РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение на Закона за задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти
(Обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 93
от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 5 думите „Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси" към Министерския съвет” се заменят с
„Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” към
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
§ 2. В чл. 6 ал. 4 се отменя.
§ 3. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси”, „председателят” и „председателя” се
заменят съответно с „Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти”, „изпълнителният директор” и „изпълнителния директор”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Законът за държавните резерви и военновременните запаси
(обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19, 69 и 105 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и
бр. 16 от 2010 г.) се отменя.
§ 5. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от
2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 59:
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а) досегашният текст става ал. 1 и в т. 8 думите „от материални
средства и горивно-смазочни материали" се заличават;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Министърът на вътрешните работи осъществява управлението
на кризисните запаси по ал. 1, т. 8, като организира тяхното планиране,
създаване,
съхраняване,
отчитане,
опресняване,
поддържане,
освобождаване, опазване и използване по видове, количества и по ред,
определени с наредба на Министерския съвет.
(3) Кризисните запаси са частна държавна собственост и
представляват материални ресурси, предназначени за задоволяване
потребностите на националното стопанство и населението при бедствия.
Кризисните запаси се използват и при положение на война, при военно или
извънредно положение.”
2. Създава се нов чл. 96:
„Чл. 96. Който извърши или допусне извършването на нарушение на
разпоредбите на този закон, както и на нормативните актове по прилагането
му относно кризисните запаси, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв. или с
имуществена санкция - за юридически лица и еднолични търговци, в размер
от 1000 до 500 000 лв.”
§ 6. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г.) в глава двадесет и
първа се създава чл. 267а:
„Чл. 267а. Министерството на вътрешните работи създава за свои
нужди ведомствени военновременни запаси при условия и по ред,
определени с наредба на Министерския съвет. Запасите са частна държавна
собственост и тяхното създаване, съхраняване и поддържане е за сметка на
бюджета на МВР.”
§ 7. 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. и бр. 23 и 48 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 2 т. 16 се изменя така:
„16. определя видовете и количествата на военновременните
запаси, условията и реда за тяхното планиране, създаване, съхраняване,
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отчитане, обновяване, поддържане, освобождаване, опазване, финансиране,
контролиране и използване и определя изисквания към транспортната,
енергийната, съобщителната и складовата система, населените места и
стопанските обекти за съответствие с нуждите на отбраната;”.
2. В чл. 26 се създават т. 22а и 22б:
„22а. организира, координира
планирането на военновременните запаси;

и

контролира

дейностите

по

22б. организира съхранението на техническата документация от
български разработки и лицензионна техническа документация, без да
притежава авторски права, за производство и ремонт на военна и специална
продукция, която е свързана с изпълнение на задачи по отбраната на
страната (военновременни задачи).”
3. В чл. 27, т. 3а изречение второ се отменя.
4. В чл. 124 думите „държавните резерви” се заменят с „кризисните
запаси”.
5. Създава се глава единадесета „а”:
„Глава единадесета „а”
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ
Чл. 327в. (1) Военновременните запаси са частна държавна
собственост и представляват материални ресурси, предназначени да осигурят
при положение на война или при военно положение потребностите
(включително производство и ремонт) от военна и гражданска продукция и
услуги за въоръжените сили, структурите, изпълняващи задачи по отбраната
на страната, националното стопанство и населението за период от време,
определен с акт на Министерския съвет.
(2) Видовете и количествата на военновременните запаси,
условията и редът за тяхното създаване, съхраняване, отчитане, обновяване,
поддържане, освобождаване, опазване и използване се определят с акт на
Министерския съвет.
Чл. 327г. (1) Министерството на отбраната създава за свои нужди
ведомствени военновременни запаси при условия и по ред, определени с
наредба на Министерския съвет.
(2) Ведомствените военновременни запаси са частна държавна
собственост и тяхното създаване, съхраняване и поддържане е за сметка на
бюджета на Министерството на отбраната.
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(3) Министърът на отбраната възлага изпълнението на дейностите
по ал. 1 на ръководителите на юридически лица – второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към него.”
6. Създава се чл. 330а:
„Чл. 330а. Който наруши или допусне извършването на нарушение
на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането
му относно военновременните запаси, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв.
или с имуществена санкция - за юридически лица и еднолични търговци, в
размер от 1000 до 500 000 лв.”
§ 8. В Закона за задълженията към Международния фонд за
обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (обн., ДВ, бр. 34 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2009 г.) навсякъде думите „Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”, „председателят на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и „председателя на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се заменят
съответно с „Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти”, „изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” и „изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти”.
§ 9. В Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 35
от 2011 г.) в чл. 50 ал.1- 3 се изменят така:
„(1) Нефтопродукти, предназначени за създаване, съхраняване и
обновяване на военновременни, кризисни и задължителни запаси, се купуват
и продават несмесени с биогорива.
(2) Лицата, на които е възложено създаването, съхраняването
опазването на военновременни или кризисни запаси от нефтопродукти,
задължените лица по Закона за задължителните запаси от нефт
нефтопродукти създават и съхраняват съответните запаси, несмесени
биогорива.

и
и
и
с

(3) Лицата, които купуват горива за бензинови и дизелови двигатели
от съответните органи, управляващи запасите, и от лицата по ал. 2, са длъжни
да ги смесват с биоетанол или етери, произведени от биоетанол, и с биодизел
в процентното съотношение и в сроковете, определени в чл. 47, ал. 1 и 2.”
§ 10. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ,
бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от
2008 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в 29, ал. 1 думите „включително и
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външните съхранители, наети по Закона
военновременните запаси” се заличават.

за

държавните

резерви

и

§ 11. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в
приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5, в пореден № 5 думите „Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси” се заменят с „Изпълнителна
агенция „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти”.
§ 12. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г.,
бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г. бр. 59 и 98 от 2010 г. и бр. 9, бр. 12, 60 и 61 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 209а, ал. 1, т. 3 думите „за собствени нужди” и „както и
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се
заличават.
2. В § 3 от Допълнителните разпоредби думите „съхранявани от
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се заменят с
„от военновременни или кризисни запаси”.
§ 13. 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 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. и бр. 33 и 60 от 2011 г.) в чл. 195, ал. 3 думите „от
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се
заличават.

мб-ÁÑ

102-01-79.RTF

6

§ 14. 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. и бр. 39 и 60
от 2011 г.) в чл. 83, ал. 1, т. 5 думите „за собствени нужди” и „както и Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се заличават.
§ 15. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на
Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, издадени до
влизането в сила на този закон, запазват действието си, доколкото не
противоречат на този закон.
(2) Административните актове, издадени от председателя на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на
основание на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти,
запазват действието си.
(3) Складовете, регистрирани от председателя на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, които не са заличени
по реда на чл. 22 от Закона за задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти, запазват регистрацията си.
(4)
Започналите
и
неприключили
административни
и
административнонаказателни производства продължават, като се разглеждат
от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Задължителни запаси
от нефт и нефтопродукти” .
§ 16. (1) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси” се закрива.
(2) Създава се Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от
нефт и нефтопродукти” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
юридическо лице със седалище София. Агенцията се представлява и ръководи
от изпълнителен директор. Министерският съвет в едномесечен срок от
влизането в сила на този закон приема устройствен правилник на агенцията.
(3) Дейностите по управление на задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти и свързаните с тях активи, пасиви и архив, с изключение на
тези по ал. 4, преминават от закритата Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси” към Изпълнителна агенция „Задължителни запаси
от нефт и нефтопродукти”.
(4) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила
на този закон образува еднолично дружество с ограничена отговорност с
държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от
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изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от
нефт и нефтопродукти”. Към дружеството преминават недвижимите имоти на
закритата Държавна агенция „Държавен резерви военновременни запаси”,
архивите за тях, движимото имущество, необходимо за поддържането на
имотите и функционирането на дружеството, както и държавните резерви и
военновременните запаси, които към момента на влизане в сила на този
закон са отпаднали от номенклатурните списъци или са наднормативни.
(5) Активите, пасивите и архивът на закритата агенция, извън тези
по ал. 3 и 4, преминават към Министерството на отбраната, съответно към
Министерството на вътрешните работи.
(6) Министерският съвет в едномесечен срок от обнародването на
този закон в „Държавен вестник” назначава ликвидационна комисия,
определя нейните задачи и срока за приключване на ликвидацията.
(7) Разходите по ликвидацията са за сметка на утвърдения бюджет
на закритата агенция за 2012 г.
(8) Правоотношенията с държавните служители от закритата
агенция, осъществяващи функции, свързани с дейностите по ал. 3, се уреждат
при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в
съответствие с определените в устройствения правилник на изпълнителната
агенция по ал. 2 структура и численост. Трудовите и служебните
правоотношения със служителите от закритата агенция се прекратяват при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда или чл. 106, ал. 1,
т. 1 от Закона за държавния служител от председателя на ликвидационната
комисия.
(9) Правоотношението с председателя на закритата агенция се
прекратява от Министерския съвет. Правоотношенията с членовете на
политическия кабинет и с главния секретар се прекратяват от главния
секретар на Министерския съвет.
(10) Ведомостите за заплатите на служителите от закритата агенция
се съхраняват в Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти”.
§ 17. (1) В срок до три месеца от обнародването на този закон в
„Държавен вестник” Министерският съвет приема нормативните актове по § 5,
6 и 7 по предложение съответно на министъра на отбраната и на министъра
на вътрешните работи.
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(2) Подзаконовите нормативни актове, приети на основание на
отменения Закон за държавните резерви и военновременните запаси, се
прилагат до влизането в сила на нормативните актове по ал. 1.
§ 18. (1) Ликвидационната комисия предава на съответните
министерства наличните резерви и запаси от закритата агенция съобразно
функциите им по § 6 и 7 по видове и в обем съгласно нормативните актове по
§ 17, ал. 1.
(2) Ненужните складови наличности могат да се продават на
стоковата борса, да се предоставят безвъзмездно на организации на
бюджетна издръжка, както и да се прехвърлят в собственост на общини и на
Българския Червен кръст по реда на Закона за държавната собственост.
(3) Негодните складови наличности на закритата агенция и тези,
които не са продадени, предоставени или прехвърлени по ал. 2, се бракуват и
унищожават при спазване изискванията на Закона за управление на
отпадъците.
(4) Средствата, получени при продажбите по ал. 2, постъпват в
бюджета на Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти” и се разходват за попълване на задължителните запаси от
нефт и нефтопродукти.
§ 19. Ликвидационната комисия в двумесечен срок от влизането в
сила на този закон предава на Изпълнителна агенция „Задължителни запаси
от нефт и нефтопродукти” задължителните запаси от нефт и нефтопродукти,
активите, пасивите и архивът по § 16, ал. 3.
§ 20. Ликвидационната комисия предава имуществото и архива по
§ 16, ал. 4 в едномесечен срок от вписването на търговското дружество в
Търговския регистър.
§ 21. Министърът на финансите извършва произтичащите от този
закон промени по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити за 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)
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М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение на Закона за задължителните
запаси от нефт и нефтопродукти

С предложения законопроект се предлага цялостна промяна в
политиката на държавата, свързана с поддържането на централизирана
система на държавен резерв и военновременни запаси. Програмният бюджет
налага в бюджетите на съответните министерства и ведомства да се
оптимизират разходите, свързани със защита на населението в случай на
бедствие или в условия на война.
Задълженията по Директива 2006/67/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 г.
предвиждат да се поддържат минимални запаси от суров петрол и/или
петролни продукти. Анализът на кризата с горива, възникнала във връзка с
отнемане лиценза за данъчен склад на складодържателя „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД, показа, че е необходимо да се оптимизира дейността по
поддържането на запаси от петролни продукти, като това се извършва от
отделен специализиран орган.
Със законопроекта се предлага да бъде отменен Законът за
държавните резерви и военновременни запаси и да се закрие Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, а съответните функции
по съхранение/управление на кризисните и военновременните запасите да се
поемат от ресорните министерства.
С наредби на Министерския съвет ще се определят видът и
количеството на необходимите кризисни и военновременни запаси, като ще
се премахнат номенклатурните списъци.
Предлага се създаване на Изпълнителна агенция „Задължителни
запаси от нефт и нефтопродукти”, която ще поеме изпълнението на Директива
2006/67/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 г. за поддържане на минималните запаси
от суров петрол и/или петролни продукти. Предвижда се общата численост на
персонала на агенцията, която ще бъде определена от Министерския съвет с
устройствения правилник, да не надвишава 39 щатни бройки.
Съхраняваните към момента запаси от Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”, предназначени за
задоволяване потребностите на населението при бедствия, ще се управляват
от Министерството на вътрешните работи. Предвижда се кризисните запаси
да се използват и при положение на война, при военно или извънредно
положение. Дейностите по планирането на необходимите запаси при
мб-БС
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положение на война или при военно положение за производството на военна
продукция и за потребностите на въоръжените сили, на структурите,
изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и
населението, ще се организират и координират от Министерството на
отбраната съобразно общия държавен военновременен план, определен от
Министерския съвет.
С приемането на законопроекта се очаква да бъде постигната повисока степен на обезпеченост със стратегически стоки и материали при
кризисни ситуации, при положение на война, при военно или извънредно
положение, повишаване ефективността на процеса по съхраняване и
опазване на държавните резерви, осъществяване на по-добър държавен
надзор и по-добро управление на държавния финансов ресурс.
Предвижда се образуване на еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност с държавно участие в капитала. Дружеството ще
поеме управлението на недвижимите имоти на закритата агенция,
включително на складовите бази. Управлението на имотите ще се
осъществява на пазарен принцип, което ще доведе до намаляване на
разходната част на държавния бюджет.
Ще бъде създадена ликвидационна комисия, която ще разпредели и
предаде на съответните министерства, на новообразуваната агенция и на
едноличното търговско дружество наличните резерви, запаси, активи и
пасиви от закритата агенция съобразно техните функции.
В изпълнение на законопроекта се очаква в едногодишен срок да
бъде преодоляно констатираното дублиране на функции във връзка със
създаването и поддържането на кризисни и военновременни запаси и
оптимизиране на разходите, свързани с изпълнението на тези дейности.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)

Ã‡¯.·˝Ó-¡—

î102-01-79.rtf-23.11.2011î

