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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
(Обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.)


§ 1. В чл. 7, ал. 3 думите “заместник–председателя” се заменят със “заместник-председателите”.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
“(2) При липса на свободен капацитет в собствените бази за съхраняване или на специализирани складове, притежаващи необходимите технически съоръжения, без които съхраняването на съответните материали е невъзможно, агенцията има право да възлага съхраняването и опазването на държавни резерви и на външни съхранители – търговци и организации. Възлагането се извършва на конкурсен принцип, като взаимоотношенията се уреждат с договор. Агенцията не може да сключва договори с външни съхранители, ако не бъдат удостоверени изискванията за регистрация, разрешение или лицензиране на дейността им, в случаите, когато със закон са въведени такива изисквания.”
2.	Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Агенцията възлага съхраняването и опазването на държавни резерви на външни съхранители в съответствие с разработени от нея изисквания за складиране, съхраняване и опазване на съответната стока. Изискванията към съхранителите задължително съдържат: 
1.	възможности за отделно съхраняване на държавните резерви и другите съхранявани стоки;
2.	наличност на инфраструктура за бърза обработка на резервите;
3.	икономически най-изгодна стойност на услугата по складиране, съхраняване и опазване на стоките;
4.	осигуряване на необходимите условия за спазване на технологичните изисквания при съхраняването на държавни резерви;
5.	доказателства за финансова надеждност на съхранителя.
(4) Съхраняването на държавните резерви се извършва отделно от съхраняването на военновременните запаси и други налични запаси.”
§ 3.  В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “до 30 на сто” се заменят с “до 20 на сто от норматива”, а думата “своевременно” се заменя с “в срок 3 дни”.
2.	Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Нарушаването на количествата в резултат на прилагането на 
ал. 1 за текущата година не може да надвишава 20 на сто от норматива за съответната стока.
(3) Министърът, координиращ провеждането на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви, осъществява контрол за спазване на условията по ал. 1 и 2."
§ 4. Член 22 се изменя така:
“Чл. 22. (1) Съхраняването и опазването на военновременните запаси се извършват от агенцията, а при липса на свободен капацитет в собствените бази или на специализирани складове, притежаващи необходимите технически съоръжения, без които съхраняването на съответните материали е невъзможно, те се възлагат на търговци и организации за възложените им с акт на Министерския съвет военновременни задачи. Съхраняването на военновременни запаси не може да се възлага на търговци и организации, които не отговарят на изискванията за регистрация, разрешение или лицензиране на дейността им, в случаите, когато със закон са въведени такива изисквания.
(2) Когато съхраняването на военновременни запаси изисква специални условия, които не могат да се осигурят от складовите бази на агенцията, председателят на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” може въз основа на решение на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната да сключва договори за съхраняване с министерства, ведомства, организации и търговски дружества, които не са свързани с изпълнението на възложена военновременна задача. В този случай търговците и организациите следва да отговарят на изискванията по ал. 1 за регистрация, разрешение или лицензиране на дейността им.
(3) Съхраняването на военновременните запаси се извършва отделно от съхраняването на държавните резерви и други налични запаси.”
§ 5. Â ÷ë. 24, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà ò. 3:
“3. îòïàäíàëà ïîòðåáíîñò âñëåäñòâèå íà ïðîìåíåíà èëè îòìåíåíà âîåííîâðåìåííà çàäà÷à, çàìÿíà íà ìàòåðèàëèòå â ðåçóëòàò íà ïðîìåíè â ïðîèçâîäñòâåíèòå òåõíîëîãèè èëè ïðåêðàòÿâàíå äåéíîñòòà íà ïðåäïðèÿòèåòî.”
2. Äîñåãàøíàòà ò. 3 ñòàâà ò. 4.
§. 6. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 24à:
“×ë. 24à. Ïðè îòìåíÿíå íà âîåííîâðåìåííàòà çàäà÷à íà åäíî òúðãîâñêî äðóæåñòâî è âúçëàãàíåòî é íà äðóãî òúðãîâñêî äðóæåñòâî âîåííîâðåìåííèòå çàïàñè ìîãàò äà ñå ïðåìåñòâàò ïðè èçïúëíèòåëÿ íà çàäà÷àòà.”
§ 7. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 27à è 27á:
"×ë. 27à. (1) Ïî ðåøåíèå íà Ìåæäóâåäîìñòâåíèÿ ñúâåò ïî âúïðîñèòå íà âîåííîïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ è ìîáèëèçàöèîííàòà ãîòîâíîñò íà ñòðàíàòà ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïàñè” âúçëàãà ïðîâåðêà íà êîëè÷åñòâîòî è êà÷åñòâîòî íà ñúõðàíÿâàíèòå ñòîêè íà íåçàâèñèì èçïúëíèòåë, êàêòî è ïðîâåðêà íà êîëè÷åñòâàòà îñâîáîäåíè ðåçåðâè ïî ðåäà íà ÷ë. 20.
(2) Възлагането на контрола на независим изпълнител се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) Изпълнителят по ал. 1:
1. има право на достъп за проверки до местата за съхраняване на държавни резерви за извършване проверка на количеството, качеството и технологичното им състояние, на счетоводната и търговската документация за тях;
2. при извършване на проверки предприема мерки за обезпечаване на доказателствата чрез опис на материални активи или запечатване на складовите помещения, в които се съхраняват или следва да се съхраняват държавни резерви, в случаите на несъответствие на количествата и качеството на съхраняваните резерви.
(4) Èçïúëíèòåëÿò èçâúðøâà ñâîÿòà äåéíîñò ñàìîñòîÿòåëíî èëè ïðè íåîáõîäèìîñò ñúâìåñòíî ñ èíñïåêòîðàòà íà àãåíöèÿòà.
×ë. 27á. (1) Çà ðåçóëòàòèòå îò ïðîâåðêàòà íåçàâèñèìèÿò èçïúëíèòåë ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êúì êîéòî ïðèëàãà ñúáðàíèòå äàííè, äîêóìåíòè è îáÿñíåíèÿ.
(2) Ïðîòîêîëúò ñå ïîäïèñâà îò ñúñòàâèòåëÿ, îò ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå, à ïðè îòêàç - îò äâàìà ñâèäåòåëè íà îòêàçà.
(3) Ïðîòîêîëúò ñå ïðåäîñòàâÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ íà àãåíöèÿòà, íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Ìåæäóâåäîìñòâåíèÿ ñúâåò ïî âúïðîñèòå íà âîåííîïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ è ìîáèëèçàöèîííàòà ãîòîâíîñò íà ñòðàíàòà è íà ìèíèñòúðà, êîîðäèíèðàù ïðîâåæäàíåòî íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà íàòðóïâàíåòî, ñúõðàíÿâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà äúðæàâíèòå ðåçåðâè.
(4) Êîãàòî êîíñòàòàöèèòå â ïðîòîêîëà ñúäúðæàò äàííè çà èçâúðøåíî íàðóøåíèå íà òîçè çàêîí èëè íà íîðìàòèâíèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, ïðåäñåäàòåëÿò íà àãåíöèÿòà îáðàçóâà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
§ 8. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñå ñúçäàâà ò. 19:
“19. Ôèíàíñîâî íàäåæäåí” å ñúõðàíèòåë, êîéòî:
à) íå å îáÿâåí â íåñúñòîÿòåëíîñò èëè íå å â ïðîèçâîäñòâî çà îáÿâÿâàíå â íåñúñòîÿòåëíîñò;
á) íÿìà âïèñâàíå çà ïðåêðàòÿâàíå íà äåéíîñòòà è çà îáÿâÿâàíå â ëèêâèäàöèÿ;
â) íÿìà ëèêâèäíè è èçèñêóåìè ïóáëè÷íè çàäúëæåíèÿ è çàäúëæåíèÿ êúì îñèãóðèòåëíèòå ôîíäîâå;
ã) îòãîâàðÿ íà ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ çà ðåíòàáèëíîñò è ëèêâèäíîñò, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 10, àë. 1."

ÏÐÅÕÎÄÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 9. Ðàçäåëÿíåòî íà äúðæàâíèòå ðåçåðâè îò âîåííîâðåìåííèòå çàïàñè èëè äðóãè íàëè÷íè çàïàñè ñå èçâúðøâà âúâ âúçìîæíî íàé-êðàòúê ñðîê, íî íå ïî-êúñíî îò 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà.
§ 10. Държавните резерви, които подлежат на преместване в изпълнение на чл. 17, ал. 2, остават във външни съхранители до тяхното освобождаване или до изтичането на срока на договора за съхраняване, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на закона. Същият срок се прилага и в случаите на безсрочни договори за съхраняване на държавни резерви или в случаите на договори със съхранители, които не отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 2 и 3.
§ 11. Член 22, ал. 1 се прилага по отношение на съхранителите на военновременни запаси от влизането в сила на Военновременния план за 2005 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ………………………
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




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



Създаването и поддържането на държавни резерви и военновременни запаси гарантира нормалното функциониране на държавата и икономиката, като обезпечава ресурси за преодоляване на природни бедствия, епидемии, кризисни ситуации, положение на война или военно положение. Възникващите във връзка с това обществени отношения са от особена важност и се регулират със закон.
Във връзка с отправените препоръки от Временната анкетна комисия на Народното събрание за проверка на дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажба на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА "ДРВВЗ") Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и веонновременните запаси.  
Съгласно действащия Закон за държавните резерви и военновременните запаси контролът върху цялостната дейност на 
ДА “ДРВВЗ” се осъществява от Министерския съвет. Министерският съвет като колективен орган няма специализирана административна структура, която да осъществява контролни функции. Несъвършенствата в законовата рамка се състоят в самоконтрола, който ДА “ДРВВЗ” осъществява върху изпълнението на своите задачи по създаването, поддържането и опазването на резерва. С приетия наскоро проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията бяха конкретизирани контролните функции от страна на министъра, координиращ провеждането на държавната политика за създаването, съхраняването и ползването на държавните резерви. 
С цел повишаване ефективността на контрола на дейността по създаването, поддържането и опазването на държавните резерви в представения законопроект се предлагат следните и изменения и допълнения:
1. Отделя се съхраняването на държавните резерви от съхраняването на военновременните запаси в собствените бази на агенцията. В складовете на външните съхранители се предвижда физическо отделяне на държавните резерви, военновременните запаси и другите съхранявани стоки. По този начин се създават условия за точно отчитане на наличните количества и качеството на държавни резерви и военновременни запаси.
2. Предвижда се ДА “ДРВВЗ” да възлага съхраняването и опазването на държавни резерви на външни съхранители само при липса на свободен капацитет в собствените бази за съхраняване или на специализирани складове, притежаващи необходимите технически съоръжения, без които съхраняването на съответните материали е невъзможно. По този начин ще се намалят значително разходите за външни съхранители.
3. До момента съгласно действащото законодателство критериите, на които следва да отговарят външните съхранители, се определят от ДА “ДРВВЗ”. С цел да се предотвратят възможностите за съхраняване на държавни резерви от “случайни съхранители” със законопроекта се въвеждат минимални изисквания за външните съхранители, като:
-	възможности за отделно съхраняване на държавните резерви, военновременните запаси и другите съхранявани стоки;
-	наличност на инфраструктура за бърза обработка на резервите;
-	икономически най-изгодна стойност на услугата по складиране, съхраняване и опазване на стоките;
-	осигуряване на необходимите условия за спазване на технологичните изисквания при съхраняването на държавни резерви и военновременни запаси;
- финансова надеждност на съхранителя.
4. В законопроекта е предвидено в случаите, когато със закон е въведено изискване за лицензиране на дейността, упражнявана от кандидатите за външни съхранители на държавни резерви, съхраняването да се възлага само на лицата, притежаващи лиценз.
5. Предоставя се възможност по решение на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната председателят на ДА “ДРВВЗ" да възлага чрез обществена поръчка извършване на проверки за състоянието и качеството в процеса на съхраняване и опазване на държавни резерви на независим изпълнител и проверка на количествата резерви, освобождавани по заповед на председателя на ДА “ДРВВЗ” на основание чл. 20 от закона. Контролът в момента се осъществява основно от ДА “ДРВВЗ”, която не разполага с обезпеченост, включително технически капацитет, за ясна и обективна оценка на състоянието на съхраняваните резерви. В България функционират различни специализирани структури, които разполагат с технически и експертен капацитет за извършване на постоянен и независим контрол. Съгласно Закона за защита на класифицираната информация служителите на независимия изпълнител следва да имат съответното ниво на достъп, за да извършват необходимите проверки.  При избора на независим изпълнител това ще бъде задължително изискване към кандидатите за възлагане на обществената поръчка




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)
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