
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 /Споразумението е приета с Решение № 323 от Протокол №40/21.10.2010г. на 
Общински съвет Струмяни/ 
 

 
                   С П О Р А З У М Е Н И Е 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ЦЕЛ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

 
Чл. 1./1/ С настоящето Споразумение страните обединяват усилията си за подготовка и 

изпълнение на проект „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на 
политики за местно и регионално развитие в област Благоевград». 
 по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, 
Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04, свързан с: 
 

1. Подобряване процеса на стратегическо планиране чрез ефективна координация и 
сътрудничество със заинтересованите страни; 

2. Създаване на условия за ефективно разработване на стратегически документи на общинско 
и областно ниво; 

3.  Въвеждане на ефективен механизъм за реализация на дейностите по оценка на 
изпълнението на стратегическите, планови документи. 

4.  
Чл. 2. Целта на споразумението е подобряване работата на общинската и областна 

администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и 
бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, чрез използване на 
всички инструменти, включително и на средствата от фондовете на Европейския съюз. 

Чл. 3. Настоящето споразумение урежда общите договорености за осъществяване на 
съвместната дейност. Всички други конкретни договорености ще се уреждат с допълнителни 
приложения /в това число проектното предложение заедно с всички приложими към него 
документи – бюджет, разпределение на разходите, описи и т.н./ и/или Регламенти – неразделна 
част от това Споразумение. 
 

ІІ. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 

Чл. 4. Настоящето Споразумение е за срока на подготовка, изпълнение и отговорност по 
проекта „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за 
местно и регионално развитие в област Благоевград». 
 

ІІІ. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Чл. 5. Страните ще съвместят усилията си за качествено разработване на политики на 

общинско и областно ниво – добро планиране на целите и правилно поставени приоритети, чрез 
разработване и изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”.  
За целта определят за водеща организация Областна администрация – Благоевград.   
 

ІV. ПРИНЦИПИ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ 



 
Чл. 6. Баланс на националния, регионалния и местния интерес. 
Чл. 7. Стратегическо планиране и управление. 

           Чл. 8. Партньорство в планирането, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола 
на отделните фази на проекта. 
           Чл. 9. Постигане на консенсусни и взаимноизгодни решения за реализацията на проекта. 
 
  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
  Чл. 10. (1) Страните ще осъществяват дейности в изпълнение на общите цели на проекта 
при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност. 
  (2) Всяка от страните има право да иска и съответно да получава ясна и точна, 
своевременна информация в хода на реализацията на проекта от изпълнители (за дейностите, които 
са възложени на последните), да участва във всякакви помощни органи, или комисии и в 
решаването на всички въпроси, свързани с планирането, управлението, изпълнението, мониторинга 
и контрола на проекта. 
  (3) Страните се задължават да се информират взаимно за всички въпроси от общ интерес, 
свързани с изпълнението и контрола на проекта. 
  (4) Страните имат права и задължения по настоящето Споразумение, свързани с, както 
следва: 
- съвместна работа на експертите за изпълнение на дейностите по проекта. 
- съвместно изпълнение на процедури за избор на изпълнители (подготовка на 
изискванията/тръжни досиета и анексите към тях; оценка на получени оферти; избор на 
изпълнител/и; мониторинг по изпълнение на договора/ите; приемане на резултатите от 
изпълнението на  договора/ите); договора/ите ще бъдат сключени между съответния/ите избран/и 
изпълнител/и и водещата организация (с одобрението на партньора); 
- съвместно изпълнение на процедурите, свързани с провеждане на обучения и информационни 
кампании; 
 - съвместно изпълнение на процедурите за визуализация и разпространение на резултатите от 
проекта; 
 - съвместни действия във връзка с координацията и контрола отчитането на прогреса на 
дейностите по проекта и неговото отчитане (техническо и финансово); 
 
  Чл.11. Страните подписват този документ с ясното съзнание за липса на финансова и 
икономическа изгода, поради което не уговарят разпределението на печалба или дивиденти. 
 
  Чл.12. Водеща организация по проекта е Областна администрация – Благоевград, която 
ще представлява страните по настоящето споразумение пред Министерство на финансите, 
Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет”. 
 
  VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 
  Чл.13. Споразумението може да бъде прекратено при неизпълнение на проекта и 
достигане на неговите цели и по ред, предвиден в нормативната уредба. 
 
  VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
  Чл. 14. Настоящето Споразумение се сключва на основание чл. 59 и чл.61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
  Чл. 15. За уреждане на отношенията между страните, произтичащи от чл. 61, ал.2, т.5, т.6, 
т.7 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, могат и да приемат 



допълнителни приложения ( в това число проектното предложение заедно с всички приложими 
към него документи – бюджет, разпределение на разходите, описи и т.н.) и/или Регламенти – 
неразделна част от това Споразумение. 
 
 
КИРИЛ УКЕВ 
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