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ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
13
Обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2003 г.
Последното изменение
Общо: 7
13.06.2008 г.
2003 г.
1
2005 г.
3
2006 г.
2
2008 г.
1
Брой изменения през изследваната
0
2007 г.
Председател на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси”
Министерски съвет
Министър на отбраната
Министър на вътрешните работи
Национална служба по зърното и фуражите
Министерски Съвет

е

от

НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по
държавни резерви и военновременни запаси към ЗДРВЗ
Правно основание
чл. 10, ал. 1 от Закон за държавните резерви и
военновременните запаси
Орган издал акта:
Министерски съвет
Обнародван
обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.
Изменения
и
допълнения на акта
Прилагащи органи: Председател на Държавна агенция «Държавен
резерв и военновременни запаси»
НАРЕДБА за условията и реда за продажба на държавни резерви и
военновременни запаси
Правно основание
чл. 10, ал. 2 от Закон за държавните резерви и
военновременните запаси
Орган издал акта::
Министерски съвет
Обнародван
обн., ДВ, бр. 91 от 14.10.2003 г.
Изменения
и допълнения на акта
Прилагащи органи: Председател на Държавна агенция «Държавен
резерв и военновременни запаси»
НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени
военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
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чл. 3, ал. 2 от Закона за държавните резерви и
военновременните запаси
Орган издал акта::
Министерски съвет
Обнародван
обн., ДВ, бр. 65 от 10.08.2007 г.,
Изменения
и допълнения на акта
Прилагащи органи: Министър на вътрешните работи
Задължения, произтичащи от поднормативен акт – няма
Задължения, изисквания към които са описани в поднормативен
акт:
• 13ЗИ05 Писмени предложения за условията за съхраняване,
поддържане, опазване и обновяване на държавни резерви
Приемането на наредбата, от която произтича ЗИ се основава на
закона
• 13ЗИ06 Издаване на приемателен акт за заприходяване
Приемането на наредбата, от която произтича ЗИ се основава на
закона
• 13ЗИ08 Уведомление за промяна на ръководния състав или
собствеността на складовете за държавни резерви или
военновременни запаси
Приемането на наредбата, от която произтича ЗИ се основава на
закона
• 13ЗИ09 Съставяне на предварително сведение и изпращане до
териториалната дирекция
Черпят основание от НАРЕДБА за условията и реда за организиране
на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси,
Приета с ПМС № 234 от 21.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.
Приемането на наредбата, от която произтича ЗИ се основава на
закона
13ЗИ02 – броят изпълнения на ЗИ през 2007 г. е изключително нисък.
Това се дължи на факта, че подаването на уведомлението не е
обвързано с достатъчно силна санкция, която да осигури спазването на
ЗИ. (Наказателни постановления за извършени нарушения по закона и
поднормативните му актове се издават по реда на ЗАНН.).
Уведомлението при започване на производство по несъстоятелност на
лица - съхранители е изкючително важно за правилното
функциониране и изпълнение на дейностите във връзка с
оситуряването и управлението на държавните резерви от ДА
«ДРВВЗ». Препоръка: да се въведе по-силна санкция при
неизпълнение на задължението.
13ЗИ04 Кандидатстване за участие в търг с явно наддаване –
процедурата се изпълнява по ЗОП ( борсова търговия)
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13ЗИ08 Уведомление за промяна на ръководния състав или
собствеността на складовете за държавни резерви или военновременни
запаси - броят изпълнения на ЗИ през 2007 г. е изключително нисък.
Това се дължи на факта, че подаването на уведомлението не е
обвързано с достатъчно силна санкция, която да осигури спазването на
ЗИ. (Наказателни постановления за извършени нарушения по закона и
поднормативните му актове се издават по реда на ЗАНН.).Тази
информация се установява при проверки на компетентните органи.
Препоръка: да се въведе по-силна санкция при неизпълнение на
задължението.
Периодичността на изпълнение на ЗИ има цикличен характер (4-5 г.),
поради което би могла да съществува съществена разлика при
сравнение на 2 поредни години. Изследваната 2007 г. експертно е
оценена като «тежка» година, в която периодичността на ЗИ е поголяма от средната.
Интервюираните са потвърдили, че приоритизираните ЗИ са найтежки.
Опростяване на процеса на изпълнение на ЗИ
• Премахване на ненужни бланки, инспекции или изисквана
информация.
• Съкращаване на времето, необходимо за попълване на
формуляри – подобряване на дизайн, яснота.
• Намаляване на честотата на изискваната информация.
Интегриране на ICT системи и услуги
• Достъп до бланки и други документи чрез интернет
• Създаване на „интелигентни” интерактивни бланки, които да не
изискват данни, които вече са подадени.
• Разработване на електронни системи за обслужване „на едно
гише” достъпни чрез единен портал за електронно правителство.

