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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

 
 

Проект! 

Закон за изменение и допълнение на  

Закона за стоковите борси и тържищата 

 

(Обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г., изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 

г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80, 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42  и бр. 82 от 2009 г., бр. 

18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г.) 

§1. В наименованието на Глава втора думите „Устройство на Държавната комисия по” се заменят 

с „Държавна  политика в областта на”.  

§2. Член 4 се изменя така:  

„Чл. 4. Министърът  на икономиката и енергетиката  регулира и контролира създаването и 

дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите." 

§3. Член 5 се изменя така: 

 „(1) За дейността по чл. 4 се събират средства от: 

1. такси; 

2. глобите и имуществените санкции, събирани по реда на глава шеста. 

(2) Средствата по ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на икономиката и 

енергетиката (МИЕ).” 

§4. Член 6 се отменя. 

§5. Член 7 се отменя. 

§6. В чл. 8 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

 а) в основния текст думата „Комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и 

енергетиката или упълномощен от него заместник-министър" 

    б) в т. 5  думата „нейната" се заменя с „неговата". 

     в)точка 6 се изменя така:  

„6. има право да изпраща свои представители на заседанията на управителните и 

контролните органи на контролираните от него лица."  

    г) точка 7  се отменя. 

   2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) При осъществяване на контрола върху дейността на стоковите борси, 

стоковите тържища и пазарите на производителите, министърът на икономиката и 
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енергетиката  или упълномощеното от него лице се подпомага от Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП)." 

  3. Създава се нова ал. 3:  

„(3) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощени от него длъжностни 

лица, БАБХ и КЗП имат право да проверяват всички лица, за които има данни, че нарушават 

закона." 

4.Досегашната  ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения : 

а) в основния текст думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и 

енергетиката или упълномощени от него длъжностни лица, БАБХ и КЗП";  

 б) в т. 1 думата „нея" се заменя с „тях"; 

 в) в т. 2 думата „изисква" се заменя с „изискват"; 

       г)  точка 3  се отменя.   

      5.Досегашната  ал. 4 се отменя. 

§7. В чл. 9 думите „на комисията при осъществяване на нейните функции" се заменят с „на 

министъра на икономиката и енергетиката и/или упълномощените от него длъжностни лица 

при осъществяване на функциите му по този закон". 

§8. В чл. 10 се правят следните изменения: 

1. В ал.1 думите „Комисията води регистри" се заменят с „В МИЕ се водят регистри". 

2. В ал.2 думите „Министерският съвет приема" се заменят с „Министърът на 

икономиката и енергетиката издава". 

3. В ал. 3 „комисията" се заменя с „МИЕ". 

§9. Член 11 се отменя. 

§10.  Член 12 се отменя. 

§11.  Член 13 се  изменя така: 

„Чл. 13. Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник- 

министър издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закона.” 

§12. В чл. 14 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър". 

2. В ал.5  т.5 се изменя така: 

„5.декларация, удостоверяваща  изпълнението на изискванията по ал.6 към 

територията, на която е организирано стоковото  тържище”. 

3. В ал. 9: 

а) основният текст се изменя така: 

”(9) За издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране 

на стоково тържище или на пазар на производителите, Министерството на икономиката и 

енергетиката следи служебно в търговския регистър за:"; 

б) в т. 1 думите „актуално удостоверение за” се заличават. 

4. В ал. 10 думата „Комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката 

или упълномощен от него заместник-министър". 
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5. В ал. 11 думите „комисията не се е произнесла" се заменят с „министърът на 

икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър не се е 

произнесъл". 

6. В ал. 13 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър". 

§13. В чл. 15 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката". 

§14. В чл. 16 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър"; 

2. В ал. 2 думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър". 

§ 15. В чл. 16а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър"; 

2. В ал. 2 думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър". 

§16. В чл. 18 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър". 

§17. В чл. 19 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър"; 

2. В ал. 2, навсякъде думата „комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и 

енергетиката или упълномощен от него заместник- министър" . 

§18.  В чл. 20 се правят следните изменения: 

1.В ал.1 думите „С решението за отнемане на лиценза комисията” се заменят със „Със 

заповедта за отнемане на лиценза министърът на икономиката и енергетиката или 

упълномощеният от него заместник- министър”. 

2. В ал. 2  думата „решението" се заменя със „заповедта”. 

§19. В чл. 21  ал. 1 се изменя така: 

„(1) След влизането в сила на заповедта за отнемане на лиценза, министърът на 

икономиката и енергетиката или упълномощеният от него заместник- министър незабавно 

изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър 

прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му. В тези 

случаи министърът на икономиката и енергетиката или упълномощеният от него 

заместник-министър назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и 

възнаграждението на ликвидатора. 

§20. В чл. 21а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „решение на комисията" се заменят със  „заповед на министъра на 

икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър". 
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2. В ал. 2 думата „комисията" се заменя с „Министерството на икономиката и 

енергетиката". 

§21. В чл. 216 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите  „Държавната комисия по стоковите борси и тържищата" се заменят с 

„министъра на икономиката и енергетиката". 

2. В ал. 4 думата „комисията" се заменя с „Министерството на икономиката и енергетиката"; 

3. В ал. 5 думата „комисията" се заменя с „Министерството на икономиката и енергетиката ". 

§22. В чл. 21в, ал.1. думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и 

енергетиката". 

§23. В чл. 24 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката". 

§24. В чл. 26 се правят следните изменения : 

1. В ал. 4 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър". 

2. В ал. 8 основният текст се изменя така: 

„(8) Министерството на икономиката и енергетиката следи служебно в търговския регистър 

за:” 

§25. В чл.28  думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър". 

§26. В чл.35  думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник- министър". 

§27. В чл. 40 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, т. 2., буква б думите  „въз основа на одобрен от комисията учебен план" се 

заменя с „по чл. 27, ал. 2 въз основа на одобрен от нея учебен план". 

2. В ал. 3 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката". 

3. В ал. 4 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката"; 

4. В ал. 5 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката"; 

5. В ал. 6 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката". 

§28. В чл. 42 думата „комисията" се заменя с „Министерството на икономиката и енергетиката ". 

§29. В чл. 52, ал. 1, т. 3  се изменя така: 

 “3. изисква стоките, предназначени за продажба на стоково тържище, да се 

придружават от документи относно техните качествени характеристики, произход, собственост 

и съответствие  с изискванията за безопасност. Организаторът на тържището удостоверява 

изпълнението на задължението си чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от 

министъра на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник- министър.“  

§30. В чл. 52а, ал. 1, т. 4 се изменя така: 

 „4. изисква стоките, предназначени за продажба на пазара на производителите, да се 

придружават от документи, относно техния произход, собственост и съответствие с 

изискванията за безопасност. Организаторът на пазара удостоверява изпълнението на 

задължението си чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от министъра на 

икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник- министър.“  
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§31.  В чл. 54, ал.1 думата „комисията" се заменя с „министърът на икономиката и енергетиката 

или упълномощен от него заместник-министър". 

§32. В чл.  54а, ал.1 думата „Комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и 

енергетиката или упълномощен от него заместник-министър". 

§33.  В чл. 57, ал.2  се изменя така: 

„(2) Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да 

съхранява и предоставя документите  по предходната алинея на мястото на извършване на 

продажбите” .  

§34. В чл. 59, ал.2 се изменя така: 

„(2) За всички сключени на тържището и на пазара на производителите сделки, се издава 

фактура, както и касов бон в случаите на плащане в брой.“  

§35.В чл. 60  се правят следните изменения: 

1.В ал.2 думата „комисията" се заменя с „министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър". 

2.В ал. 5 думата „Комисията" се заменя с „Министърът на икономиката и енергетиката 

или упълномощен от него заместник-министър". 

§36. Член 63а се изменя така: 

„(1) “Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да 

предоставят на купувачите: 

1. описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики; 

2. нормативно изискуемите документи,удостоверяващи безопасността на стоката, които я 

придружават или декларация от производителя, когато такива документи не се издават; 

3. документи за произхода и собствеността на стоката; 

4. информация за продажната цена. 

(2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват 

и предоставят документите по предходната алинея в обекта”.  

§37. В чл. 63б се правят следните изменения и допълнения: 

1. досегашният текст става алинея 1; 

2. Създава се алинея 2: 

„(2) В случаите на плащане в брой се издава касов бон от регистриран електронен касов 

апарат с фискална памет”. 

§38. В наименованието на Глава шеста преди думите „принудителни административни мерки” 

се добавя „Контрол” и се поставя запетая.  

§39. В чл. 64 правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 1: 

„Чл.64 (1) Нарушенията по закона в стоковите борси, стоковите тържища, пазари на 

производителите и самостоятелни обекти по чл. Зв се установяват с актове, съставени от 

упълномощени длъжностни лица от администрацията на министъра на икономиката и 

енергетиката, Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на 

потребителите съобразно тяхната компетентност." 
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2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3: 

„(2) За констатираните нарушения контролните органи по ал. 1 уведомяват министъра на 

икономиката и енергетиката в 14 дневен срок. 

(3) Наказателните постановления за нарушенията по този закон се издават от министъра на 

икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър. Наказателните 

постановления за нарушения на Закона за храните и Закон за защита на потребителите се 

издават от съответните ръководители..” 

3. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и в нея  се правят следните изменения: 

 а) В основния текст думата „комисията" се заменя с „контролните органи";  

б) В т. 1 думата „дава" се заменя с „дават";  

в) В т. 2 думата „спира" се заменя със „спират"; 

     г) В т. 3 думата „преустановява" се заменя с „преустановяват", а думата „комисията" се 

заменя с „Министерството на икономиката и енергетиката”; 

     д) т. 4, думата „преустановява" се заменя с „преустановяват", думата „комисията" се заменя 

с „Министерството на икономиката и енергетиката”; 

     е) В т.5 думата „преустановява" се заменя с „преустановяват"; 

     ж)  В  т.6 думата „преустановява" се заменя с „преустановяват".    

  4 . Досегашната ал.2 се отменя. 

§40. В чл. 64а  се правят следните изменения:  

 1.В ал. 1  думите „чл. 64, ал. 1, т. 3 и 4" се заменят с „чл. 64, ал. 4, т. 3 и 4", а думите 

„комисията преустановява" се заменят с „контролните органи преустановяват". 

  2 .В ал. 2 думите „чл. 64, ал. 1, т. 3 и 4" се заменят с „чл. 64, ал. 4, т. 3 и 4", а думата 

„комисията" се заменят с „контролните органи ". 

    3.Алинея 4 се изменя така: 

     „(4) При запечатването по ал. 2 се определя срок не по-дълъг от 14 дни, в който лицата, 

ползващи помещенията, да изнесат стоките си от тях. Стоките се изнасят в присъствие на 

представител на контролните органи.” 

    4. В ал.5 думите „чл. 64, ал. 1, т. 6" се заменят с „чл. 64, ал. 4, т. 6", а  думите „комисията 

преустановява" се заменят  с „контролните органи преустановяват". 

§41.  В чл. 646 думите „комисията постановява мярката по чл. 64, ал. 1, т. 5" се заменят с  

„министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър 

постановява мярката по чл. 64, ал. 4, т. 5". 

§42.Член  64в се изменя така: 

 „Чл.64в. Принудителните административни мерки по реда на този закон подлежат на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от 

уведомлението за издаването им. Жалбата не спира изпълнението им.” 

§43 В чл.65 ал.1 се изменя така:  

 „Чл. 65 (1) Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в,  чл. 8, 

ал.  4, чл. 9, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 

31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, 
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чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 57, чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 63а,   чл. 63б и § 3, се наказва 

с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се 

налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 4, т. 1.”  

§44.  Член  66 се  изменя така: 

 „Чл. 66 Актът за установяване на нарушение по чл. 65 се съставя от лицата по чл. 64, ал. 

1, а наказателното постановление се издава от министъра на икономиката и енергетиката или 

упълномощен от него заместник-министър и съответните ръководители на БАБХ и КЗП." 

 §45. В параграф 2 от Допълнителните разпоредби се създава  т. 13: 

 „13. „Самообслужване”  е налице, когато в обекта клиентът има пряк достъп до всички налични 

стоки, като се предоставя възможност те да бъдат пренесени до обособена касова зона, където 

се извършва разплащането” . 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§46.(1) Закрива  се Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 

(2) Активите, пасивите, архивът, както и правата и задълженията, свързани с дейността на 

закритата Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, включително  правата и 

задълженията по сключените договори преминават към Министерството на икономиката и 

енергетиката, в качеството му на  правоприемник. 

(3) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Държавна комисия по 

стоковите борси и тържищата, чиито функции преминават към Министерството на икономиката 

и енергетиката, се уреждат от министъра на икономиката и енергетиката при условията и по 

реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.  

(4) Извън случаите по ал. 3 трудовите и служебните правоотношенията със служителите на 

комисията се уреждат от председателя на комисията при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, 

т. 1 от Кодекса на труда, съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния 

служител. 

(5) Правомощията на председателя и на членовете на комисията се прекратяват с влизането в 

сила на този закон. 

§47. Всички издадени от Държавната комисията по стоковите борси и тържищата лицензи и 

удостоверения за регистрация преди влизането в сила на този закон запазват действието си.  

§48. В едномесечен срок от обнародването на този закон Държавната комисия по стоковите 

борси и тържищата предава на МИЕ цялата документация и регистри по издаваните от нея 

лицензи и удостоверения за регистрация.  

§ 49. В Закона  за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 28, изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 

34 и 105 от 2005 г., бр. 18 , 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., 

бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19 , 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 

и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл.90, ал.1, т.11 думите „Държавната комисия по стоковите борси и тържищата” се 

заменят с „министъра на икономиката и енергетиката  или упълномощен от него 
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заместник –министър във връзка с функциите му, произтичащи от Закона за стоковите 

борси и тържищата”.  

2. В чл.103, ал.2, т.9 думите „Държавната комисия по стоковите борси и тържищата” се 

заменят с „Министъра на икономиката и енергетиката  или упълномощен от него 

заместник –министър във връзка с функциите му, произтичащи от Закона за стоковите 

борси и тържищата”. 

§ 50. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му, с изключение на § 48, който 

влиза в сила от деня на обнародването в Държавен вестник. 

 

 

 

Законът е приет от 42-то Народно събрание на ........... 20.... г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

 


