
               

 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

за партньорство и сътрудничество  

 

Настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество между: 

1. Община Свищов, с адрес гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Цанко Церковски № 

2, представлявана от Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов за 

Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов 

2. Териториално Административна Единица - Град Зимнич, с адрес гр. 

Зимнич, ул. Гюргево, №1 представлявана от Петре Първу – Кмет за 

Доброволно Формирование за Извънредни Ситуации град Зимнич 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ЦЕЛИ  

Страните се съгласяват, в съответствие с извършваните от тях дейности, да 

си сътрудничат и да работят съвместно за постигането на следните цели: 

1.1. Успешно и устойчиво развитие, както и работа в посока надграждане 

на постигнатите резултати по проект “Единни стандарти, повишена координация – 

обща сигурност” (USES);  

1.2. Запазване на доброто сътрудничество с ясни и коректни 

взаимоотношения, действащи връзки и комуникация помежду си; 

1.3. Осъществяване на обмен на информация, опит, добри практики и 

специалисти за реализация на конкретни предложения в интерес на гражданите 

при опасности и рискове; 

1.4. Взаимодействие и съвместно реализиране на идеи и проекти между 

двете общини и доброволни формирования, за постигане на максимален резултат 
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в съвместната им работа, съобразно най-добрите практики на страните в 

Европейската съюз.  

1.5. Реализация на съвместна дейност за осъществяване на целенасочена 

политика за подобряване на справянето с бедствия и аварии, за ефективно 

развитие на двете доброволни формирования и професионално развитие на 

доброволците в тях. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ 

2.1. Страните по споразумението обединяват усилията си за осъществяване 

на съвместна дейност и партньорство, всяка в рамките на своя предмет на 

дейност. 

2.2. Съвместната дейност на страните по споразумението ще се състои в 

следните приоритетни направления: 

а) създаване на интерес и мотивация в доброволците за професионална 

реализация и развитие, повишаване на ефективността при извършваната дейност, 

чрез използването и прилагането на съвременната висококачествена апаратура и 

оборудване, доставени в резултат на изпълнение на проект USES; 

б) обсъждания на нормативни документи в областта на гражданската 

защита и бедствия и аварии в двете държави – Румъния и България, както и 

проучване на идеи и насоки за бъдещи проекти с възможност за надграждане на 

постигнатите резултати и други мероприятия от общ интерес; 

в) при възникнала необходимост да се осъществяват на съвместни 

практики на територията на двете общини в двете формирования; 

г) при възникнала необходимост да се осъществява съвместно 

сътрудничество и взаимопомощ с наличното оборудване по проекта; 

д) обсъждания на плановете за бедствия и аварии, с цел усъвършенстване, 

съобразно потребностите на гражданите и двете доброволни формирования; 

е) търсене на възможности за допълнително обучение, специализация и 

квалификация на кадрите от доброволните формирования; 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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3.1. Да оказват съдействие при осъществяването на контакт и 

задълбочаването на връзките и взаимодействието между двете доброволни 

формирования;  

3.2. Да търсят възможности за надграждане на постигнатите резултати по 

проект USES, с цел повишаване на ефективността на доброволните формирования 

и потребностите на гражданите на двете общини; 

3.3. Да организират и провеждат съвместни срещи, при заявена 

потребност, за обсъждане на актуални проблеми на двете доброволни 

формирования; 

3.4. Да съдействат в рамките на своята административна компетентност и 

правомощия на представители на изпълнителната власт, при заявена потребност, 

за решаване на проблеми от технологичен, организационен или друг вид 

характер. 

3.5. Да публикуват важни информационни материали в официалните 

интернет страници на проекта, Община Зимнич и Община Свищов за съвместни 

инициативи и проведени мероприятия. 

3.6. Да прогнозират и представят данни за потребностите на доброволците 

и самите доброволни формирования по специалности и направления, с цел 

бъдещи планове за развитие в положителна посока; 

3.7. Да създават условия и организация за подобряване на работната и 

професионална среда в доброволните формирования.  

3.8. Да информират за задачи и проблеми на доброволните формирования, 

с оглед получаване на помощ и съдействие при тяхното решаване, в рамките на 

компетентността и възможностите на Община Зимнич и Община Свищов. 

3.9. Да съдействат чрез различни форми и схеми за повишаване на 

качеството на провежданите доброволчески практики, в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба в сферата на бедствия и аварии и 

гражданска защита в двете държави, с цел защита на общите интереси. 

3.10. Да работят за изграждане и поддържане на имиджа на доброволните 

формирования и положителното им развитие; 

3.11. Да се публикуват в официалните WEB-страници на общините и 

проекта, важни информационни материали, свързани с развитието или 

подобрението на доброволните формирования. 
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IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Страните приемат да изпълняват коректно и отговорно поетите 

ангажименти по настоящото споразумение, за да постигнат  позитивни за тях  

резултати.  

4.2. Страните се задължават да използват предоставената им информация 

единствено за целите, за които им е била предоставена и да не я разпространяват 

или ползват по други поводи, без предварителното съгласие на съответната 

страна. 

4.3. Всички допълнителни споразумения, анекси или изменения към 

настоящото споразумение са валидни, ако са изготвени в писмен вид и са 

подписани от официално представляващите ги лица или от упълномощени техни 

представители.  

4.4. Настоящото споразумение може да бъде прекратено по взаимно 

съгласие на страните или с едномесечно предизвестие на всяка една от тях. 

4.5. Възникнали впоследствие и неуредени от това споразумение въпроси 

се уреждат чрез подписване на анекси към него или по установения в страните 

законодателен ред.  

4.6. Настоящото споразумение се подготви в четири еднакви екземпляра, 

по един за всяка страна и влиза в сила от датата на неговото подписване.          

                                       

 

 

За Община Свищов:    

Генчо Генчев - Кмет                       

За  Община Зимнич:  

Петре Първу - Кмет 

  

 


		2021-05-31T09:29:39+0300
	Petre Parvu


		2021-05-31T10:21:59+0300
	GENCHO BOZHINOV GENCHEV




