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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ДВ, бр. 9 от 2003 г.)



§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
“4. отпадане на потребността от военновременните запаси за търговеца или организацията, изтичане срока на годност на запасите или снемане на военновременната задача;
5. установени наднормативни количества военновременни запаси за търговеца или организацията или отпаднали от употреба вследствие на изменение на технологията за производство.” 
2. В ал. 2 думите “по ал. 1, т. 1 и 2” се заменят с “по ал. 1, т. 1, 2, 
4 и 5”.




ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 2. В 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 и 90 от 1986 г., 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 и 132 от 1998 г., бр. 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. и бр. 26 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 206:
а)  създава се нова ал. 3:
“(3) Когато предмет на престъплението са държавни резерви или военновременни запаси по смисъла на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, наказанието е лишаване от свобода от три до седем години, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, точки 6 и 7.”;
б)  в  ал. 6:
аа) създава се нова т. 2:
“2.  по ал. 3 – лишаване от свобода от две до пет години;”
бб) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5, а думите “по ал. 3”, “по ал. 4” и “по ал. 5” се заменят съответно с “по ал. 4”, “по ал. 5” и “по ал. 6”;
в) в ал. 7 думите “точка 2” се заменят с “точки 2 и 3”, а думите 
“точка 3” се заменят с “точка 4”;
г) досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
2. В чл. 218б, ал. 1 думите “чл. 206, ал. 1 и 5” се заменят с “чл. 206, 
ал. 1 и 6”.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси



С Постановление № 234 на Министерския съвет от 
2003 г. беше приета Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси и бе отменена Наредбата за държавните резерви и военновременните запаси (секретна), приета с Постановления № 312 на Министерския съвет от 1996 г.
В новата наредба за разлика от отменената не са регламентирани правните основания за освобождаване на военновременни запаси в случаи на отпаднала потребност и установени наднормативни количества. Съгласно препращащата норма на чл. 21, ал. 1 от наредбата освобождаването на военновременни запаси се извършва при условията и по реда на чл. 24 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), който от своя страна не съдържа в достатъчна степен уредба на необходимите основания за освобождаване на военновременни запаси. Ограничителното изброяване на хипотезите, при които може да се освобождават военновременни запаси, не дава възможност да бъде обхваната цялата сложност и разнообразие на обществени отношения в областта на управлението, обновяването и освобождаването на военновременни запаси.
Динамичното развитие на производствените процеси, внедряването на съвременни технологии, разработването на нови компоненти и материали води до отпадането от производствена употреба на някои видове суровини и материали, които се поддържат и съхраняват като военновременни запаси. 
Раздържавяването на собствеността и преструктурирането на стопанските организации и предприятия доведе до създаването на частни и независими от държавата търговски дружества, чието производство и стопанска дейност се определят от нуждите на пазара и от волята на техните собственици. При тези условия Министерският съвет е в правото си да преценява на кое търговско дружество да възлага военновременни задачи и на кое да снема такива задачи. Отпадането на военновременната задача води до необходимостта от освобождаването на съхраняваните количества суровини и материали, представляващи военновременен запас, от дружествата, чиято военновременна задача е снета.  
В голям брой дружества съхраняваните количества военновременни запаси значително надвишават производствените им възможности или са с изтекъл срок на годност, което прави разходите за тяхното поддържане и съхраняване неоправдани.
Поради липса на правно основание администрацията на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната е оставила без последствия разглеждането на депозирани предложения за освобождаване на военновременни запаси на над 120 търговски дружества от системата на Министерството на икономиката, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на земеделието и горите поради отпадане на потребност и установени наднормативни количества
Предложеното допълнение на чл. 24, ал. 1 от ЗДВВЗ ще регламентира допълнителни основания за освобождаване на  търговските дружества от непотребните, излишните и наднормативните военновременни запаси. Реализацията им съответно ще осигури допълнителни приходи за дейността по управлението и съхраняването на държавните резерви и военновременните запаси, за които предвидените в бюджета средства са недостатъчни.
Предложеното изменение на чл. 24, ал. 2 от ЗДРВВЗ произтича от допълнението на ал. 1 и точно регламентира реализацията на освободените военновременни запаси.
Със Заключителната разпоредба се предвиждат изменения и допълнения на чл. 206 и 218б от Наказателния кодекс.
В чл. 206 от Наказателния кодекс се създава нова ал. 3, в която предмет на престъплението обсебване са държавни резерви и военновременни запаси. С въвеждането на конкретен предмет – държавни резерви или военновременни запаси по смисъла на ЗДРВВЗ, се цели да се мотивира съдът за налагане на по-тежко наказание и да се облекчи обвинението с оглед високата степен на обществена опасност и разкриване на обективната истина. Създава се конкретна правна норма за защита на конкретен предмет на посегателство. Така се постигат целите на чл. 36 от Наказателния кодекс. 
Другите изменения и допълнения в чл. 206 и 218б от Наказателния кодекс произтичат от създаването на новата ал. 3 на чл. 206.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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