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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Ïðîåêò 
 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН 

КОНТРОЛ 

 

(Обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; 

Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., 

бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88,  94, 103 и 105 от  

2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 

2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 

2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15 и 23 от 2013 г.) 
 

§ 1. В чл. 26, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката 

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

§ 2. Параграф 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

(обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) се 

отменя.  

§ 3. В раздел IX от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 думите 

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

„Министерство на икономиката и енергетиката“. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 4. В чл. 127, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 

(обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., 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. и бр. 7 и 15 от 2013 г.) 

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

с „Министерството на икономиката и енергетиката“.  

 

§ 5. В чл. 19, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 

вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., 
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бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г. и бр. 44 и 73 от 2012 г.) думите 

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

„Министерството на икономиката и енергетиката“. 

§ 6. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и 

доп., 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. и бр. 15, 20 и 23 от  

2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 7. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните 

недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., и доп. бр. 82 от 2012 г.) навсякъде 

думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 8. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)  

№ 1236/2005 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  

(обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на 

икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и 

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 9. В Закона за административното регулиране на производството 

и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти 

на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 2005 г.; изм. и доп., 

бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 

и 77 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

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

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  



 

 

 

мб-МЙ  302-01-6.RTF 

3

§ 10. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 

1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от  

1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 и 40 от 2004 г., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., 

бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от  

2010 г. и бр. 38, 45 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 16 от 2013 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на 

икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и 

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 11. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 

2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

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

икономиката и енергетиката“.  

§ 12. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от  

2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 

2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на 

икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и 

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 13. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; 

изм., бр. 35 и 82 от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“.  

§ 14. В  Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., 

ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,  88 и 

105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 

и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г. 

и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 15. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, 

бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде 

думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 16. 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. и бр. 26 от  

2011 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на 

икономиката и енергетиката“.  

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

доп., 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. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

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

икономиката и енергетиката“.  

§ 18. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 

2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 19. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., 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, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 

2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 20. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ДВ, бр. 15 

от 2010 г.) навсякъде думите „Министърът на икономиката, енергетиката и 

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

съответно с „Министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на 

икономиката и енергетиката“.  

§ 21. В Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 

от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 

2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на 

икономиката и енергетиката“.  

§ 22. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти 

(обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 

82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 23. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от  

1998 г.; изм. и доп., 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. и бр. 15 от 2013 г.) 

навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 24. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; 

изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите 

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

„Министерството на икономиката и енергетиката”.  

§ 25. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 

от 1999 г.; изм. и доп. бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г.,  

бр. 64 от 2004 г., бр. 34 и 59 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) 

навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, 

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

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 26. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 23 и 82 от 2009 г.) навсякъде думите 

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

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 27. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ,  

бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 

от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., 

бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от  

2008 г., бр. 12, 32, 36, 73, 82 и 93 от 2009 г., бр. 103 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., 

бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23 и 52 от 2013 г.) навсякъде думите 

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

„Министерството на икономиката и енергетиката”.  

§ 28. В чл. 14а от Закона за българското гражданство (обн., ДВ,  

бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 

2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г. и бр. 16 от 

2013 г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се 

заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.  

§ 29. В чл. 7, ал. 5, т. 11 от Закона за Икономически и социален 

съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., 

бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) думите „министъра на 

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

икономиката и енергетиката“. 

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

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

заменят с „заместник-министър на икономиката и енергетиката“. 

§ 31. В чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие 

(обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г. и  

бр. 102 от 2012 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ 

се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 32. В чл. 10, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните 

изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 

от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) 

думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят 

с „Министерството на икономиката и енергетиката”.  
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§ 33. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на 

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

доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г. и  

бр. 8 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 34. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп.,  

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, 65, 66, 

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. и 

бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

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

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 35. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; 

изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от  

2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 

54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г. и 

бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и 

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

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

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 36. В чл. 2, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност (обн., 

ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г.,  

бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г. и  

бр. 44 от 2012 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ 

се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 37. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 

1993 г.; изм. и доп., 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 и 108 от 2006 г., бр. 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. и  

бр. 50 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

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

енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 38. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 

1996 г.; изм. и доп., бр., 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,  

бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34 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. и бр. 38 и 77 от 2012 г.) навсякъде думите 

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

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

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

изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.) навсякъде 

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

„министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 40. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., 

бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от  

2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г.,  

бр. 45, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра 

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

икономиката и енергетиката“.  

§ 41. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., 

бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 

2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 

41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 

45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 30 от  

2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и 

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

§ 42. В чл. 44, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания 

(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 

33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., 

бр. 24, 62 и 98 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на 

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

икономиката и енергетиката“. 

§ 43. В Закона за държавния бюджет на Република България за  

2013 г. (ДВ., бр. 102 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  
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§ 44. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 

2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,  

бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 

89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., 

бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 

27 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и 

енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 45. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от  

1999 г.; изм. и доп., 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. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде 

думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 46. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,  

бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 

80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 

и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от  

2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 47. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ,  

бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от  

2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 8 

и 99 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и 

енергетиката”.  

 

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

изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 

от 2011 г. и бр. 54 и 84 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на 
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икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на 

икономиката и енергетиката“.  

§ 49. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 

от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., 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. и бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г.) 

навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.  

§ 50. В чл. 87, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82, 

102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 50 от 2013 г.) думите „министъра на икономиката, 

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

енергетиката“. 

§ 51. В чл. 18, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., 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. и бр. 15 от 2013 г.) 

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

„министърът на икономиката и енергетиката“. 

§ 52. В чл. 39, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи 

(обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., 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. и бр. 27 от 2013 г.) думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и 

енергетиката”.  

§ 53. В чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 

от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г. и бр. 27 и 28 от 2013 г.) 

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

„министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 54. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от  

1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,  

бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 
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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. и бр. 15 и 23 от 2013 г.) навсякъде думите 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министърът на 

икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и 

енергетиката”.  

§ 55. В чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; 

доп., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г.) думите „министъра на икономиката, 

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

енергетиката“. 

§ 56. В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) думите „Министерството на 

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

икономиката и енергетиката”.  

§ 57. В чл. 26а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., 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. и бр. 38, 53, 77 и 

84 от 2012 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 58. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., 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. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, 

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

енергетиката“. 

§ 59. В чл. 52б, ал. 2 от Закона за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, 

бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., 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. 

и доп., 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. и бр. 15 и 28 от  

2013 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се 

заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 

 

§ 60. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от  
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2007 г.; изм. и доп., 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. и доп., 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. и бр. 15, 27, 28 и 52 от 2013 г.) навсякъде думите 

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

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”. 

§ 61. В чл. 424, ал. 2, букви „б“ и „в“ от Наказателния кодекс  

(обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., 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. и доп.,  

бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 

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

и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., 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. и доп., 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. и доп., 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. и доп., 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. 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. и бр. 17 от 2013 г.) думите „министъра на икономиката, 

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

енергетиката“. 

§ 62. В 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.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ навсякъде в текста се заменят съответно с „Министерството на 

икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и 

„министъра на икономиката и енергетиката“. 

§ 63. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; 

изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., 

бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., 

бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 14 и 45 от 

2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и 



 

 

 

мб-МЙ  302-01-6.RTF 

13

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

заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и 

„Министерството на икономиката и енергетиката“. 

§ 64. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от  

2005 г.; изм. и доп., 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. и бр. 15, 27 и 30 от 2013 г.) навсякъде 

думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”. 

§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник“. 
 
 
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………...… 2013 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(Михаил Миков) 
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М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И 

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК) е изготвен във връзка с получено 

Мотивирано становище C (2013) 1550/21.03.2013 на Европейската комисия  

(ЕК) по процедура за нарушение № 2012/4002, касаещо разпоредбите на § 8 от 

Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 18 от 2010 г.), които не съответстват на заложените в Договора за 

функциониране на ЕС принципи на свободно движение на капитали (чл. 63 от 

ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС). 

В разпоредбите на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК е 

предвидено правото на държавата при неизпълнени в срок задължения по 

приватизационни договори да учредява законна ипотека и да налага 

обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. 

Възприетото в § 8, ал. 1 и 2 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК 

законодателно решение е продиктувано от съображения за оптимизиране на 

осъществявания от Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол (АПСК) следприватизационен контрол за реализиране на целите, 

залегнали в чл. 2, ал. 1 от ЗПСК, за прозрачна и икономически ефективна 

приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. 

В полученото Мотивирано становище ЕК поддържа вече изразената 

в Официалното уведомително писмо С(2012)3366 final от 31 май 2012 г. позиция, 

че § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК въвежда специално 

държавно право, което нарушава интересите на инвеститорите от ЕС, не 

отговаря на изискванията за пропорционалност и е неподходящо за 

постигането на целите на ЗПСК за създаване на условия за прозрачна и 

икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на 

инвеститорите. 

Според правния анализ, направен от ЕК, с прилагането на тези 

ограничителни разпоредби България нарушава правата, с които се ползват 

инвеститорите от ЕС съгласно чл. 63 и 49 от ДФЕС, тъй като предвижда 

възможността при неизпълнение на задълженията по приватизационен 

договор държавата да учреди ипотека и да наложи други обезпечителни 

мерки не само върху имуществото на купувача, но и върху имуществото на 

приватизираното дружество, независимо от размера на участието на 

купувача в капитала на дружеството. 

Предвидената в § 8, ал. 1 и 2 от Преходните разпоредби на ЗИД на 

ЗПСК възможност държавата да обезпечава вземанията си чрез учредяване 
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на ипотека върху активи на приватизираното дружество заради задължения 

на лице, различно от собственика на приватизираното дружество, засяга 

икономическите интереси на останалите акционери и нарушава тяхното право 

на установяване и ограничава свободното движение на капитали. 

Същевременно инвеститорите от ЕС, придобили контролен дял от 

приватизирано дружество в България, могат при неспазване на 

приватизационно задължение от друг акционер да бъдат възпрепятствани да 

вземат управленски решения и да се разпореждат с активите на дружеството, 

което би намалило мотивацията им за осъществяване на потенциални бъдещи 

инвестиции в приватизирани български дружества. 

Европейската комисия счита, че разпоредбата на § 8, ал. 1 и 2 от 

Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК не може да се разглежда като 

подходяща и пропорционална мярка, приета във връзка с легитимна цел от 

общ интерес, и целта за ефективно събиране на постъпленията от 

приватизация не може да бъде основание за ограничаването на свободното 

движение на капитали и на правото на установяване.  

Въз основа на направения правен анализ ЕК достига до извода, че 

България не е изпълнила задълженията си по чл. 63 и чл. 49 от ДФЕС и 

приканва страната в двумесечен срок от датата на получаване на писмото да 

предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с мотивираното 

становище.  

Аргументите на българската страна в защита на действащата 

разпоредба на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК, изпратени в 

отговор на Официалното уведомително писмо С (2012)3366 final от 31 май  

2012 г., не са възприети от ЕК.  

Предвид факта, че получаването на Мотивирано становище е 

вторият и последен етап на досъдебната фаза от процедурата по 

неизпълнение на задълженията, съгласно чл. 258 от ДФЕС и с оглед на това да 

се предотврати възможността ЕК да пристъпи към евентуално сезиране на 

Съда на ЕС е изготвен настоящият проект на Закона за изменение на ЗПСК 

за отмяна на § 8, ал. 1 и 2 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК. 

Отмяната на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК няма да 

лиши държавата от възможността при неизпълнение от насрещната страна на 

поети по приватизационния договор задължения да търси обезпечение на 

вземанията си. Възможността за това е уредена в § 11д от Допълнителните 

разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

който гласи, че за обезпечаване изпълнението на задължения по 

приватизационен договор органите за приватизация, съответно Агенцията за 

приватизация и следприватизационен контрол, могат да предприемат 

необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго 

обезпечение, като ипотеката може да бъде само законна.  



 

мб-мй София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70         302-01-6.RTF 
 

16

Същевременно в българската нормативна уредба са предвидени и 

други възможности за обезпечения на вземанията чрез налагане на 

обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс или чрез 

прилагане разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, където в 

чл. 149 - 182 е регламентиран режимът на залог и ипотека. 

Във връзка с Решение на 42-ото Народно събрание от 29 май 2013 г. 

за приемане на структура на Министерския съвет (ДВ, бр. 48 от 2013 г.), с 

което Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е 

преобразувано в Министерство на икономиката и енергетиката, в проекта на 

ЗИ на ЗПСК са предвидени съответните изменения в закони във връзка с 

преобразуването. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Пламен Орешарски) 


