на ЗСБТ), както и  изменения, 

целящи осигуряване на  прозрачност по отношение на цените на хранителните стоки  и 
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от друга страна защита на фискалния интерес на държавата чрез промяната на чл.63б 

от ЗСБТ.   

За нарушение на изискванията, въведени с горепосочените изменения на 

разпоредбите на ЗСБТ, в проекта на ЗИД са разписани съответни 

административнонаказателни норми.  

 Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и 

тържищата не оказва  въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена 

финансова обосновка по чл. 35, ал.1, т. 4, б. б от УПМСНА.  

 

 


