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М  О  Т  И  В  И


êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà ðàòèôèöèðàíå íà Ñïîðàçóìåíèåòî ìåæäó ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è ïðàâèòåëñòâîòî íà 
Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ îòíîñíî îðãàíèçèðàíåòî íà ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòè Ìè-17(Ìè-8), Ìè-35(Ìè-24) è 
òåõíèòå ìîäèôèêàöèè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ


Ñïîðàçóìåíèåòî ìåæäó ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ îòíîñíî îðãàíèçèðàíåòî íà ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòè Ìè-17(Ìè-8), Ìè-35(Ìè-24) è òåõíèòå ìîäèôèêàöèè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ áåøå ïîäïèñàíî íà 9 ìàðò 2012 ã. â Ñîôèÿ â èçïúëíåíèå íà ðåøåíèåòî ïî ò. 25 îò Ïðîòîêîë ¹ 13 îò çàñåäàíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò íà 30 ìàðò 
2011 ã. Òî óðåæäà óñëîâèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó äâåòå ñòðàíè â îáëàñòòà íà îðãàíèçàöèÿòà íà ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êàêòî â èíòåðåñ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, òàêà è íà òðåòè ñòðàíè.
Ïîäïèñàíîòî ñïîðàçóìåíèå å â èçïúëíåíèå íà ïîëèòèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ðàçâèòèåòî íà íàöèîíàëíàòà îòáðàíèòåëíî-èíäóñòðèàëíà áàçà è ïîäïîìàãàíå íà ïðåäïðèÿòèÿòà îò áúëãàðñêàòà îòáðàíèòåëíà èíäóñòðèÿ. Â èçïúëíåíèå íà ñïîðàçóìåíèåòî áúëãàðñêè ïðåäïðèÿòèÿ ùå ïîëó÷àò âúçìîæíîñò äà áúäàò ñåðòèôèöèðàíè â ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòè Ìè-17(Ìè-8), Ìè-35(Ìè-24) è òåõíèòå ìîäèôèêàöèè.
Îáåìúò îò äåéíîñòèòå ïî îêàçâàíå íà òåõíè÷åñêî ñúäåéñòâèå ïðè îðãàíèçàöèÿòà íà ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòèòå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ñòîéíîñòòà íà îêàçàíèòå óñëóãè, ïðåäîñòàâåíèòå äîêóìåíòàöèÿ, èìóùåñòâî, à òàêà ñúùî ðåçåðâíè ÷àñòè è àãðåãàòè, íåîáõîäèìè çà ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà âåðòîëåòèòå, ùå ñå óñòàíîâÿâàò è çàïëàùàò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, êîèòî ùå áúäàò îáåêò íà îòäåëíè äîãîâîðè, ñêëþ÷âàíè ìåæäó áúëãàðñêèòå ïðåäïðèÿòèÿ è ðóñêèòå îðãàíèçàöèè.
Действащата нормативна уредба, регламентираща провеждането на обществени поръчки за ремонт и модернизация на военна техника и дейността на предприятията от военнопромишления комплекс, ограничава възможностите за реализиране на предвиденото в споразумението сътрудничество, в т. ч. поетите задължения от българска страна, установени в чл. 5, параграф 1 от споразумението. Поради това на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България с неговата ратификация споразумението ще има приоритет над националните норми, които му противоречат. С оглед на това споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.
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