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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т 

 

ПРОЕКТ! 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ЗA изменение на нормативни актове на Министерския съвет 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

§ 1. В Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за 

координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на 

Световната търговска организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г., изм. и доп., бр. 45 от 

1997 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89, 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 

93 от 2009, бр. 52 от 2011, бр. 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.) се правят следните 

изменения: 

 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 

а) В ал. 2 думите "заместник-министър на икономиката" се заменят със "заместник-

министър на икономиката и индустрията”. 

 б) В  ал. 8 думите "министъра на икономиката" се заменят с ”министъра на 

икономиката и индустрията”. 

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

„Министерството на икономиката и индустрията“, абревиатурата „МИ“ се заменя с „МИИ“, 

а думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на 

земеделието“. 

 

§ 2. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и 

координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги 

на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт 

относно продуктите (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., 

бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 103 от 2020 г.) навсякъде 

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

икономиката” и „МИ“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

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

индустрията” и „МИИ“. 

 

§ 3.  В Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на 

Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол 

на пазара на стоки (обн., ДВ. бр. 65 от 2005 г., изм., ДВ., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 

2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 52 и 88 от 2011 г., 

бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.) се правят следните изменения: 
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1. В чл. 3 се правят следните изменения: 

а) в ал. 1 думите „заместник-министри на икономиката” се заменят със „заместник-

министри на икономиката и индустрията”, а думите „министъра на икономиката” се 

заменят с „министъра на икономиката и индустрията”. 

б) в ал. 2, т. 8 се изменя така: 

 „8. Директорът на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ на  

Министерството на земеделието; 

2. В чл. 8, ал. 1 думите „Министерството на икономиката” се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията”. 

 3. Навсякъде думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията”. 

 

§ 4. В Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Постановление № 120 на Министерския 

съвет от 1997 г. за създаване на Съвет за закрила на авторското право и сродните му 

права (обн., ДВ, бр. 27 от 1997 г., изм., бр. 45 от 1997 г., бр. 30 от 1999 г. и бр. 38 от 

2000 г.) думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-

министър на икономиката и индустрията“. 

 

§ 5. В Постановление № 74 от Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на 

последствията от добива и преработката на уранова суровина (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 

г., изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., 

бр. 47 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 12 от 2019 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 2, ал. 4 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът 

на икономиката и индустрията“, а думите „Министерството на земеделието, храните и 

горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“. 

2. В чл. 18 на Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 думите „министъра на 

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

„министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“. 

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

„Министерството на икономиката и индустрията", думите „Министърът на икономиката" се 

заменят с „Министърът на икономиката и индустрията" и думите „министъра на 

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

 

§ 6. В Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа 

ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или 

ограничаване на производствената дейност във въгледобива (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г., 

изм. и доп., бр. 18 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 42 и 62 от 2007 г., 

бр. 71 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 от 

2018 г.) се правят следните изменения: 
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1. В чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

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

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

2. В Приложението към чл. 3, в чл. 17, ал. 2 думите „министъра на икономиката“ 

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

земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“. 

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

„Министерството на икономиката и индустрията", думите „Министърът на икономиката" се 

заменят с „Министърът на икономиката и инсустрията" и думите „министъра на 

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

 

§ 7. Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране 

на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности (обн., 

ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1992 г., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г., бр. 2 и 87 

от 1994 г., бр. 19 от 1995 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г., бр. 98 от 1998 г., бр. 75 

и 112 от 1999 г., бр. 36 и 101 от 2000 г., бр. 62 от 2003 г., бр. 2 и 93 от 2009 г., бр. 47 от 

2012 г. и бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 от 2018 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл.1: 

а) в ал.1 думите „Министерството на икономиката" се заменят с „Министерството 

на икономиката и индустрията"; 

б) в ал.3 думите „Министерството на икономиката", „министърът на икономиката“ и 

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

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

„министърът на замеделието“  

б) в ал.5 думите „министъра на икономиката" се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията" . 

 2. В чл.13 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменя с 

„министърът на земеделието“. 

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

„Министерството на икономиката и индустрията", думите „Министърът на икономиката" се 

заменят с „Министърът на икономиката и инсустрията" и думите „министъра на 

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

 

 § 8. В чл. 1, ал. 5 от Постановление № 71 на Министерския съвет от 2005 г. за 

създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в 

Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 

г., изм. и доп., бр. 78 и 89 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 34, 44, 53 и 64 от 2008 г.,   

бр. 71 и 77 от 2009 г., бр. 61 от 2010 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 101 от 

2020 г.) думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“. 
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 § 9. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 91 на 

Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и 

организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения 

върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в 

съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския 

съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (обн., ДВ, бр. 37 от 

2001 г., изм. и доп., бр. 70 от 2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от 2004 г., 

бр. 24, 74, 78, 85, 94, 96 и 98 от 2005 г., бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41, 

46 и 61 от 2007 г., бр. 9, 20 и 43 от 2008 г., бр. 85 и 92 от 2009 г., бр. 24 и 73 от 2010 г., 

бр. 49 и 89 от 2012 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 56 от 2019 г.) думите „министъра на 

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

 

§ 10. В Постановление № 83 на Министерския съвет от 2007 г. за изпълнение на 

Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 

на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република 

Иран (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г., бр. 85 и 93 от 2009 г., бр. 

49 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката” се 

заменят с „министъра на икономиката и индустрията”.  

 

§ 11. В чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 102 на Министерския съвет от 2014 г. 

за координация по въпросите на регионалното сътрудничество (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 

г.) „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със „заместник-

министър на икономиката и индустрията“. 

 

§ 12. В Приложението към чл. 10, ал. 1 от Постановление № 168 на Министерския 

съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република 

България за членство в еврозоната (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г., изм. и доп., бр. 26 от 

2021 г.) на ред „Работна група „Нефинансов сектор““ и на ред „Работна група „Защита на 

потребителите““ думите „Министерството на икономиката“ и „заместник-министър на 

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

„заместник-министър на икономиката и индустрията“. 

 

§ 13 . В чл. 3, ал. 4, т. 6 от Постановление № 170 на Министерския съвет от 2015 

г. за създаване на Съвет по енергийна сигурност (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.) думите 

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

 

§ 14. В чл. 4 на Постановление № 198 на Министерския съвет от 2015 г. за 

създаване на Национален контратерористичен център (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г., изм., 

бр. 101 от 2020 г.) думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 
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§ 15. В чл. 3, ал. 4, т. 9 на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. 

за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността (обн., ДВ, бр. 72 от 

2012 г., изм., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 41 и 51 от 2015 г. и бр. 64 от 2018 

г.) думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 16. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 50 на Министерския съвет от 2012 г. за 

определяне на Държавна агенция „Национална сигурност" за Национален 

координационен център по контрапролиферация (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм., бр. 62 

от 2013 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 101 от 2020 г.) думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и 

индустрията“. 

 

§ 17. В чл. 7, ал. 4, т. 1 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. 

за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет 

(обн, ДВ, бр. 48 от 2014 г., изм. и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 21 от 2019 г. и бр. 70 от 

2020 г.) думите „икономиката“ се заменят с „икономиката и индустрията“. 

 

§ 18. В чл. 3, ал. 3, т. 9 от Постановление № 35 на Министерския съвет от 2019 г. 

за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право (обн., ДВ, бр. 

19 от 2019 г.) думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-

министър на икономиката и индустрията“. 

 

§ 19. В чл. 2, ал. 4 на Постановление № 135 на Министерския съвет от 2000 г. за 

създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 

2000 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 78, бр. 84 и бр. 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 25 от 

2011 г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 20. В чл. 3, ал. 3, т. 4 от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. 

за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост (обн., ДВ, бр. 84 от 

2012 г., изм., бр. 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 104 от 2020 г.) 

думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 21. В чл. 3, т. 2 от Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г. за 

приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на 

Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води 

на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки 

(обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм., бр. 55 от 2017 г.) думите „заместник-министър на 
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икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят със „заместник-министър на 

икономиката и индустрията“.  

 

§ 22. В Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с 

Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г., (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. 

и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 7 от 2022 г.), в чл. 3 се правят следните 

изменения: 

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

икономиката и индустрията“. 

2. В ал. 9 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на 

икономиката и индустрията“. 

 

 § 23. В Наредбата за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, 

ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване 

на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения, 

приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2005 г., (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 

г., изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.) се правят следните 

изменения: 

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

икономиката и индустрията". 

 2. В чл. 5 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1 думите "министъра на икономиката" се заменят с "министъра на 

икономиката и индустрията". 

б) В ал. 2 и 3 думите "Министърът на икономиката " се заменят с "Министърът на 

икономиката и индустрията”.  

 3. В чл. 6 и 7 думите "Министерството на икономиката" се заменят с 

"Министерството на икономиката и индустрията". 

 

 § 24. В Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения 

за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с 

Постановление № 191 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г., 

изм., бр. 78 от 2005 г. и бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 55 от 

2017 г. и бр. 31 от 2019 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката”, 

„министърът на икономиката” и „министъра на икономиката” се заменят с 

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

индустрията” и „министъра на икономиката и индустрията”, а думите „Министерството на 

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

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

„министърът на земеделието“ и „министъра на земеделието“. 
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 § 25. Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към 

дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с 

Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. 

и доп., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 18 от 

2019 г. и бр. 20 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”. 

 

§ 26. В Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или 

юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския 

съвет от 2005 г., (обн., ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 47 от 2008 

г., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 29 от 2021 г.) се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“. 

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

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

„министърът на икономиката и индустрията“. 

  

§ 27. В § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и реда 

за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, приета с 

Постановление № 130 на Министерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г., 

изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.) думите „министъра на икономиката” се заменят 

с „министъра на икономиката и индустрията”. 

  

 § 28. В § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за 

потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, 

дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи, приета с 

Постановление № 95 на Министерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. 

и доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.) думите „министъра на 

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

 

 § 29. В Наредбата за условията и реда за работа на координаторите на 

Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на 

компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата 
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в сферата на услугите, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 2010 г., 

(обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г., изм., бр. 40 от 2015 г.) се правят следните изменения: 

 1. В чл. 13, ал. 2 думите „Министърът на икономиката” се заменят с „Министърът 

на икономиката и индустрията”. 

 2. Навсякъде думите „министъра на икономиката” и „Министерството на 

икономиката” се заменят с „министъра на икономиката и индустрията” и „Министерството 

на икономиката и индустрията”. 

 

 § 30. В чл. 2, ал. 1 на Наредбата за водене на електронен регистър на 

електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани 

търговски съобщения, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2009 г., 

(обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ 

се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

 § 31. В Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили 

и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на 

въглероден диоксид, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2006 г., 

(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 20, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

2. В чл. 21 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

 § 32. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за 

етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с Постановление № 

113 на Министерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, 43 от 2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 2006 

г., бр. 93 и 97 от 2009 г., бр. 30 от 2014 г. и бр. 35 от 2017 г.) думите „министъра на 

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

 

§ 33. В § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за етикетиране на 

продукти от кристални стъкла, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 

2006 г., (обн., ДВ, бр. 44 от 2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.) 

думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 34. В чл. 8 от Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с 

енергопотреблението, приета с Постановление № 224 от 2020 г., (обн., ДВ, бр. 75 от  

2020 г.) думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и 

индустрията“.  
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§ 35. В § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 

изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с 

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2001 г., (обн., ДВ, бр. 11 от 2001 г., изм. 

и доп., бр. 96 от 2001 г. и бр. 58 от 2010 г.) думите „министъра на икономиката, 

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

 

 § 36. В Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна 

държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 

на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове и акции са 

собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, 

приета с Постановление № 243 от 2019 г., (обн., ДВ, бр. 77 от 2019 г., изм. и доп., бр. 37 

от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката” се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията”. 

 

§ 37. Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на 

културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на 

земеделието, храните и горите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция 

„Митници“ и Патентното ведомство чрез националната система за обмен на информация в 

областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост и за 

дейността на Междуведомствения съвет по администрирането, поддържането и 

развитието на националната система, приета с Постановление № 22 на Министерския 

съвет от 2006 г., (обн., ДВ, 15 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 93 от 2009 г. и 

бр. 55 от 2017 г.) се правят следните изменения: 

1. В наименованието думите „Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма, Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието“. 

2. В чл. 1, т. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 

Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят с „Министерството на 

икономиката и индустрията, Министерството на земеделието“. 

          3. В чл. 12 думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, 

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

министър на икономиката и индустрията, заместник-министър на земеделието". 

 

  § 38. В чл. 13, ал. 2, т. 2 на Наредбата за условията и реда за разработване и 

утвърждаване на планове за управление на защитени зони, приета с Постановление № 

349 на Министерския съвет от 2008 г., (обн., ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г. и 

бр. 55 2017 г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 39. В чл. 8, т. 1 на Наредбата за набиране, разходване и контрол на 

средствата по Националния фонд за опазване на околната среда, приета с Постановление 
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№ 168 на Министерския съвет от 1995 г., (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г., изм. и доп., бр. 72 

и 106 от 1996 г., бр. 42 и 54 от 1997 г., бр. 5 и 81 от 1999 г., бр. 48 от 2000 г., бр. 4 и 61 

от 2001 г., бр. 64 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 55 

от 2017) думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

 

§ 40. В чл. 22, ал. 2 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на 

концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2018 г., (обн., ДВ, 

бр. 70 от 2018 г., изм., бр. 37 от 2020 г.) думите „министъра на икономиката“ се заменят 

с „министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 41. В чл. 14, ал. 2 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в 

Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни 

линии или участъци от линии, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 

2001 г., (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 2 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 93 

от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.) думите "министъра на икономиката" се заменят с 

"министъра на икономиката и индустрията”. 

 

§ 42. В чл. 51, ал. 1 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на 

Министерския съвет от 2000 г., (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 

51 от 2001 г., изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., 

бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 

от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г., бр. 

45, 51 и 68 от 2017 г., бр. 23, 49 и 76 от 2019 г. и бр. 68 от 2020 г.) думите "министъра 

на икономиката" се заменят с "министъра на икономиката и индустрията”. 

 

§ 43. В Наредбата за реда и начина за организиране на националните 

инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, 

приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г., (обн., ДВ, бр. 74 от 

2014 г., изм. и доп., бр. 55 и 84 от 2017 г. и бр. 47 от 2019 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „министърът на икономиката“ се заменят с 

„министърът на икономиката и индустрията“. 

          2. В чл. 6 „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът 

на енергетиката“. 

 

§ 44. В Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет с 

Постановление № 205 на Министерския съвет от 2011 г., (обн., ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. 
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и доп., бр. 68 от 2012 г., бр. 96 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 19 от 2018 г.) 

навсякъде думите „министъра на икономиката” и „Министерството на икономиката” се 

заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията” и „Министерството на 

икономиката и индустрията”. 

 

§ 45. В чл. 52, ал. 2 и ал. 4 на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, 

тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския 

съвет от 1994 г., (обн., ДВ, бр. 18 от 1994 г., изм., бр. 99 от 1994 г., бр. 86 от 1996 г., бр. 

18 и 100 от 1997 г., бр. 60 и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3 от 2003 г., 

бр. 69 и 71 от 2004 г., бр. 78 и 100 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 39 

и 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 77 от 2016 г., бр. 19 от 2017 г., 

бр. 75 от 2019 г. и бр. 62 от 2021 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката" 

се заменят с ”Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 46. В чл. 99, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, 

бр. 78 от 2006 г., изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 

от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 

г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 

2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г. и бр. 40 от 2020 г.) думите „Министерството на 

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

 

§ 47.  В чл.68, ал.3, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи, приет с ПМС № 240 от 24.09.1996 г.( oбн.,ДВ, бр. 84 от 1996 г., изм. 

и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и  66 от 2001 г., бр. 31 от 

2003 г., бр. 41 от 2004 г.,  бр. 75 и 78 от 2006 г.,  бр. 45 и  95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 

г., бр. 39 и 50  от 2011 г.,  бр. 35 от 2012 г.,  бр. 34 от 2016 г.,  бр. 79 от 2017 г.,  бр. 93 

от 2018 г. и  бр. 67 от 2019 г.) думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 48. В Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие 

„Управление и стопанисване на язовири“, приет с Постановление № 62 от 2019 г., (обн., 

ДВ, бр. 27 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 9, т. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се 

заменят с думите „Министерството на земеделието“. 

2. Навсякъде думите „министърът на икономиката“, „министъра на икономиката” и 

„Министерството на икономиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката и 

индустрията“, „министъра на икономиката и индустрията” и „Министерството на 

икономиката и индустрията”. 
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§ 49. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към 

министъра на икономиката и на нейната администрация, приет с Постановление № 139 

на Министерския съвет от 2006 г., (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 2007 

г., бр. 33 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 22 от 2012 

г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г. и бр. 67 от 2016 г.) се правят следните изменения: 

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

„министъра на икономиката и индустрията“. 

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

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

3. Навсякъде в текста думите „министъра на икономиката“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§ 50. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2011 г., (обн., ДВ, 

бр. 53 от 2011 г., изм., бр. 22 и 94 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 и 82 от 2015 г. и 

бр. 70 от 2018 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката" и „Министерството на 

икономиката" се заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията" и 

„Министерството на икономиката и индустрията". 

 

§ 51. В Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 

от 2000 г., (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм., бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 

2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 96 от 2010 г., бр. 40 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 

32 и 82 от 2015 г.) се правят следните изменения: 

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

„Министерството на икономиката и индустрията".  

 2. В чл. 3, ал. 2 думите „министъра на икономиката" се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията". 

 

§ 52. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с 

Постановление № 287 на Министерския съвет от 2018 г., (обн., ДВ, бр. 104 от 2018 г.) 

навсякъде думите „министъра на икономиката" и „Министерството на икономиката" се 

заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията" и „Министерството на 

икономиката и индустрията". 

 

§ 53. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г., (обн., 

ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 

2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 

2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г., бр. 35 и 65 от 2019 г. 

и бр. 103 от 2020 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката" и „Министерството на 
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икономиката" се заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията" и 

„Министерството на икономиката и индустрията". 

 

§ 54. В чл. 2, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните 

предприятия и контрол, приет с Постановление № 68 от 2020 г. (обн, ДВ, бр. 37 от 2020 

г.) думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 55. В чл. 4, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на 

Координационния съвет по водите, приет с Постановление № 213 на Министерския съвет 

от 2016 г., (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.) думите „министъра на икономиката“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията“. 

 

§  56. В чл. 3, т. 3 на Правилника за организацията и дейността на Националния 

съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 

2001 г., (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., 

бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от 2011 г., бр. 60 

от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 23 и 50 от 2015 г. и бр. 54 от 2019 

г.) думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със 

„заместник-министър на икономиката и индустрията“. 

 

§ 57. В чл. 3, ал. 3, т. 1 на Правилника за устройството и дейността на 

Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, 

приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г., (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 

г., изм. и доп., бр. 80 и 93 от 2009 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 40 от 2015 

г. и бр. 30 от 2018 г.) думите „икономиката” се заменят с „икономиката и индустрията”. 

 

§ 58. В чл. 5, ал. 3 на Правилника за дейността и организацията на работа на 

Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална 

представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за 

спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 

151 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2019 г.), думите „икономиката“ 

се заменят с „икономиката и индустрията“.  

 

§ 59. В чл. 7, ал. 2 на Правилника за дейността на Съвета по националния 

радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2003 г., 

(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 

г., бр. 107 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.) думите “Министерството на 

икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.  
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§ 60. В т. 3 от Приложението към чл. 3, ал. 1 на Правилника за устройството и 

дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, приет с 

Постановление № 70 на Министерския съвет от 1998 г., (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г., изм. 

бр. 96 от 2000 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г., бр. 86 от 2004 г., бр. 78, 90, 96 и 

100 от 2009 г., бр. 75 от 2010 г. и бр. 71 от 2012 г.) думите „заместник-министър на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят със „заместник-министър на 

икономиката и индустрията“. 

 

§   61. В чл.31, т.12 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката 

и индустрията, пpиет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г., (oбн., ДВ, 

бр. 17 от 2022 г.) текстът след думата „Министерството“ се заличава. 

 

§ 62. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. 

(обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., изм., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 

г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на 

икономиката и индустрията“.  

 

§ 63. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и 

горите, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2014 г., (обн., ДВ, бр. 82 

от 2019 г., изм., бр. 103 от 2020 г.)  навсякъде думите „Министерството на икономиката“ 

се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.  

 

§ 64. В чл. 2, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, 

приет с Постановление № 58 от 2010 г. (обн, ДВ, бр. 28 от 2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 

2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 

г., бр. 22 и 40 от 2016 г. с Решение № 10501 от 2015 г. на ВАС по адм.д. № 15537/ 2014 

г. и Решение № 5493 от 10.05.2016 г. на ВАС по адм.д. № 12682/ 2015 г., изм. и доп., бр. 

96 от 2016 г., бр. 37 от 2019 г. с Решение № 15528 от 12.12.2018 г. на ВАС по адм.д. № 

11647/ 2017 г.) думите „икономиката“ се заменят с „икономиката и индустрията“. 

 

§ 65 . В чл.5, ал.4 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, 

приет с Постановление № 151 на МС от 16.07.2012 г.( обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм.  

бр. 60 от 2014 г.,  изм. и доп., бр. 30 от 2015 г.,  бр. 34 от 2016 г., бр. 2 от 2018 г. и бр. 

20 от 2020 г.) думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“. 

 

 § 66. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

икономиката по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 39 на 

Министерския съвет от 2019 г., (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.) се правят следните 

изменения: 
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 1. В наименованието думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 2. В член единствен се правят следните изменения: 

а) в основния текст думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 б) в т. 4 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 67. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за забрана на 

химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните 

прекурсори, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2008 г., (обн., ДВ, 

бр. 80 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 34 от 2021 г.) се правят 

следните изменения: 

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

икономиката и индустрията”.  

2. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 68. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на 

продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приета с 

Постановление № 138 на Министерския съвет от 2012 г., (обн., ДВ, бр. 52 от 2012 г., изм. 

и доп., бр. 40 от 2015 г. и бр. 34 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”. 

 

 § 69. В Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката 

по Закона за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 

2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел 

прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или 

унизително отнасяне или наказание, приета с Постановление № 164 на Министерския 

съвет от 2021 г., се правят следните изменения: 

1. В наименованието думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

2. В основния текст на чл. 1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с 

„министъра на икономиката и индустрията“. 

3. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с 

„Министерството на икономиката и индустрията“. 

 

§ 70. В Единната процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък 

върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, 

финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и 
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правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и 

съответна друга помощ, приета с ПМС № 252 от 11.09.2015 г. (oбн. - ДВ, бр. 72 от 2015 

г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на 

икономиката и индустрията“. 

 

§ 71 . В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по 

въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп., бр. 53, 64 от 

2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65, попр., бр. 66 от 2010 г., изм. и 

доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 

101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 от 

2019 г. и бр. 41 от 2021 г.) се правят следните изменения: 

1. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1: 

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

икономиката и индустрията“. 

б) точка 6 се изменя така: 

„6. Съвет по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни 

изследвания и космическо пространство) - министърът на икономиката и индустрията,  

министърът на образованието и науката и  министърът на иновациите и растежа“. 

2. В Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, в колона 2 „Наименование/водещо 

ведомство“: 

а) на редове „Работна група №1“, „Работна група №3“, „Работна група №15“, 

„Работна група №21“ и „Работна група №25“ думите „Министерството на икономиката“ се 

заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“,.  

б) на ред „Работна група №35 думите „Министерството на икономиката“ се заменят 

с „Министерството на иновациите и растежа“. 

 

§ 72. В чл. 3, ал. 4 от Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за 

създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка (обн., ДВ, 

бр. 40 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на 

икономиката и индустрията“. 

2. Създава се т.4а: 

„4а. министърът на иновациите и растежа.“ 

 

§ 73. В чл. 9, ал. 1  от Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за 

политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за 

развитие (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 

2014 г. и бр. 41 от 2016 г.) се правят следните изменеия и допълнения: 

1. В  т. 2, б. „в“ думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се 

заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.  

2. В т.3 : 
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а) В  б. „а“ думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се 

заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.  

б) създава се б. „р“: 

„р) заместник–министър на иновациите и растежа“. 

 

§ 74. В чл. 4, ал. 5, т. 4 от Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. 

за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (обн., ДВ, бр. 41 от 

2015 г., изм., бр. 50 от 2015 г., бр. 19 и 55 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 87 от 2021 

г.) думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на 

иновациите и растежа“. 

 

§ 75. В чл. 5, ал. 6, т. 1 на Правилника за устройството и дейността на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към 

Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г., 

(обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 

г., бр. 5 и 31 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.) 

думите „икономиката” се заменят с „иновациите и растежа”. 

 

§ 76. В чл. 4, ал. 4, т. 2 на Правилника за устройството, организацията и 

дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към 

Министерския съвет, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2016 г., 

(обн., ДВ, бр. 93 от 2016 г.) думите „икономиката“ се заменят с „иновациите и растежа “. 

 

§ 77. Правилникът за дейността на Междуведомствения съвет по експортно 

застраховане, приет с Постановление № 236 на Министерския съвет от 1998 г., (обн., ДВ, 

бр. 125 от 1998 г., изм. и доп., бр. 17 от 2001 г., бр. 9 от 2002 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 78 

от 2005 г., бр. 3 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), се отменя. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 78. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен 

вестник. 

 

  

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        /КИРИЛ ПЕТКОВ/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

    

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА:       

/ЙОРДАН ТАТАРСКИ/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА:            /ЗАРА ДОБРЕВА/ 


