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ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНА ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ 

ЩАТИ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
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М О Т И В И  

 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА 

РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНА 

ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

 

На 12 март 2013 г. е подписан Меморандум за разбирателство 
между правителството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати (САЩ) относно финансирана от САЩ 
техническа помощ. 

Предмет на този меморандум е проектиране, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на помещение, което представлява надстройка 
върху покрит гараж. 

Целите на този меморандум са създаване на правната рамка за 
логистично осигуряване и създаване на по-добри условия за работа на 
компетентните български правоохранителни органи, в частност съдействие за 
подобряване на условията за предотвратяване, разкриване, пресичане и 
разследване на престъпления и по-специално на трафика на наркотици. 

По силата на меморандума правителството на САЩ чрез 
Посолството на САЩ в София се съгласява да финансира и да отговаря за 
строежа на съоръжението, а МВР се ангажира да извършва дейностите, 
необходими за улесняване строежа на съоръжението, поддръжката и 
бъдещата му експлоатация.   

Съгласно меморандума собствеността върху изградения обект е на 

правителството на Република България, като данъкът върху добавената 

стойност, свързан с доставката на материали, услуги и строителство, се 

поема от държавния бюджет на Република България.  

Предвидено е меморандумът за разбирателство да влезе в сила 
след взаимно уведомяване от двете страни за изпълнението на 
вътрешноправните процедури, необходими за тази цел, като за Република 
България е необходима ратификация, а с оглед ускореното изграждане на 
строежа е включена клауза за временно прилагане на международния 
договор от датата на подписването му. 

Основанието за ратификация произтича от разпоредбата на чл. 85, 

ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България - наличието на финансови 

задължения за държавата. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Пламен Орешарски) 


