Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и
военновременните запаси
Обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2003 г., попр., бр. 37 от 22.04.2003 г., изм., бр. 19
от 1.03.2005 г., бр. 69 от 23.08.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от
1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 102 от
19.12.2006 г., бр. 54 от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г. в
сила от 12.05.2009 г., изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.
§1. Член 2 се изменя така:
„Чл.2 Държавните резерви представляват основни суровини и материали
(хранителни, промишлени продукти, лекарства, болнично-домакинство
имущество и др.), определени с номенклатурен списък от Министерския
съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на
националното стопанство и населението при бедствия, при положение на
война, военно или извънредно положение.”
§2. В чл. 4, изречение второ думите „ Създаването, съхраняването и
поддържането” се заменят с „Управлението”.
§3. В чл.5 се създава ал.5:
„(5) В бюджета на агенцията постъпват като собствени приходи тридесет
на сто от събраните суми по влезлите в сила наказателни постановления, с
които са наложени глоби или имуществени санкции за нарушения на този
закон. Средствата се използват за капиталови вложения за подобряване на
материалната база на агенцията, за повишаване квалификацията и
допълнително материално стимулиране на служителите, съгласно наредба,
издадена съвместно от министъра на финансите и председателя на
агенцията.”
§ 4. В чл.7, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1 думата „опресняването” се заменя с „обновяването”, а след думата
„опазването” се поставя запетая и се добавя „контролирането”;
2. В т.4 думата „деблокира” се заменя с „ освобождава”;
3. Точка 8 се отменя;
4. Точка 11 се отменя.
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§ 5. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 след края текста се поставя запетая и се добавя „като данните
за кандидатите в процедурите, вписани в Търговския регистър, се
събират по служебен път ”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Възлагането на производство на военновременни запаси на търговци
и организации, в изпълнение на възложени им военновременни задачи или
закупуването им от агенцията, се осъществяват по реда на чл.13, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за обществените поръчки.. ”

§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл.12. Председателят на агенцията съгласувано със заинтересуваните
органи на изпълнителната власт разработва и внася в Министерския съвет
предложение за номенклатурни списъци на държавните резерви,
нормативите за тях и разчет за необходимите финансови средства въз
основа на данни от Националния статистически институт и други
компетентни ведомства и организации, и маркетингови анализи.”
§7. Член 15 се изменя така:
„Чл.15. Председателят на агенцията ежегодно в срок до 31 март в рамките
на приетия бюджет на агенцията утвърждава и предоставя на
Министерския съвет програма за създаване и обновяване на държавните
резерви и военновременните запаси.”
§8. В чл.16, ал.2 се изменя така:
„(2) Агенцията осигурява създаването на военновременните запаси или
чрез договори възлага производството им на търговци и организации в
изпълнение на възложените им с акт на Министерския съвет
военновременни задачи”

§9. В чл.17 се правят следните допълнения:
1.В ал.1след думата „съхраняването” се поставя запетая и се добавя
„обновяването”;
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2. Алинея 2 се правят следните изменения и допълнения:
а/ След думата „съхраняването” се поставя запетая и се добавя
„обновяването”;
б/ Създава се изречение второ: „Съхранителите не могат да се разпореждат
с държавните резерви, да ги влагат в производство, преработват или
обработват, освен в случаите по чл.19, ал.3, т.3 и 4.”
§10.Член 18 се изменя така:
„чл.18. (1) Държавните резерви трябва да отговарят по качество на
изискванията на нормативните актове и/или стандартите.
(2) При промяната на нормативните актове или стандартите по ал.1
агенцията и съхранителите обновяват за своя сметка съхраняваните от тях
резерви в съответствие с новите изисквания.
(3) Обновяването от съхранителите се извършва след предварително
писмено уведомяване на агенцията. След обновяването съхранителите в
14-дневен срок представят в агенцията документи за количеството и
качеството на обновените резерви.”
§11. В чл 19 се така:
„Чл.19. (1) Освобождаването на държавни резерви с или без
възстановяване се извършва по предложение на председателя на
агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от
него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията.
(2) Освобождаването без възстановяване се извършва при:
1. изменение на номенклатурите списъци на държавните резерви и
нормативите за тях;
2. наличие на държавни резерви, които вследствие на обновяване са
станали наднормативни.
(3) Освобождаване с възстановяване се извършва при:
1. необходимост от реализация на държавни резерви, които са били
обновени с равностойно количество без да е достигнат норматива за
съответната номенклатура;
2. необходимост от реализация с нарушаване на наличностите;
3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план;
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4.искане на централната или местната администрация за
предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последиците
от бедствия.
(4) В случаите по ал.3, т.3 и т.4 държавните резерви се възстановяват
след одобряване на необходимите допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на агенцията.
(5) Министерският съвет с решение освобождава с или без
възстановяване държавни резерви при необходимост от предоставяне на
хуманитарна помощ на друга държава. Когато решението е за
освобождаване с възстановяване с него се определят и необходимите
трансфери по бюджета на агенцията.
§ 12. Създава се чл.19а:
„Чл.19а.(1) Освободените държавни резерви по чл.19, ал.2 и ал.3, т. 1
и 2 и чл.20 се продават от агенцията чрез търг, на стоковите борси и
тържищата по реда на наредбата по чл.10, ал.2.
(2) В случай, че държавни резерви са били освободени по реда на чл.
19, ал. 2, т. 1, по предложение на председателя на агенцията с решение на
Министерския съвет или на упълномощен от него орган те могат да
придобият статут на военновременни запаси, ако са идентични като
позиции по номенклатурните списъци и не е попълнен норматива за
съответните военновременни запаси.
(3) Агенцията се задължава да реализира или премести освободените
държавни резерви, съхранявани в търговци и организации в срок до две
години от освобождаването им.
(4) До реализацията и/или преместването на освободените държавни
резерви търговците и организациите, които ги съхраняват, са длъжни да
полагат за тях грижи по начин, който не допуска намаляване на тяхното
количество и влошаване на качеството им и да ги обновяват, независимо
дали договорът за съхранението им е действащ.
(5) Заповедите на председателя на агенцията за освобождаване на
държавните резерви, за тяхното предаване или преместване се издават със
срок на действие до 6 месеца. Заповедите са задължителни за търговците и
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организациите съхранители, подлежат на незабавно изпълнение и не могат
да се обжалват.
(6) До реализацията на освободените държавни резерви те могат да
се ползват по предназначение. ”

§ 13. Член 20 се изменя така:
„Чл.20. При неотложни нужди освобождаването на държавни резерви до
30 на сто от норматива за съответната номенклатура може да се извършва
със заповед на председателя на агенцията със срок на възстановяване до
една година, без решение по чл. 19, ал.3, т.1 и 2. Председателят на
агенцията своевременно уведомява Министерския съвет или упълномощен
от него орган за извършеното освобождаване”
§ 14. В чл.21 се създава изречение второ: ”Уведомлението може да бъде
направено и по електронен път.”
§ 15. В чл.22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал.1 и в нея след думата „съхраняването” се
поставя запетая и се добавя „обновяването”;
2. Създава се ал.2 и ал. 3:
„(2) Съхранителите с възложена военновременна задача съхраняват
военновременните запаси по цени не по-високи от утвърдените със заповед
на председателя на агенцията. Условията и реда за определяне на цените се
регламентират с наредбата по чл.10, ал.1.
(3) Съхранителите не могат да се разпореждат с военновременните запаси,
да ги влагат в производство, преработват или обработват, освен в случаите
по чл.24, ал.3, т.3”
§ 16. Член 23 се изменя така:
„чл.23. (1) Военновременните запаси трябва да отговарят по качество на
изискванията на нормативните актове и/или на стандартите.
(2) При промяната на нормативните актове или стандартите по ал.1
агенцията и съхранителите обновяват за своя сметка съхраняваните от тях
запаси в съответствие с новите изисквания.
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(3) Обновяването от съхранителите се извършва след предварително
писмено уведомяване на агенцията. След обновяването съхранителите в
14-дневен срок представят в агенцията документи за количеството и
качеството на обновените запаси.”
§ 17. Член 24 се изменя така:
„Чл.24. (1) Освобождаването на военновременните запаси с или без
възстановяване се извършва по предложение на председателя на агенцията
с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с
последваща заповед на председателя на агенцията.
(2) Освобождаването без възстановяване се извършва при:
1. изменение на номенклатурите списъци на военновременните
запаси и нормативите за тях;
2. наличие на военновременни запаси, които вследствие на
обновяване са станали наднормативни;
3. снемане на военновременна задача.
(3) Освобождаване с възстановяване се извършва при:
1. необходимост от реализация на военновременни запаси, които са
били обновени с равностойно количество без да е достигнат норматива за
съответната номенклатура;
2. необходимост от реализация с нарушаване на наличностите;
3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план.
(4) В случаите по ал.3, т.3 военновременните запаси се възстановяват след
одобряване на необходимите
допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на агенцията.
(5) Министерският съвет с решение освобождава с или без възстановяване
военновременни запаси при необходимост от предоставяне на хуманитарна
помощ на друга държава. Когато решението е за освобождаване с
възстановяване с него се определят и необходимите трансфери по бюджета
на агенцията.
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§ 18. Създава се чл.24а:
„Чл.24а. (1) Освободените военновременни запаси по чл.24, ал.2 и ал.3, т.
1 и 2 и чл.25 се продават от агенцията чрез търг, на стоковите борси и
тържищата по реда на наредбата по чл.10, ал.2.
(2) В случай, че военновременни запаси са били освободени по реда на чл.
24, ал. 2, т. 1, по предложение на председателя на агенцията с решение на
Министерския съвет или на упълномощен от него орган те могат да
придобият статут на държавни резерви, ако са идентични като позиции по
номенклатурните списъци и не е попълнен норматива за съответните
държавни резерви.
(3) Агенцията се задължава да реализира или премести освободените
военновременни запаси, съхранявани в търговци и организации в срок до
две години от освобождаването им.
(4) До реализацията и/или преместването на освободените военновременни
запаси търговците и организациите, които ги съхраняват, са длъжни да
полагат за тях грижи по начин, който не допуска намаляване на тяхното
количество и влошаване на качеството им, както и да ги обновяват,
независимо дали е снета военновременната задача и/или договора за
съхранението им е действащ.
(5) Заповедите на председателя на агенцията за освобождаване на
военновременни запаси, за тяхното предаване или преместване се издават
със срок на действие до 6 месеца. Заповедите са задължителни за
търговците и организациите съхранители, подлежат на незабавно
изпълнение и не могат да се обжалват.
(6) До реализацията на освободените военновременни запаси те могат да се
ползват по предназначение. ”
§ 19. Член 25 се изменя така:
„Чл.25. При неотложни нужди освобождаването на военновременни запаси
до 30 на сто от норматива за съответната номенклатура може да се
извършва със заповед на председателя на агенцията със срок на
възстановяване до една година, без решение по чл. 24, ал.3, т.1 и 2.
Председателят на агенцията своевременно уведомява Министерския съвет
или упълномощен от него орган за извършеното освобождаване”
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§ 20. В член 26 се създава изречение второ : „Уведомлението може да бъде
направено и по електронен път.”
§ 21. Създава се чл.26а:
„Чл.26а. Търговските дружества с възложени военновременни задачи
предоставят на агенцията за съхранение копие от техническата
документация за производство и ремонт на военни продукти,
предназначени за военновременни запаси съобразно задачата им. ”
§ 22. В чл.27, ал.2 след думата „опазването” се добавя „отчитането”, а след
думата „упълномощени” се добавя „със заповед” .
§ 23. В Чл.28, ал.3 се изменя така:
”(3) За резултатите от проверките се изготвя протокол. Когато
констатациите в протокола съдържат данни за извършено нарушение по
този закон или други нормативни актове, които имат отношение към
дейността на агенцията, инспекторът или упълномощеното от
председателя на агенцията длъжностно лице съставя акт за установяване
на административно нарушение ”.
§ 24. Създава се чл.28а”
„ Чл. 28а (1) Актът за установяване на административно нарушение
се издава в писмена форма в 14-дневен срок от приключването на
проверката и трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и
длъжността му;
2. наименованието и номера на акта;
3. данните за проверявания субект;
4. фактическите и правните основания за издаване на акта,
описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;
5. законовите разпоредби, които са нарушени;
6. обяснения или възражения на проверявания субект, ако е
направил такива;
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7. опис на приложените доказателства и иззетите документи и
вещи;
8. дата на съставяне на акта и подпис на лицето, съставило акта.
(2) Фактическите и правните основания по ал. 1, т. 4 са мотивите на
акта.
(3) Екземпляр от акта се връчва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания на проверявания субект в срок
до 14 дни от съставянето му.
(4) Неразделна част от актовете за установяване на нарушение са
всички събрани в хода на проверката доказателства. Оригиналите на
събраните писмени доказателства се прилагат към екземпляра от акта,
предназначен за агенцията, а копията от тях се прилагат към екземпляра,
предназначен за проверения субект.
(5) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение, актът се съставя в негово
отсъствие и се изпраща за връчване от органите на съответната община
или кметство, които са длъжни да уведомят нарушителя срещу разписка за
депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го
връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено
длъжностно лице от общината или кметството и не се връчва, като в този
случай наказателното постановление влиза в сила от деня на издаването
му.”
§ 25. Член 29 се изменя така:
„Чл.29. Министърът на отбраната или упълномощени от него
длъжностни лица осъществяват контрол по съхраняването и поддържането
на военновременните запаси от дружества с възложена военновременна
задача и в складове на Министерството на отбраната.”
§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „500” се заменя с „1000”, а числото „1000” се
заменя с „5000”;
2. В ал. 2 числото „1000” се заменя с „5000”;
3. В ал. 3 числото „500” се заменя с „1000”;
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4. В ал. 4 числото „1000” се заменя с „5000”.
§ 27. Член 32, ал.1 се отменя.
§ 28. В §.1 от Допълнителната разпоредба се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т.3 след думата „съхранение” се поставя запетая и се добавя „
както и при промяна на изискванията за качество”;
2. В т.4 накрая на текста се добавя „или на упълномощен от него
орган.”;
3. В т.6 думите „за определен период от време” се заличават;
4. Точка 7 се изменя така:
„7. „Поддържане” е процес по осигуряване на всички
технологични условия с оглед запазване на количествените
показатели и качествените характеристики на държавните резерви
и военновременните запаси в състояние на годност и
непрекъсната готовност за ползване”;
5. Точка 9 се отменя;
6. Точка 10 се изменя така:
„10. „Бедствие” е събитие или поредица от събития по смисъла на
чл. 2 от Закона за защита при бедствия”;
7. Точки 11 и 12 се отменят;
8. В т.16 думата „деблокирани” се заменя с „освободени”;
9. Точка 17 се изменя така:
„17. „Неотложни нужди” са бедствия или други събития, които
могат да доведат до унищожаване или рязко влошаване на
качествените характеристики на държавните резерви и
военновременните запаси”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 29. Министерският съвет в срок до шест месеца от влизането в сила на
този закон приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.
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§ 30. Търговците и организациите, на които са възложени военновременни
задачи и нямат регистратури за класифицирана информация, са длъжни в
6-месечен срок от влизането в сила на закона да предприемат
необходимите действия за разкриване на регистратури.
§ 31. В Закона за съхранение и търговия със зърно чл.29, ал.1 се изменя
така:
„(1) Националната служба по зърното и фуражите проверява всички обекти
за съхранение на зърно в страната, с изключение на зърнобазите на
Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси.”
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