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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 
за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на 

отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на 

Република България, Федералното министерство на отбраната на 

Федерална република Германия, Министерството на националната 

отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република 

Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, 

министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра 

на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на 

Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния 

секретар по отбраната на Обединено кралство Великобритания и 

Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените 

американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на 

Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и 

министъра на отбраната на Френската република относно 

окомплектоването с личен състав, финансирането, административното 

ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране 

- Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо 

развръщане на НАТО (HQ NRDC) 

 

Член 1. Денонсира Техническото споразумение между министъра 

на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на 

Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална 

република Германия, Министерството на националната отбрана на Република 

Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на 

отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на 

Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, 

министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския 

Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на 

Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване 

(ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и 

министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването 
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с личен състав, финансирането, административното ръководство и 

поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC - 

FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC), 

подписано на 12 юли 2006 г. 

Член 2. Законът влиза в сила от датата на изпращане на писменото 

уведомление за оттегляне на Министерството на отбраната на Република 

България от техническото споразумение по чл. 1.  

 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………..........….2013 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
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М  О  Т  И  В  И 
 
 

към проекта на Закон за денонсиране на  Техническото споразумение 

между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 

отбраната на Република България, Федералното министерство на 

отбраната на Федерална република Германия, Министерството на 

националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на 

Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, 

министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на 

националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство 

Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по 

отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, 

Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на 

Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили 

(ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на 

Френската република относно окомплектоването с личен състав, 

финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на 

Корпуса за бързо реагиране - Франция  

(HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО 

(HQ NRDC) 

 

 

С Решение № 1000 от 2005 г. Министерският съвет одобри  Техническото 

споразумение относно окомплектоването с личен състав, финансирането, 

административното ръководство и поддръжката на щаба на Корпуса за бързо 

реагиране на НАТО – Франция (HQ RRC-FR), същият и щаб на Корпуса за бързо 

развръщане на НАТО (HQ NRDC). Споразумението е подписано от името на 

Министерството на отбраната от Националния военен представител на Република 

България в Щаба на Върховната главна квартира на НАТО в Европа генерал-майор 

Кольо Бъчваров на 12 юли 2006 г. при условие за последваща ратификация.  

Споразумението е ратифицирано от Народното събрание със закон, 

приет на 17 януари 2007 г. (ДВ, бр. 10 от 2007 г.). 

Настоящите финансови условия, в които Министерството на отбраната 

осъществява своята дейност, налагат предприемането на мерки за оптимизация на 

международните длъжности в НАТО и Европейския съюз, осигурявани от 

ведомството. Допълнителни финансови ангажименти на Министерството на 

отбраната предстоят и в хода на реализиране на проекта за изграждане на Център 

за изследване, изграждане и развитие на способности на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия (NATO CMDR-COE). 
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Тенденцията, породена от необходимостта от спазване на стриктна 

бюджетна дисциплина, е мнозинството от страните - членки на Алианса, да 

възприемат подход за оптимизиране на заеманите от тях длъжности в структурите 

на силите на НАТО, базирайки се на регионален принцип. Прекратяването на 

нашето участие в HQ RRC-FR ще отговори на този подход, което също така ще 

даде възможност за насочване на освободения финансов ресурс към участие в 

други приоритетни за България инициативи.  Необходимата експертиза, опит и 

методически познания в областта на логистиката в многонационална среда ще 

продължи да се осъществява чрез заемането и на други логистични длъжности в 

рамките на НАТО.   

Към настоящия момент длъжността, която е определена за 

Министерството на отбраната на Република България като участник в HQ RRC-FR, 

не е заета. Следва да се има предвид, че съгласно т. 8.6 от Техническото 

споразумение при непопълване на длъжността страната ни продължава да дължи 

годишна вноска за един военнослужещ, която е 1,68 на сто от споделения бюджет 

на корпуса. 

Възможността за оттегляне на Министерството на отбраната от участие 

в корпуса  е регламентирана в чл. 15, параграф 2 от  Техническото споразумение, 

съгласно който всеки участник може да се оттегли след  

12-месечно предварително писмено уведомление, отправено до началника на 

Генералния щаб на Франция. 

Оттеглянето на българската страна от Техническото споразумение 

изисква приемане на закон от Народното събрание за неговото денонсиране, тъй 

като то е ратифицирано със закон, приет на 17 януари 2007 г. (ДВ, бр. 10 от 2007 г.). 

С цел своевременно осъществяване на предвидената процедура, което 

се налага от финансовите ангажименти, които би понесла българската страна при 

забавяне на процеса, на министъра на отбраната се възлага да изпрати 

уведомлението съгласно чл. 15, параграф 2 от техническото споразумение. 

Санкцията на компетентния орган по присъединяване към споразумението, 

съответно по неговото денонсиране, следва да се реализира чрез приемане на 

закон с обратна сила от датата на изпращане на уведомлението. 

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 и ал. 3 от 

Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното 

събрание да денонсира със закон Техническото споразумение относно 

окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство 

и поддръжката на щаба на Корпуса за бързо реагиране на НАТО – Франция (HQ 

RRC-FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC). 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ: (Марин Райков) 


