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§ 1. В чл. 6, ал. 1 се прави следното изменение:
"Чл. 6. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Народното събрание."
§ 2. В ал. З на чл. 6 се прави следното изменение:
"(3) Министър - председателят сключва, изменя и прекратява договора със заместник - председателя."
§ 3. В чл. 11, ал. 1 се прави следното изменение:
"Чл. 11. (1) Председателят на агенцията изготвя и предоставя на Народното събрание и Министерския съвет ежегоден отчет за състоянието на държавните резерви и военновременните запаси по реда, определен в наредбата по чл. 10, ал. 1."
София, 28.10.2004 г.
Народен представител:

Кръстьо Петков
мотиви
1.	С предлаганото изменение на чл. 6, ал. 1 се цели издигане на правния
статус на тази агенция, защото председателят й вече ще се избира пряко от
Народното събрание. Това ще гарантира в максимална степен стриктното
изпълняване  на законовите  рамки, действащи  в тази област, а  именно -
Закона   за   държавния   резерв   и   военновременните   запаси;   наредбата   за
условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
и   наредбата   за   условията   и   реда   за   организиране   на   дейностите   по
държавните резерви и военновременните запаси. Основната цел,  която се
преследва с предлаганото изменение, е следната: в такъв важен ресор от
националната  икономика да се ограничат до минимум  възможностите за
намеса на политическо ниво от страна на Министерския съвет в дейността на
тази агенция. По този начин ще се засили и контролът на Народното събрание
върху дейността на тази агенция.
2.	За    да    не    се    получи    намеса    на    законодателната    власт   в
изпълнителната, текста на чл. 6, ал. 3 за заместник-председателя на агенцията
остава - да се назначава от Министерския съвет. Всички други  норми в
Закона остават и те гарантират в максимална степен мястото на тази агенция
в йерархията на държавните органи - подпомагащо звено към Министерския
съвет.
3.	Логично  е,   а  и  законосъобразно   е,   след  като   председателят  на
агенцията се  избира от Народното събрание, той да се отчита за своята
дейност не само пред Министерския съвет, но и пред Парламента. Смятам, че
е крайно време да се приемат тези изменения, гарантиращи върховния орган в
държавата по Конституция да бъде пряко и своевременно информиран за
реалното   състояние   на   нещата   в   един   толкова   важен   за   националната
икономика сектор.
София, 28.10.2004 г.
Народен представител: Кръстьо Петков


