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Позиция на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ 

ЗАПАСИ“ относно вменените й от закона функции 

  

 Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на  Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" (ДА ДРВВЗ) е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на 

държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, 

обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и 

контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в 

съответствие с интересите на националната сигурност. Агенцията осъществява държавния 

надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на 

запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от 

нефтопродукти, както и по изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона 

за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН). 

           Съгласно чл. 2 и чл. 3 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси 

(ЗДРВВЗ) държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, 

хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, 

средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла в случаи на ограничаване и 

ликвидиране на болести по животните и зоонози и други, определени с номенклатурен 

списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите 

на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на 

война, военно или извънредно положение. Военновременните запаси представляват 

материални ресурси, определени с номенклатурен списък и предназначени да осигурят при 

положение на война или военно положение производството на военна продукция за 

потребностите на въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на 

страната, националното стопанство и на населението за период от време, определен от 

Министерския съвет с общия държавен военновременен план. 

 Съгласно § 1 от ДР на ЗДРВВЗ, т. 9, 10, 11 и 12,  "кризисна ситуация" възниква 

вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, 

катастрофи, епидемии или други събития. "Бедствие" е всяко природно или екологично 

явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени 



животът и здравето на населението. "Авария" е внезапна технологична повреда на машини, 

съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на 

технологичния процес, взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, 

жертви или заплаха за здравето и живота на населението. "Катастрофа" е събитие, явление 

или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или 

унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи 

незабавни и възстановителни интервенции. 

 Освобождаването на държавните резерви, съгласно чл. 19, ал. 1от ЗДРВВЗ се 

извършва с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с 

последваща заповед на председателя на агенцията при: 

1. продажба с цел обновяване на държавния резерв; 

2. изменение на номенклатурните списъци на държавните резерви и нормите за тях; 

3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план; 

4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от 

кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване; 

5. затруднения на доставките на нефт и нефтопродукти в страната в случаите, определени със 

закон. 

 Освобождаването на военновременни запаси съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДРВВЗ се 

извършва с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган по 

предложение на председателя на агенцията. въз основа на решението председателят на 

агенцията издава последваща заповед за освобождаване. военновременни запаси се 

освобождават при: 

1. обновяване на военновременните запаси с нарушаване на наличностите за определен 

период от време; 

2. изменение на номенклатурните списъци и на нормативите на военновременните запаси; 

3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план. 

 Държавните резерви и военновременните запаси са конкретни материали по вид и 

количество описани в номенклатурни списъци, които се освобождават само в определените 

от закона случай и условия.  

             В допълнение, съгласно чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗДРВВЗ, продажбата на държавни резерви 

и военновременни запаси се извършва на пазарни цени по законоустановения ред и по 

процедура, определена с наредба на Министерския съвет, предвиждаща продажба на 

Стоковите борси и тържища, а покупките на държавни резерви и военновременни запаси се 

извършват при условията и по реда, предвидени в Закона за обществените поръчки.  

 

    



           Отпускането на пазара на стоки на цени под пазарните е в противоречие  с пазарните 

принципи и е практически невъзможно поради липсата на нормативна база как да бъде 

определена конкретна пазарна цена под пазарната такава, на която да се търгува. 

             Ако все пак се предприемат подобни действия за интервенция на пазара, резултатите 

от подобно поведение биха били изключително вредоносни, както за производителите, така 

и за търговците, така и като цяло за икономиката на страната. В резултат на това, след като 

бъдат изчерпани стратегическите суровини, ДА ДРВВЗ ще се наложи да провежда 

процедури за запълване на нормативите, като стоките ще бъдат закупени на пазарни цени 

към момента на съответната процедура, което ще бъде за сметка на държавния бюджет, тоест 

ще бъде финансирано от данъкоплатците. В периода, в който суровините са изчерпани, а не 

са попълнени наново, ще се създаде вакуум, в който държавата ще бъде лишена от 

възможността да реагира при евентуални кризи. 
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