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      ПРОЕКТ 

 

З А К О Н 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА 

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С 

ДВОЙНА УПОТРЕБА  

 

(Обн. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., 

бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 101 от 2017, бр. 63 от 2019 г.) 

 

§ 1. Създава се чл. 40а: 

 

„Чл. 40а. (1) Министърът на икономиката и индустрията със заповед  спира 

действието на удостоверението за регистрация, когато:  

1. е налице неизпълнение или нарушение на условията в удостоверението за 

регистрация;  

2. са настъпили промени в обстоятелствата, при които е издадено 

удостоверението за регистрация и регистрираното лице престане да отговаря на 

изискванията за надеждност и икономическа стабилност;  

3. е налице неизпълнение на предвидено в този закон задължение, установено с 

акт на компетентен държавен орган.  

(2) Министърът на икономиката и индустрията спира действието на 

удостоверението за регистрация за срок до 6 месеца, в който забранява извършването 

на дейността до отстраняване нарушението на изискванията.  

(3) Ако министърът на икономиката и индустрията не бъде уведомен писмено от 

регистрираното лице в срока по ал. 2, че нередностите, послужили като основание за 

спиране действието на удостоверението за регистрация, са отстранени, извършената 

регистрация се заличава, като издаденото удостоверение се обезсилва.“  

 

§2. В чл. 41 се създава т. 5: 

„5. В случаите по чл. 40а, ал. 3.“. 

 

§3. В чл. 43, ал. 1 след думите „чл. 39“ се поставя запетая и се добавя „40а“. 

 

§ 4. Създава се Глава пета „а“ с членове 64а-64г: 

 

„Глава пета „а“  

ИЗМЕНЯНЕ, ДОПЪЛВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВНОС 

И ТРАНСФЕР НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА 

ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА 

 

„Чл. 64а. (1) Издаденото удостоверение за внос, износ и трансфер по чл. 6, ал. 

2, 4, 6 и 9 и удостоверение за внос по чл. 53, ал. 1 се изменя и/или допълва от 

министъра на икономиката и индустрията или оправомощени от него длъжностни лица 

при: 

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с удостоверението; 

2. промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението; 

3. съображения, свързани със защитата на съществени интереси на Република 

България в областта на сигурността, по съображения по опазване на обществения ред 

или обществената сигурност или в изпълнение на поети международни ангажименти.  

(2) В случай че издаденото удостоверение се изменя и/или допълва по 

инициатива на заявителя, той уведомява министъра на икономиката и индустрията 

или оправомощените от него длъжностни лица в 14-дневен срок от настъпването на 

промяната в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.  
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(3) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощените от него 

длъжностни лица в срок до 7 работни дни се произнася/т  по заявлението за изменение 

и/или допълнение.   

Чл. 64б. (1) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощени от 

него длъжностни лица спира/т с мотивирано решение действието на издадено 

удостоверение по чл. 32, ал. 1 и чл. 53, ал. 1 за срок до 60 дни при:  

1. възникване на обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 

2 или на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009 цели и задължения;  

2. промяна на нормативните изисквания, свързани с удостоверението;  

3. промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението;   

4. съображения, свързани със защита на съществени интереси на Република 

България в областта на сигурността, по съображения за опазване на обществения ред 

или обществената сигурност или в изпълнение на поети международни ангажименти.  

(2) В случаите на спиране действието на удостоверение по ал. 1 министърът на 

икономиката и индустрията информира лицето, на което то е издадено, че следва да 

преустанови дейностите по удостоверението и да върне издаденото удостоверение в 

Министерството на икономиката и индустрията.  

(3) Удостоверението, чието действие е спряно, може да бъде възстановено преди 

срока по ал. 1 при отпадане на обстоятелствата, послужили за основание за спиране 

на действието му.  

Чл. 64в. (1) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощени от 

него длъжностни лица отнема с мотивирано решение издадено удостоверение по чл. 

32, ал. 1 и чл. 53, ал. 1, когато:  

1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 

цели и задължения;  

2. дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в 

издаденото удостоверение;  

3. заявителят не е изпълнил предвидено в този закон задължение, като това 

неизпълнение е установено с акт на компетентен държавен орган;  

4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са 

послужили като основание за издаване на удостоверението;  

5. се въведат ограничения или забрани, произтичащи от международни договори 

или от членството на Република България в международни организации;  

6. дейностите по удостоверението засягат съществени интереси на Република 

България в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на 

обществения ред;  

7. на лицето, на което е издадено удостоверение, е отнето удостоверението за 

регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната.  

(2) При отнемане на удостоверението по ал. 1 лицето няма право да кандидатства 

за издаване на ново удостоверение за срок три месеца от датата на отнемането му.  

(3) Удостоверение, отнето по реда на ал. 1, т. 1, 3, 5, 6 и 7, може да бъде 

възстановено преди изтичането на срока по ал. 2 по искане на заявителя в случай на 

отпадане на обстоятелствата по тях.  

 

Чл. 64г. (1) Министерство на икономиката и индустрията в срок до 5 работни дни 

уведомява Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална 

сигурност“ и Централното митническо управление на Агенция „Митници“ за 

изменените, допълнените, спрените и отнетите удостоверения по чл. 32, ал. 1 и чл. 

53, ал. 1.  

(2) Решенията на министъра на икономиката и индустрията по чл. 64б и чл. 64в 

могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

(3) Жалбата по ал. 2 не спира изпълнението на административния акт.“ 

 

§ 5. Навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на 

икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството 

на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и 

„министъра на икономиката и индустрията“. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

§ 6. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните 

химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 

2002 г., бр.11 от 2007 г.; бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г;  бр. 14 от 2015 г.; бр. 63 

от 2019 г.)  навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на 

икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и 

„министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 7. В Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха 

могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или 

други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (обн., 

ДВ, бр. 82 от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“ и 

„министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката 

и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 8. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 

и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 

г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 

10 и 20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 28 и 100 от 2020 г. и бр. 80 от 2021 г.) 

навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и 

„министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката 

и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на 

икономиката и индустрията“ 

 

§ 9. В чл. 9, ал. 2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните 

боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, 

производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 

(Обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г., бр. 2 и  10 от 2018 г., бр. 

37 и 98 от 2019 г.) думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

  § 10. В Закона за административното регулиране на производството на оптични 

дискове и матрици (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 

80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 

2015 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 26 от 2020 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на 

икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията 

“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и 

индустрията“.  

 

§ 11. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., 

ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 

2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., 

бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г., попр., бр. 

23 от 2010 г.; изм., 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 

от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 

от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г., бр. 24 и 101 

от 2019 г., бр. 60 и 105 от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят 

https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3840859&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3840859&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3840859&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
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съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на 

икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 12. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., 

бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г., бр. 

17, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 51 от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят 

съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на 

икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.  

 

§13 . В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; 

изм., 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 и 85 от 2006 г., бр. 42 и 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., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 

2018 г. и бр. 52 от 2020 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят 

с „министъра на икономиката и индустрията“.  

 

§14 . В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., 

бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 

2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 

от 2017 г. и бр. 100 от 2018 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и 

„министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и 

индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.  

 

          § 15. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.,; изм., 

бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 

2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 

и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102  от 

2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 

17, 45 и 100 от 2019 г., бр. 13 и 52 от 2020 г., бр. 20 и 23 от 2021 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката”, „министъра на 

икономиката” и „заместник-министърът на икономиката” се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и 

индустрията”, „министъра на икономиката и индустрията ” и „заместник-министърът 

на икономиката и индустрията”. 

 

          § 16. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 

99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 

г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 12 

от 2018 г. и бр. 72 от 2019 г.)  се правят следните изменения: 

          1. В чл. 10е:  

           а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на  

икономиката и индустрията“; 

           б) в ал. 2, т. 1 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“, а „Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на земеделието, 

храните и горите” се заменят съответно с „Министерството на транспорта и 

съобщенията” и „Министерството на земеделието”;  

          2. Навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на 

икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството 
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на икономиката и индустрията “, „министърът на икономиката и индустрията “ и 

„министъра на икономиката и индустрията “.  

 

§ 17. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 

2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 21 от 2018 г., 

бр. 17, 24, 34, 45 и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

   1. В чл.3, ал.3 думите „министъра на икономиката и министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията и министъра на електронното управление“. 

   2. Навсякъде думите „Министърът на икономиката“ и „министъра на 

икономиката“ се заменят съответно с „Министърът на икономиката и индустрията“ и 

„министъра на икономиката и индустрията “. 

 

§ 18. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, 

бр. 105 от 2006 г.; изм. бр. 23 и 82 от 2009 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 

г., и бр. 20 от 2018 г.) навсякъде думите  „министъра на икономиката“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията “. 

 

§ 19. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 

110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 

и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г., бр. 84, 102 и 105 от 2018 

г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 67 от 2020 г. ) навсякъде думите  „министъра на 

икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията “. 

 

 § 20. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 

58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 35 и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от 

2016 г., бр. 20 и 51 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 104 от 2020 г.) навсякъде думите  

„министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

   

          § 21 . В Закона за кредитите  за недвижими имоти на потребители  (обн., 

 ДВ, бр. 59 от 2016 г.; доп., бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 20  и 51 от 2018 

г., бр. 17 от 2019 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 22. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 

г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г., 

бр. 43 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.) навсякъде в текста думите „министърът на 

икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на 

икономиката и индустрията “ и „министъра на икономиката и индустрията “.  

  

§ 23. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 

1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 

от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 

от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 

98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 54 и 

105 от 2020 г.) в чл. 26а, ал. 2 думите „министъра на икономиката,“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията “ . 

 

         § 24. В Закона за националната стандартизация (обн.,  ДВ, бр. 88  от 2005 г., 

https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3575666&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
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доп. бр. 42 от 2009 г.,  изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.; бр. 7 и 103 от 2018 

г.,  бр. 14 от 2021 г.) навсякъде  думите „Министерството на икономиката” и 

„министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката 

и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.  

 

§ 25. В  Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и 

за продажба на стоки (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г., прилага се за договори за продажба 

на стоки, сключени след 01.01.2022 г., и за договори за предоставяне на цифрово 

съдържание и цифрови услуги, независимо от датата на тяхното сключване) се правят 

следните изменения: 

1. В чл.57, ал.1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „минисъра 

на икономиката и индустрията“. 

2. В чл.61 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 26. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, 

бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 

113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 

70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., 

бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр.19 от 

2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19 и 28 от 2016 г., попр., бр. 31 

от 2016 г.; бр. 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 

от 2018 г., бр. 7, 17 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

1. Навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите”, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните 

и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на 

земеделието и „министъра на земеделието“.  

2. Навсякъде думите „Министерството на икономиката”, „министърът на 

икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството 

на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и 

„министъра на икономиката и индустрията“.  

 

§ 27. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 

от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., 

бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г., попр., бр. 63 от 

2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 

66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 

2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 17 и 

21 от 2020 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на икономиката“ и „министъра на 

земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „министъра на икономиката и 

индустрията“ и  „министъра на земеделието“. 

2. Навсякъде думите „Министерството на икономиката”, „министърът на 

икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството 

на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и 

„министъра на икономиката и индустрията“.  

§ 28. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; 

изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 

от 2009 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 91 от 2017 г.) в чл. 7, ал. 5, 

javascript:%20Navigate('title');
javascript:%20Navigate('title');
https://web.apis.bg/p.php?i=11728&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11728&b=0#p25357920
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т. 11 думите „министъра на икономиката" се заменят с „министъра на икономиката и 

индустрията". 

§ 29 . В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., 

бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., 

бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., 

бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 

от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 

19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 

49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 

от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 

от 2019 г., бр. 21, 44 и 52 от 2020 г., бр. 13 и 17 от 2021 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката“, „Министерството на земеделието, храните и 

горите“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

индустрията“,  „Министерството на земеделието“ и "Министерството на транспорта и 

съобщенията", а думите „,министърът/ра на икономиката", министърът/ра на  

земеделието, храните и горите“ и „министърът/ра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията“ и се заменят съответно с „министърът/ра на икономиката 

и индустрията“ , "министърът/ра на земеделието" и „министърът/ра на транспорта и 

съобщенията“. 

 

§ 30. В чл.4, ал.2, т.21 от Закона за енергетиката ( обн., ДВ, бр. 107 от 2003 

г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 

и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 

97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 

от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 

г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 

17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г. и бр. 9 и 21 от 2021 г.) думите 

"министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 31 . В Закона за енергийната ефективност (oбн. - ДВ, бр. 35 от 2015 г изм. и 

доп., бр. 105 от 2016 г.; бр. 103 от 2017 г.,; бр. 27, 38 и 83  от 2018 г.; бр. 21 от 2020 

г. и  бр. 21 от 2021 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката", 

"министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с 

"Министерството на икономиката и индустрията", "министърът на икономиката и 

индустрията" и "министъра на икономиката и индустрията", а думите „министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на  

транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с 

„министъра на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и 

съобщенията“. 

 

§ 32 .  В чл.11г от Закона за държавните резерви и военновременните запаси 

( обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., 

бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 от 

2013 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 13 и 65 от 2020 г. и бр. 14 от 2021 г.), 

думите „Министърът на икономиката“ се заменят с думите „Министърът на 

икономиката и индустрията“. 

https://web.apis.bg/p.php?i=11728&b=0#p25357920
https://web.apis.bg/p.php?i=12054&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=9544&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=317456&b=0


8 

 

 

§  33. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, 

свързани с нефт и продукти от нефтен произход ( обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм., бр. 

13, 17 и 83 от 2019 г., бр. 9, 28, 44 и 51 от 2020 г. и бр. 15 от 2021г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл.5, ал.2 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ 

се заменят с „ Министерството на земеделието“. 

2. Навсякъде думите „Министерството на икономиката", "министърът на 

икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерството 

на икономиката и индустрията", "министърът на икономиката и индустрията" и 

"министъра на икономиката и индустрията". 

         § 34. В Закона  за индустриалните паркове (Обн., ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  

навсякъде думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се 

заменят съответно с "министърът на икономиката и индустрията" и "министъра на 

икономиката и индустрията". 

 

        §  35. Във Валутния закон (Обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 

от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., , бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 

2009 г., бр. 16, 23 и  96 от 2011 г.; бр. 59 от 2016 г.; бр. 63 и 92, бр 103  от 2017 г., 

бр. 93 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.и бр. 14 от 2020 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на 

икономиката" се заменят съответно с "Министерството на икономиката и индустрията", 

"министърът на икономиката и индустрията" и "министъра на икономиката и 

индустрията". 

 

      § 36. В чл.42, ал.2 от Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. 26, доп. бр.54, изм., бр.82 

и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61, бр.79  от 2015 г., бр. 

74, бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14,  бр. 28, бр. 34 от 

2020 г., бр. 44, 69 и 104 от 2020 г., бр. 11 и 14 от 2021 г.)  думите „министъра на 

икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

 

         § 37.  В чл.10  от Закона за електронните съобщения ( обн., ДВ, бр. 41 от 2007 

г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; 

Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 

93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 

г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 

г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 

29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 

7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62 и 69 от 

2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. - бр. 101 и 105 от 2020 г. 

и бр. 20 от 2021 г.) думите „Министерството на икономиката, Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и 

съобщенията“, а „министърът на на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията“ се заменят с „министърът  на транспорта и съобщенията“. 

  
   

https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=4148126&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=4148126&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=4167387&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
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        § 38.  В Закона за ограничаване изменението на климата (обн.,ДВ, бр. 22 от 2014 

г. изм. и доп, бр. 14 , 17, 41 и  56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г.; бр. 12, 58 и 85 от 2017 

г.;  и 15 от 2018 г., бр 25 от 2020 г.; бр. 13 от 2021 г. и  бр. 19 от 2021 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 3, ал. 4 думите "Министерството на икономиката" се заменят с  

„Министерството на икономиката и индустрията“, „Министерството на иновациите и 

растежа, ", а думите "Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта и съобщенията". 

2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката" се заменят с „министъра 

на икономиката и индустрията,  министъра на иновациите и растежа", а думите 

"министъра на транспорта,  информационните технологии и съобщенията" се заменят 

с "министъра на транспорта и съобщенията ". 

3. Навсякъде думите „Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията", „министърът/ра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията" се заменят съответно с  „Министерството на транспорта и 

съобщенията" и  „министърът/ра на транспорта и съобщенията".  

 

§ 39. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 

г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 

г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 

86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 

г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 98 от 2014 г.; 

бр. 14 и 101 от 2015 г.;  бр. 58 от 2016 г.; бр. 12, 17, 58 и  85 от 2017 г. , бр. 98 и 103 

от 2018 г., бр. 1 , бр. 81 от 2019 г. и бр. 18 от 2021 г.)  навсякъде думите „министъра 

на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“, а думите 

„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", 

„министърът/ра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", 

„Министерството на земеделието, храните и горите", „министърът/ра на земеделието 

на храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта и 

съобщенията",  „министърът/ра на транспорта и съобщенията", „Министерството на 

земеделието " и  „министърът/ра на земеделието“. 

 

§ 40 . В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 

11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 

30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 

2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 

23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г. бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., 

бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105  от 2018 г., бр. 60, 71 

и 108  от 2020 г, бр. 21, 22, 23 и 84  от 2021 г.с Решение № 11 от 30.09.2021 г. на КС 

на РБ по к.д. № 7/2021 г.) се правят следните изменения:  

1. В чл. 89, ал. 4 думите "Министърът на икономиката" се заменят с "Министърът 

на икономиката и индустрията". 

2. В чл. 90а, ал. 5 думите "Министерството на икономиката" се заменят с 

"Министерството на икономиката и индустрията".  

3. Навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията" и „министъра на транспорта, информационните технологии и  

съобщенията" се заменят съответно с „министърът на транспорта и  съобщенията" и 

„министъръра на транспорта, и съобщенията". 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=2011194&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=2011194&b=0#p25357650
https://web.apis.bg/p.php?i=2011194&b=0#p25357651
https://web.apis.bg/p.php?i=11615&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11169&b=0
javascript:%20NavigateDocument('РШ_2021_305223');
javascript:%20NavigateDocument('РШ_2021_305223');
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§ 41. В Закона за движението по пътищата ( обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., 

бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 

2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 

от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 

74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; 

Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 

54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 

79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 

58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 

60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение 

№ 3 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 26 от 2021 г., бр. 80 от 2021 г.; бр. 84 от 

2021 г. с Решение № 11 от 30.09.2021 г. на КС на РБ по к.д. № 7/2021 г.) навсякъде 

думите "министърът на икономиката " и "министъра на икономиката " се заменят 

съответно с "министърът на икономиката и индустрията" и "министъра на икономиката 

и индустрията", а думите „Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията“, „министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията" и  „министъра на транспорта, информационните 

технологии и и съобщенията" се заменят съответно с „Министерството на транспорта 

и съобщенията“,  „министърът на транспорта и  съобщенията" и „министърътра на 

транспорта, и съобщенията". 

 

 § 42. В  чл.37, ал.5 от Закона за особените залози  (Обн.,ДВ, бр. 100 от 1996 

г., изм. и доп., бр. 86 от 1997 г.; бр. 42 от 1999 г.; бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 

от 2005 г., бр. 30 и  34 от  2006 г., бр. 59 и  108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г.; бр. 24 

от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.; бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., 

бр. 50 от 2015 г.,  бр. 50, бр.105 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 65 от 2018 г., и бр. 

83 и 103 от 2019 г.) думите „ Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на  икономиката и индустрията“. 

 

§ 43. В Закона за туризма ( обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 

2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 

58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., бр. 13, 

17, 21, 44 и 60 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1  думите "заместник-

министър на икономиката" се заменят със "заместник-министър на икономиката и 

индустрията", а думите „заместник-министър на земеделието, храните и горите“ и  

„заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се 

заменят съответно със „заместник-министър на земеделието“ и "заместник-министър 

на транспорта и съобщенията“. 

 

  § 44. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България ( обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 

2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния 

съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 

43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., 

бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., 

бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 

24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 

58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 60 и 104 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.) се 

правят следните изменения: 

https://web.apis.bg/p.php?i=11110&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=1218662&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=1218662&b=0#p25357617
https://web.apis.bg/p.php?i=12108&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=12108&b=0
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1. В чл. 52б, ал. 3 думите „ министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията" и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с 

„министъра на транспорта, и съобщенията“ и  "министъра на икономиката и 

индустрията". 

2. Навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията“, министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията“ и  „Министерство/то на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията“ се заменят съответно с „ министърът на транспорта и съобщенията“, 

„министъра на транспорта и съобщенията“ и Министерство/то на транспорта и 

съобщенията“. 

   

§ 45. В Закона за храните (Обн.,  ДВ, бр. 52 от 2020 г., изм. и доп., бр. 65 от 

2020 г. и бр. 13 от 2021 г.)  се правят следните изменения: 

1. Навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на 

икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и 

министъра на икономиката и индустрията“ 

2. Навсякъде думите „министърът на  земеделието, храните и горите“, 

„министъра на  земеделието, храните и горите“ и Министерство/то на земеделието, 

храните и горите“ се заменят съответно с „министърът на земеделието“, „министъра 

на земеделието“ и  „ Министерство/то на земеделието“.  

 

§ 46. В Закона за управление на агрохранителната верига (Обн., ДВ, бр. 51 от 

2020 г.,  изм., бр. 65 от 2020 г.) г. се правят следните изменения: 

1. В чл.2, ал.1 думите „ Министърът на земеделието, храните и горите“ се 

заменят с „Министърът на земеделието“, а думите ‚министърът на икономиката“ се 

заменят с „министърът на икономиката и индустрията“. 

2. В чл.5 думите ‚министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на 

икономиката и индустрията“. 

3. Навсякъде думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

4. Навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра земеделието, храните и 

горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието,“, „министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“. 

§ 47. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 

г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 

г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 

77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 

2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 

24 и 101 от 2019 г. и бр. 13, 51, 52 и 71 от 2020 г.) се правят следните изменения: 

1.В чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката и Министерството на 

земеделието, храните и горите."  се заменят с "Министерството на икономиката и 

Министерството на земеделието". 

2. Навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра земеделието, храните и 

горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“ 

 

§ 48. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 

г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 

https://web.apis.bg/p.php?i=12108&b=0#p25358049
https://web.apis.bg/p.php?i=11205&b=0
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3997343&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p25357127
https://web.apis.bg/p.php?i=9827&b=0
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2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 

2013 г. и бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) навсякъде думите 

"Министерството на икономиката“ се заменят с "Министерството на икономиката и 

индустрията", а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на  земеделието, храните 

и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“. 

 

  § 49. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 

10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 

и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г., бр. 

98 от 2019 г. и бр. 13, 51 и 52 от 2020 г. .)   се правят следните изменения: 

1. В чл.8, ал.1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите, 

Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на земеделието, 

Министерството на икономиката и индустрията“. 

2. Навсякъде думите думите „Министерството на земеделието, храните и 

горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на 

земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на 

земеделието,“, „министърът на земеделието“ и „министъра земеделието“. 

 

  § 50. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; 

изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 

2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 

от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 

98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 

17, 77 и 83 от 2018 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл.11: 

а) в ал.3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“се заменят с 

„министъра на земеделието“; 

б) в ал.4, т.3 и 4 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „ министъра на 

икономиката и индустрията“. 

2. В чл. 39:  

а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят 

с „Министерството на земеделието“; 

б) в ал. 2 думите "Министерството на икономиката“ и  „Министерството на 

земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с "Министерството на 

икономиката и индустрията“ и  „Министерството на земеделието“. 

в) в ал.3 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с 

„Министърът на земеделието“; 

г) в ал.4 думите   „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят 

с„Министерството на земеделието“. 

3. Навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните 

и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието,“, „министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“. 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=242120&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=242120&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11572&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11572&b=0#p25357897
https://web.apis.bg/p.php?i=11572&b=0#p25357897
https://web.apis.bg/p.php?i=11572&b=0#p25357897
https://web.apis.bg/p.php?i=11572&b=0#p25357897
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    § 51 . В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 

58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 

2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 

от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 

16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 

2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 

12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 

от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 и 103 от 2020 г. и бр. 13 и 23 от 2021 г.) 

се правят следните изменения: 

1. В чл.18: 

а) в ал. 2 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на 

икономиката и индустрията“, а „Министърът на земеделието, храните и горите“ и 

министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“. 

б) в ал.3 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с 

„Министърът на земеделието“. 

        2. Навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, 

„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните 

и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието,“, „министърът на 

земеделието“ и „министъра земеделието“. 

 

 

§ 52 . В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; 

изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 

г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. ;  

бр. 58 от 2017 г. и бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

1.  В чл. 8, ал. 3 думите "заместник-министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката " и „заместник-

министър на земеделието, храните и горите“  се заменят съответно със „заместник-

министър на транспорта и съобщенията, заместник-министър на икономиката и 

индустрията" и „заместник-министър на земеделието“; 

2. В чл.15, ал. 2 думите  „Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията.“ се заменят с „Министерството на транспорта и 

съобщенията“; 

3. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и 

горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“. 

   

§  53. В  чл. 165, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 

20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 79 и 83 от 2019 г., бр. 69 и 70 от 2020 г.  и бр. 12 

от 2021 г.) думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“  

 

  § 54. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ( обн., 

ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 

г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 

г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 

от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 

г., бр. 38, 69 и 109 от 2020 г. и бр. 16, 23 и 25 от 2021 г.) се правят следните 

изменения: 

https://web.apis.bg/p.php?i=214771&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=214771&b=0#p25357264
https://web.apis.bg/p.php?i=345375&b=0
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1. В чл. 27, т. 8 думите "министъра на икономиката" се заменят с "министъра на 

икономиката и индустрията". 

2. В чл. 114, ал. 3 думите "министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, министъра на икономиката,“ се заменят с "министъра на 

транспорта и съобщенията, министъра на икономиката и индустрията“. 

  

§ 55. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 

г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., 

бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., попр., бр. 31 от 

1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г., попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., 

бр. 89 от 1986 г., попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989, бр. 10, 31 и 

81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г., попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., 

бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на 

Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 

от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. -

бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 

г., бр. 21 и 51 от 2000 г., Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 

от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 

г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 

38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 

80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 

от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 

и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 

2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 

55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 13, 23, 28 от 2020 г., бр. 23, 28, 88, 103 

и 108 от 2020 г., бр. 9 от 2021 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2021 г. - 

бр. 84 от 2021 г.) в чл. 424, ал. 2, в букви „б“ и „в“ думите „министъра на 

икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“, а в буква 

„д“ думите „министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията“ се заменя с „министъра на транспорта и съобщенията“. 

  

§ 56. В чл. 6е, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 

и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 

30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., 

бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 

36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 

38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 

г., бр. 93 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г., бр. 104 и 108 от 2020 г.) 

думите „заместник-министър транспорта, информационните технологии и 

съобщенията“ и „заместник-министър на икономиката“ се заменят съответно  със  

„заместник-министър на транспорта и съобщенията“ и „заместник-министър на 

икономиката и индустрията“.  

§ 57 . В Търговския закон ( обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., 

бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 

1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 

90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 

от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., 

бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 

от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., 

https://web.apis.bg/p.php?i=345375&b=0#p25357436
https://web.apis.bg/p.php?i=345375&b=0#p25357437
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бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 

г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г., бр. 28, 33 и 83 от 2019 г. и бр. 

64 и 104 от 2020 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл.655а, ал.1 и 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „ 

министъра на икономиката и индустрията“. 

2. В чл.717 а, ал.2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

         § 58. В чл.6а от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от 

2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 96 от 2017 и бр. 15, 27 и 

94 от 2018 г.) се правят следните изменения: 

1.В ал.1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“. 

2. В ал.2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството 

на икономиката и индустрията“. 

 

§ 59. В чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; 

изм., бр. 68 от 2013 г.,  бр. 14 от 2015 г., бр. 24 и 77 от 2018 г. и бр. 21 от 2020 г.) 

думите "заместник-министър на икономиката" се заменят  със "заместник-министър на 

икономиката и индустрията, заместник-министър на иновациите и растежа". 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА  

 

§. 60 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. 

 

 

Законът е приет от 47-то Народно събрание на ....................... 2022 г. и е подпечатан 

с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

 

НИКОЛА МИНЧЕВ 

 

Председател на  

Народното събрание 

 

 

https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3472402&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3472402&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3472402&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3472402&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=3472402&query=KOjq7u3u7Ojq4PLgKQ%3D%3D&dictionary=
https://web.apis.bg/p.php?i=541457&b=0#p25357587
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