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Препис 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 35 

 Днес, 30.11.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе тридесет и петото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 17.  

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
предложението т.22 и т.23 да отпаднат от дневния ред и да бъде добавена 
нова т. Питания като нова т.24. 
 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха предложението. 

 
Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия дневен ред от 24 точки. 
 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно приемане на одитирания 

годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година. 
2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно даване на съгласие за 

отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 
2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на 
територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

3. Докладна записка с вх.№ 1346 относно одобрение на партньор по 
проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на 
проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 
на ЕИП) 2014-2021г. 

4. Докладна записка с вх.№ 1347 относно одобрение на партньор по 
проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 
Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по 
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Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансирана 
по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021г. 

5. Докладна записка с вх.№ 1360 относно прекратяване и обявяване в 
ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна. 

6. Докладна записка с вх.№ 1373 относно актуализация на годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост. 

7. Докладна записка с вх.№ 1359 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

8. Докладна записка с вх.№ 1361 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 

9. Докладна записка с вх.№ 1362 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

10. Докладна записка с вх.№ 1363 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

11. Докладна записка с вх.№ 1364 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 

12. Докладна записка с вх.№ 1365 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 

13. Докладна записка с вх.№ 1366 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. 

14. Докладна записка с вх.№ 1367 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. 

15. Докладна записка с вх.№ 1368 относно продажба на поземлен 
имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

16. Докладна записка с вх.№ 1369 относно продажба на поземлен 
имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

17. Докладна записка с вх.№ 1370 относно продажба на поземлен 
имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

18. Докладна записка с вх.№ 1371 относно продажба на поземлен 
имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

19. Докладна записка с вх.№ 1372 относно отдаване под наем и 
сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – 
полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 
2022г. 

20. Докладна записка с вх.№ 1375 относно учредяване на 
безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска 
собственост в гр. Каварна. 
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21. Докладна записка с вх.№ 1376 относно даване на съгласие и 
допускане изработване на проект за Частично изменение на Териториално 
устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна. 

22. Докладна записка с вх.№ 1385 относно освобождаване, избор на 
управител и прехвърляне в Община Каварна на активи на „Бизоне“ ЕООД, 
гр. Каварна. 

23. Докладна записка с вх.№ 1383 относно предсрочно прекратяване 
правомощията на председателя на Общински съвет – Каварна. 

24. Питания. 
 

По първа точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1333 относно приемане на одитирания 

годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година. 
 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 371 

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140 ал.1 от 
ЗПФ и чл.31 ал.3 от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Каварна, Общински съвет - гр. Каварна 
приема одитирания отчет за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 
2020г. заедно с одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов 
одит на консолидирания годишния финансов отчет на община Каварна за 
2020г. 

 Приложения: 

1. Приложение № 1 Баланс на община Каварна към 31.12.2020г. 
2. Приложение № 2 Отчет за приходите и разходите община Каварна 

към 31.12.2020г. 
3. Приложение № 3 Отчет за касовото изпълнени на бюджета, 

сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства 
на община Каварна към 31.12.2020г. 

4. Приложение № 4 Обяснителна записка към отчета за касовото 
изпълнение на бюджета на Община Каварна за периода от 01.01.2020 до 
31.12.2020г. и информация относно процеса на оповестяване във връзка с 
изготвянето на ГФО на община Каварна за 2020г. 

5. Приложение № 5 одитен доклад на сметната палата № 0100310521 
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за извършен финансов одит на консолидирания годишния финансов отчет 
на община Каварна за 2020г. 
 

По втора точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1335 относно даване на съгласие за 

отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 
2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на 
територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 372 

 

На основание чл.21 ал.1 т. 10 от ЗМСМА, чл.5, чл.104 ал.1. т.5 и 
чл. 124 от ЗПФ и чл. 34 ал. 1 от Наредбата за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, ОбС Каварна: 

1. Дава съгласие да се ползва от общинския бюджет временен 
безлихвен заем в размер до 20 000 лв. за финансиране на плащания по 
проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията 
на община Каварна“ финансиран със средства от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020г. 

2. Средствата да се възстановят по бюджета на общината след 
окончателното получаване на средствата. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи 
действия, произтичащи от настоящото решение. 

 
По трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1346 относно одобрение на партньор по 
проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на 
проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 
на ЕИП) 2014-2021г. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 373 

 

На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Одобрява партньора „Пирин Холдинг“ АД (Pirin Holding AS), 
със седалище ул. „Хофсвейн“ №10, гр. Осло, Норвегия, 
представлявано от Андриес Адрианус Де Вит.  

2. Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство 
между община  Каварна и „Пирин Холдинг“ АД (Pirin Holding AS) за 
изпълнение на проект по процедура „Енергийна ефективност в 
сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, 
при одобрение на проекта. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши 
необходимите действия за изпълнение. 

 
Приложение: Образец на споразумение 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1347 относно одобрение на партньор по 
проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 
Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по 
Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансирана 
по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021г. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 374  

На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общински съвет – Каварна 
реши: 
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1. Одобрява партньора Норсенсус Медияфорум (Norsensus 
Mediaforum), със седeлище гр. Осло, Норвегия представлявано от 
Абдурахим Якоб Гюняйдън (Abdurrahim Jakob Günaydın). 

2. Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство 
между община и Каварна Норсенсус Медияфорум (Norsensus 
Mediaforum) за изпълнение на проект по Процедура BGLD-3.002 
„Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“ по Програмна 
област 7 „Включване и овластяване на ромите“ финансира по Програма 
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 
уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014 – 2021, при одобрение на проекта. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия по изпълнение. 

 
 Приложение: Образец на споразумение 

 

 
По пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1360 относно прекратяване и обявяване в 
ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна. 
 

Общинските съветници със 17 „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 375 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 154, 
ал.1, т.2 и чл. 266 от Търговския закон, чл. 13 ал. 2, т.6 и чл. 27 от 
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала 
на търговските дружества, приета с решение № 56.5.7.98 на Общинския 
съвет – Каварна, във връзка с направен счетоводен баланс към 
31.12.2020г., като се вземат под внимание непогасените задължения към 
кредиторите и предстоящата разпродажба на активите, която води до 
пълна декапитализация на „Каварна“ ЕООД, Общински съвет Каварна: 

1. Прекратява дейността на дружеството и открива производство по 
ликвидация „Каварна“ ЕООД, гр. Каварна. ЕИК 124627119. 

2. Определя срок за ликвидация 12 месеца, считано от деня на 
вписване на решението в ТР. 
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3. Прекратява сключения договор за възлагане на управление с 
Николай Димитров Дърлянов. 

4. Назначава за ликвидатор на „Каварна“ ЕООД, гр. Каварна, ЕИК 
124627119, Николай Димитров Дърлянов ЕГН 7812278026, като определя 
месечното му възнаграждение в размер на 1500 ( хиляда и петстотин) лева. 

5. Задължава и упълномощава ликвидатора на „Каварна“ ЕООД, гр. 
Каварна, ЕИК 124627119 да предприеме всички действия по прекратяване 
на дейността и обявяване на дружеството в ликвидацията по реда на Глава 
17 от ТЗ. 

6. Делегира пълномощия на кмета на община Каварна да прекрати 
договор с вх.№ 463/26.08.2021г. за възлагане на управление и сключи 
договор с ликвидатора Николай Димитров Дърлянов в изпълнение на 
настоящето решение. 

 
По шеста точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 1373 относно актуализация на годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост. 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 376 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, 
Общински съвет Каварна приема промени в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Каварна за 2021 година, както следва: 

1.  В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение 
да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка 
„В” „Имоти, върху които община Каварна има намерение да учреди 
вещни права” добавя се нова  т.10. 

„10. Част с площ 22.50 кв. м. от административна сграда с 
идентификатор № 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, общ. 
Каварна, имот публична общинска собственост АПОС 
№108/16.12.20211г.   
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2.  В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „Б” 
„Имоти, които община Каварна има намерение да продаде” добавят се 
нови  т.72, т.73, т.74 и т.75  както следва: 

„72. ПИ с идентификатор 35064.501.9948 по КККР на гр. Каварна, с 
площ 733 кв. м., УПИ VII-3482, кв.220 по действащия регулационен план 
на гр. Каварна, АЧОС 5337/11.03.2014г.“ 

„73. ПИ с идентификатор 35064.501.9947 по КККР на гр. Каварна, с 
площ 732 кв. м., УПИ VI-3482, кв.220 по действащия регулационен план на 
гр. Каварна, АЧОС 6040/17.08.2021г.“ 

„74. ПИ с идентификатор 35064.501.3481 по КККР на гр. Каварна, с 
площ 643 кв. м., УПИ I-3481, кв.220 по действащия регулационен план на 
гр. Каварна, АЧОС 5339/11.03.2014г.“ 

„75. ПИ с идентификатор 35064.501.9840 по КККР на гр. Каварна, с 
площ 361 кв. м., УПИ V, кв.68 по действащия регулационен план на гр. 
Каварна, АЧОС 4771/30.11.2009г.“ 

По седма точка от дневния ред 

 Докладна записка с вх.№ 1359 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 377 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-220/25.05.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 32 кв. м., актуван с АЧОС № 
6047/06.10.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35064.501.3116 по КККР на гр. Каварна, идентичен с УПИ XI-3116, кв.103 
по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 547 кв. 
м., в който съсобственикът участва с 515 кв. м, съгласно договор за 
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продажба на недвижим имот от 26.07.2004г. вписан акт 153, том XI, 
вх.рег.3818/29.07.2004г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
256.30 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  
864.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 864.00 лв. 
без ДДС (осемстотин шестдесет и четири лева), съгласно пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 

По осма точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 1361 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 378 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-341/09.08.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 50 кв. м., актуван с АЧОС 
№ 5039/07.11.2011г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 05009.501.559 по КККР на с. Божурец, идентичен с УПИ 
XXI, кв.18 по действащия регулационен план на с. Божурец, целият с площ 
от 1450 кв. м., в който съсобственикът участва с 1400 кв. м, съгласно 
договор за продажба на общинска земя, вписан акт №126, том X, 
вх.рег.3331 от 01.07.2004г. на РС Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
120.00 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 
1215.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 
1215.00 лв. без ДДС. (хиляда двеста и петнадесет лева), съгласно пазарна 
оценка изготвена от оценител на имоти. 
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3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
По девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1362 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 379 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-327/28.07.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 48 кв. м., актуван с АЧОС 
№ 6048/07.10.2021г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 35064.501.4324 по КККР на гр. Каварна, идентичен с УПИ 
VI-4324, кв.52 по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с 
площ от 6245 кв. м., в който съсобственикът участва с 6197 кв. м, съгласно 
нотариален акт за продажба на недвижим имот №133, том II, 
вх.рег.630/31.03.2015г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 455.70 
лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  
1267.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 
1267.00 лв. без ДДС (хиляда двеста шестдесет и седем лева), съгласно 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
По десета точка от дневния ред 
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Докладна записка с вх.№ 1363 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 380 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС–10-389/31.08.2021г. Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 61 кв. м., актуван с АЧОС 
№ 6045/30.09.2021г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 72693.510.770 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ IX, 
кв.36 по действащия регулационен план на СО Топола, целият с площ от 
601 кв. м., в който съсобственикът участва с 540 кв. м, съгласно 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №41, том VI, 
рег.1769, д.946 от 12.08.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
169.80 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  
1693.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 
1693.00 лв. без ДДС( хиляда шестстотин деветдесет и три лева) съгласно 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
По единадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1364 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 381 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-342/09.08.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 63 кв. м., актуван с АЧОС № 
5040/14.11.2011г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
05009.501.526 по КККР на с. Божурец, идентичен с УПИ XVIII, кв.18 по 
действащия регулационен план на с. Божурец, целият с площ от 1563 кв. 
м., в който съсобственикът участва с 1500 кв. м, съгласно нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот №46, том V, вх.рег.3268 от 
25.06.2004г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 191.50 лв. и е 
изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 1530.00 лв. без 
ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1530.00 
лв. без ДДС. (хиляда петстотин и тридесет лева) , съгласно пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
По дванадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1365 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. 
 
Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 382 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-370/20.08.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 
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1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 48 кв. м., актуван с АЧОС 
№ 6043/30.09.2021г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 05009.501.514 по КККР на с. Божурец, идентичен с УПИ 
X-53, кв.14 по действащия регулационен план на с. Божурец, целият с 
площ от 998 кв. м., в който съсобствениците участват с 950 кв. м, съгласно 
нотариален акт за дарение на недвижим имот №193, том III, д.1161 от 
06.08.1992г. на РС Балчик и нотариален акт за дарение на недвижим имот 
№192, том III, д.1160 от 06.08.1992г. на РС Балчик. Имотът е с данъчна 
оценка – 133.60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 
размер на  1166.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 
1166.00 лв. без ДДС. (хиляда сто шестдесет и шест лева) , съгласно пазарна 
оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
По тринадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1366 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 383 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-417/29.09.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 377 кв. м., актуван с АЧОС 
№6063/09.11.2021г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 77044.501.92 по КККР на с. Хаджи Димитър, идентичен с 
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ПИ 92, кв.10 по действащия регулационен план на с. Хаджи Димитър , 
целият с площ от 2007 кв. м., в който съсобственикът участва с 1630 кв. м, 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 
10.09.2021г. вписан акт 38, том VI, дело 1131,  вх.рег.2053/10.09.2021г. на 
СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 687.60 лв. и е изготвена пазарна 
оценка от независим оценител в размер на  1885.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 
1885.00 лв. без ДДС. (хиляда осемстотин осемдесет и пет лева) , съгласно 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 1367 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 384 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
заявление с вх. № ОС-10-374/20.08.2021г., Общински съвет – Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 4 кв. м., актуван с АЧОС № 
6044/30.09.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35746.501.710 по КККР на с. Камен бряг, идентичен с УПИ XXVI, кв.27 по 
действащия регулационен план на с. Камен бряг, целият с площ от 749 кв. 
м., в който съсобственикът участва с 745 кв. м, съгласно нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот №159, том III, дело 504, вх.рег.936 
от 17.05.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 11.10 лв. и е 
изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 113.00 лв. без 
ДДС. 
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2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 113.00 лв. 
без ДДС. (сто и тринадесет лева), съгласно пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
 

По петнадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1368 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна. 
 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 385 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Каварна реши:  

1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 
представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.9840 по КККР 
на гр. Каварна, с площ от 361 кв. м., актуван с АЧОС № 4771/30.11.2009г., 
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ V в 
кв.68 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
3241.20 лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 
на 6137.00лв. без ДДС 

2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 

3. Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 
6137.00лв. (шест хиляди сто тридесет и седем лева) без ДДС. 

4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 

По шестнадесета точка от дневния ред 
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Докладна записка с вх.№ 1369 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 386 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Каварна реши:  

1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 
представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.9947 по КККР 
на гр. Каварна, с площ от 732 кв. м., актуван с АЧОС № 6040/17.08.2021г., 
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ VI-
3482  в кв.220 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна 
оценка – 6723.30лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в 
размер на 13908.00лв. без ДДС 

2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 

3. Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 
13908.00лв. (тринадесет хиляди деветстотин и осем лева) без ДДС. 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 

 
По седемнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1370 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 387 
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Каварна реши:  

1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 
представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.3481 по КККР 
на гр. Каварна, с площ от 643 кв. м., актуван с АЧОС № 5339/11.03.2014г., 
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ I-
3481 в кв.220 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка 
– 5905.80лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 
на 12217.00лв. без ДДС 

2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 

3. Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 
12217.00лв. (дванадесет хиляди двеста и седемнадесет лева) без ДДС. 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 

 
По осемнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1371 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 388 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Каварна реши:  

1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 
представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.9948 по КККР 
на гр. Каварна, с площ от 733 кв. м., актуван с АЧОС № 5337/11.03.2014г., 
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
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ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ VII-
3482  в кв.220 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна 
оценка – 6732.50лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в 
размер на 13927.00лв. без ДДС 

2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 

3. Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 
13927.00лв. (тринадесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева) без 
ДДС. 
           4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1372 относно отдаване под наем и 

сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – 
полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 
2022г. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 389 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37 в, ал. 16 от Закона 
за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка с  чл.75 
б, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и писмо наш Вх.№ ОС – 10 – 484/ 
27.10.2021 г. и Изх.№ ПО-09-590 от 25.10.2021г. на Директора на 
Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, Общинският съвет – 
Каварна: 

1. Дава съгласие  да  се  предоставят за възмездно отдаване под 
наем  на  участниците  в споразуменията   по  чл. 37 в  от  ЗСПЗЗ  за  
стопанската  2021/ 2022год.  и  се   сключат   договори  за    общински  
имоти  с  начин  на  трайно  ползване – полски  пътища,  които     са   
включени  в  заповедите   по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността 
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и ползване на земеделските земи на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие“.  

2. Определя   наемна  цена  за  един  декар  в  размер  на  
средното  годишно рентно плащане за съответното землище в 
община Каварна, съгласно Приложение 2. 

   3. Упълномощава  кмета  на  общината да извърши 
последващите от закона действия  по предоставяне под наем на 
общинските полски пътища, включени в заповедите по чл. 37 в, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ за  стопанската 2021г. – 2022г. 

 
По двадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1375 относно учредяване на безвъзмездно 

право на управление върху част от имот публична общинска собственост в 
гр. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 390 
 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от 
ЗОС, чл.69, чл.70, ал.1, т.6 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
разпореждане и управление на общинско имущество на Общински съвет 
Каварна, във връзка с чл. 79 от Закона за държавния бюджет за 2021г. и 
писмо с Вх. № РД-15-2114/21.10.2021г. от директора на Национален 
осигурителен институт териториално поделение – Добрич, Общинският 
съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие да се учреди на ТП на Националния осигурителен 
институт – Добрич с ЕИК 121082521, със седалище и адрес на 
управление гр. Добрич, ул. Даме Груев“ № 4, представлявано от 
директор Пламен Петров, безвъзмездно право на ползване върху част от 
самостоятелен обект с идентификатор № 35064.501.976.4 по КККР на 
град Каварна, община Каварна, област Добрич, с площ от 22,50 кв. м., 
представляващ част от административна сграда с площ от 329 кв. м., 
находяща се в град Каварна, ул. „Добротица”№34, построена в поземлен 
имот с идентификатор № 35064.501.976 по КККР на град Каварна, 
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актуван с АПОС № 108 /16.12.2011 година, за нуждите на териториално 
поделение на НОИ – Добрич в гр. Каварна, за срок от 5 (пет) години           

 2. Упълномощава кмета на община Каварна да издаде заповед и да 
сключи договор с на Национален осигурителен институт.  

 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 

 
По двадесет и първа точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1376 относно даване на съгласие и 
допускане изработване на проект за Частично изменение на Териториално 
устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна. 

 
Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 391 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от 
ЗУТ, § 6 ал. 1 от ПР на ЗУТ, възникнала необходимост от изменение на 
Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна в обхвата на ПИ с 
идентификатор 35064.118.42 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна, 
Общински съвет Каварна реши: 

1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на 
проект за частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на 
общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 35064.118.42 по КК и КР 
на гр. Каварна, общ. Каварна. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 
действия съгласно закона. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 1385 относно освобождаване, избор на 
управител и прехвърляне в Община Каварна на активи на „Бизоне“ ЕООД, 
гр. Каварна. 

 
Общинските съветници с 16 гласа „за“,, 1 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 392 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 във вр. с чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА, чл. 
137, ал.1 т.5 и т.4 във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 13, ал.2, 
т.1, т.2 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на Община Каварна, Общински съвет 
Каварна: 
1.Освобождава Николай Стоянов Стоянов от длъжността управител на 
„Бизоне“ ЕООД, гр. Каварна, поради смърт. 
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Бизоне“ 
ЕООД, гр. Каварна, ЕИК 000831404, адв. Емил Томов Томов и определя 
възнаграждение на управителя в размер на три минимални работни 
заплати. 
3. Възлага на кмета на общината да прекрати договор за управление с вх. 
№ 144/12.04.2016г. и да сключи с избрания управител договор за възлагане 
на управлението на дружеството. 
4. Задължава новоизбрания управител да впише промените на дружеството 
в търговския регистър при Агенция по вписване. 
5. Дава съгласие „Бизоне“ ЕООД гр. Каварна, ЕИК 000831404 да 
прехвърли в собственост на Община Каварна безвъзмездно недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ промишлена сграда-
масивна-работилница и гаражи, брой, ет.1, със застроена площ от 454 кв. м 
с идентификатор 35064.501.4417.1 по КККР на гр. Каварна, находяща се 
ПИ 35064.501.4417 КККР на гр. Каварна, ул. „Строител“ с площ 953 кв. м., 
актуван с АЧОС №5668/17.05.2017г. 
6. Дава съгласие „Бизоне“ ЕООД гр. Каварна ЕИК 000831404 да прехвърли 
в собственост на Община Каварна безвъзмездно наличните активи 
съгласно Приложение 1. 
7. Дава съгласие „Бизоне“ ЕООД гр. Каварна, ЕИК 000831404 да 
прехвърли в собственост на Община Каварна безвъзмездно останалите 
наличните активи установени при инвентаризация от комисия в състав: 
 1.Димитричка Цанева – представител на общинския съвет 
 2.Стефан Стефанов – представител на общинския съвет 
 3. Красимир Митев – представител на общинска администрация 
 4. Галя Иванова – представител на общинска администрация 
8. Дава съгласие Община Каварна да поеме задълженията на „Бизоне“ 
ЕООД гр. Каварна, ЕИК 000831404 съгласно Приложение 3. 
9. След извършване на действията по приемане на активите и пасивите, 
управителят на дружеството да предприеме всички необходими действия 
по вписване намаляването на капитала на дружеството и всички настъпили 
промени. 
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 Приложения: Приложение 1 – Списък на налични към 15.11.2021г. 
ДМА на „Бизоне“ ЕООД.  
 Приложение 3 Списък на задълженията на „Бизоне“ ЕООД към 
15.11.2021г. 

 
По двадесет и трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1383 относно предсрочно прекратяване 
правомощията на председателя на Общински съвет – Каварна. 

 
Общинските съветници с 8 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ не приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 393 

 
На основание член 24, алинея 3, точка 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, член 16, алинея 1, точка 2 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 
съвет – Каварна: 

 
РЕШИ: 

 
1. Не прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 

Общински съвет – Каварна Йордан Стоянов, за системно нарушение на 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, съгласно 
приложение 1 и уронване престижа на институцията Общински съвет. 

 
Приложение: Приложение 1 Във връзка с искането за предсрочно 

прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет 

 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред 

Питания 

 

В тази точка бе разгледано Искане от г-н Валентин Павлов – 
изпълнителен директор на „Камаш“ АД с вх.№ 1327/26.10.2021г. относно 
проучване възможността за изкупуване на имот второстепенна улица с 
идент. № 35064.501.9945, като се изготвят становища за законосъобразност 
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от длъжностни лица, определени от кмет на Община Каварна. 
Становището на общинска администрация бе, че след събиране и 
проучване на необходимата информация относно въпросния имот, ще бъде 
внесено писмено становище по депозираното искане.  

При разглеждането на следващото питане председателят на 
Общински съвет – Каварна прави отвод. Заседанието поема г-жа Дарина 
Маринова – зам.-председател на общинския съвет. В същата точка бе 
разгледано питане, внесено от общинските съветници Мима Василева, 
Нина Ставрева и Красимир Кръстев, касаещо няколко въпроса. Първият 
въпрос засяга изпълняващия длъжността Управител на „МБАЛ – Каварна“ 
ЕООД. Вносителите на питането изказаха недоволство от предоставения 
отговор, тъй като според тях, не става ясно кой в момента изпълнява 
длъжността и поради какви причини избраният управител с решение на 
общинския съвет д-р Филип Митев вече не е временно изпълняващ 
управител. 

Следващият въпрос е относно имот общинска собственост дворно 
място, находящо се на ул. „Стефан Караджа„ №35, стопанисвано от 
„Агротех Стоянов“ ООД. Вносителите на питането отново изразиха 
недоволство от предоставения отговор, в който според тях не става ясно 
дали фирмата ползва имота с правно основание.  

Следващият въпрос касае инцидента с кораба „Вера Су“ и това за чия 
сметка е била издръжката на настанения екипаж. Отговорено е, че 
разходите са покрити от корабособственика. Последният въпрос е относно 
това дали има просрочени задължения във връзка със сметосъбиране и 
сметоизвозване към претоварна станция Балчик. Отговорът от общинска 
администрация бе, че задълженията се заплащат в срок и към момента 
няма просрочено плащане. 

 
 
 
 
 
 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   
          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 
  Вярно с оригинала, 
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Muunerepcrao na $uraxcure
.[upexunr ,,@rlrancu ua o6uluuure"

Konre: .[o Cnrerna naJrara

ceKTop rp,Ao6pllir

OESCHITTEJIHA 3AIHCKA
KbM

orqera 3a KacoBoro n3nbJrueHne na 6 toaxera Ha O6uIHHa Kasapua ra
rlepHola or 01.0L2020 ao 31.I2.2020r.

Sorxera ma O6utusa Karapxa e rprrer c peueHue ],L 581 12.02.2020ro,[. ua O6qnucxn

crBer B pa3Mep Ha 17 576 891:rr. s r.q. 3a .[efiHocru $pxaBHa orroBopnocr 9 203 420lle.

fi,[,/ n uecrrn .[efiHocrn 8 371 471,rc,M[/ H arcryaJlx3HpaH Ha ocHoBanlle $.56, .uI.125,

al.2 or 3ll<D, peueHxe ua o6ulaxcxr cauer, 3anose.[H na rnpeKropHre Ha yalHJluuara

npfinaraulr cncreMara Ha .(ererxpan 6lo.axer n ruru 31,12.2020 r. e B pa3Mep sa l9 646

769n8. B r.c ll 022 72!ns. n M w 8 624 046,rs. sa M,A.

I. Anarrgs Ha H3nbJIHeHltero Ha trpuxoanara qacr Ha Orcrxera

O6uoro xgnr:rHeHue Ha npuxo.qt{Te no 6nnxeta e B pa:}Mep na l8 705 566;tr. sls 95.21

7o o'r nlaHnpauHTe IIpHXOIH,

[,'rarr :a 2020r.
Orqer rtu

3l.l2.2O2Or.

Otrocure.ires
n9n

Hlryr[ecloenx H rp*nau:uH 2 650 000 2 546 571 96,r0%

Heaaxl.inH nprxoau 3 299 tsl 70,69%

Bsaxuoorxouerur c UB I r 616 572 ll 892 963 t02,38%

Tpanc$epx u raer*ru

Onepauur c t! nn,axrH er-t

flpexorex ocra rrr

-284 r4t -73 070 -25,72o/o

-zts 29t -t72 553 -80,15%

I 212 504 | ?12 504 10070

06ruo: 19 646 769 18 705 566 95,2r%

H3ntmresraero Ha MecrHHre aanrqH e B pa3Mep aa 2 546 577 nz. astu 96.10% or nJIaHHPaHHre

cpercrBa u 13,31% o'r o6moro n3IItnHcH e Ha npuxo'{HTe' Or rsx c Hafi-ro,LM .4trr ca

nprxoar{Te oT.ilarrbK npu npnao6uaane Ha HMyuecfBo no IapeHH, H B}3I{$AeH HaqHH B

pirr"p *" I 013 576JrB. nnn l22,l2Vo or nilaggpaHrre cpegfiBa H 39'80% or u3nl,Hefiaero Ha

4 667 t25 
|



a

a

, :, : .
,.:,

laHlrrHflre npnxo,qHi,laqrK Bbpxy He,rBBxHMrre HMorlr B pzBMep Ha 813 83lm.ard 8 t,3E%!rr '
nnaHHpaHHTe cpe.u.cTBa n 3l,96Yo or H3nrJrHeHHero Ha aaHtqHHTe npHxo.u,H: /IaHrK.Blpxy,,
np6Bo3rrnre cpercrBa 544 734ns. ntu 90.79o/o or nrafinpaHHre cpeircrBa u Zlpyl/P, at - '
E3nrnHeHHero Ha ,[aH!rrH re nprrxoas! ro.(HUreH (nareHren) taatx c 26 E06rs, ,rru 89J5Jt'
cnptMo flnaBa; rypHcTHqecKr.itr ,[aHbK e 147 570.:ra. Ha]r 77 ,67 Yo Cnptuo nnaxa.

He.EaHr"Hlrre rprxoAH ca B pa3Mep na I 299 I 5 I rs., rnrr 70.69Yo or nnaHHpaHnTe cpe.(crBa

ul1,64% or o6uoro H3rrbJrHeHHe Ha npnxo.ulre, C safi-rongu rm ca npHxoagTe or 6firosu
ornaJraqlr I I65 756,ra. utru 60,480/o oT nnaH,jpaHHre cpelctBa w 35,33o/o oT H3nanHeFsero

Ha He,qaH6qHHre npl{xo,{n., npuxo.qH or HaeM Ha 3eMr - 684 594ra., uxu 85,57o/o or
rrJlaHnpaHnre npHxoAH, [pHxo.[H or KoHqecHr - 93 568aa. nnu | 16.96V; oT nnaHIrpanure

paiMep Ha 308 066ns. E nptrxo.[fl or npolax6a Ha seoEHaHcoBH aKTHBH B pa}-lep xa 339

4695Is. url.r 84,87o/o or niraHBpaErrre cpeJIcTBa il 10.29% oT o6uloro H3nEJrHerfHe Ha

Ee,qasEqHETe np[xo.qtt,

Ctrracrro tn<a3arus. Ha MO AareHE c,[.4C Ns 20 or 12.12.2004r. or HeaaHar{HHre rrprxor}r
crc 3Hurr( "-" ce ngnrauar rbrxnMlr, ,(anar tto 3K[iO rofiro e B pa3Mep Ha ,,-.,29 750nB.B

,[aH],K no 3.{.{C rofiro e B pa3Mcp na .,-.,203 544rs., xovnexcHpaHa cyMa, Raro

EaqHcJteEHSTa cBrp3aHH c ycryrara no cueroct6xpaae H cMcronoqHcrBaHc ca B pa3Mep Ha

143 354ne. Crr:racso y(a3aHr.n aareHr c ,{.{C Ng l2/O7.12.2006r.aa MO npuxorlre or
HaKa3aTerHr{ ,ruxBH 3a npocpoqur Ha ,rI1,JD(uMIrTc ny6rni{Hl.l B3oMaHHt ce BHacrT flo Ko.qa Ha

crorserHlffi Bua nJrautaHe r.e. Te ce H nraHHpar raM. a c;rJ'racHo MC Ne 12129,12.201lr. ce

orqurar B nplixoaHTe 3a ,rx8r H ca I pa3Mep Ha 109 540fl8. t$tu 3,32Vo or o6rqoro

I43NUIHCHI.|C EA HC,IAHAIIHHTE NPt-|XO.qI,ITE.

BlafivoorHorueHnsra c UE ca B perMep sa I I 892 963ns, IrJru 102,38% or nJraHHpaHHre

cpcAcrBa a 63,58y. or o6qoro H3nEt{eHRe Ha rrp}rxoaHre, Tpaxcr}eprr or Perry6nNxarcrn

6to.(xcr sKnrc{Ba - o6ua cy6cnaut 3a ,qeJrelrpanHTe EbpxaBHr.t ,aefiHocru B pa3Mep Ha

9 752 109na. wn l0OYo or rrraHHpaH re cpe.4c rBa, ue.;reaa rpancrlepH 3a s3nnallaHo Ha

nplrc6,[€Ha H3,[prxl(a.3a COVID - l9 u no IIMC 3a ocHoBeH peMonr H peKoHcrpyKlrtra Ha

Bo.lonpoBoa H Karraira3arl]r, B pa3Mep aa 840 720ns.; ue.:resn rpauc$epx 3a KoM[eHcI{paHe

ua 6eannarxn"re rr]T Ba]rn, Ba yqeHxrlgre H aeua Ao 7 xautpu.reuu ro,uIrHH Lt or 7 .(o l0
saB:6prueHH roilr,rHH B pa3Mep Ha 96 934resa sm 99,50o/o o'r flnaHxpafl,ire

cpeacraa.Cy6cxglrlr1a 3a KanHTaJIoBBTe pa3xo:lx e B pa3Mep na 696 000n4., 3a 38MHo

rro&(lpxaBe - 168 700ng,n 3a MecrHa aeiilrocr 338 500ns. ,{nH 100,00% or nnaH}rpaHgre

cpeacrBa.

TpaHcrfepu or Apyrn Mnunctepctua I{ Be,loMcT Ba ca B pa3Mep ua 929 202ta,, or xouro 278

066nr.ocwrypeuu or MTCII - ACII. stg Bpr3xa c H3nar'IHeHHe na pannopea6nre na 3axona

3a JrflqHa rroMour fa H3nJIaIraHe Ha Bt3narpaxaeHu, H ocHr],poBxH no Mexann:tu 3a JIHqHa

nouour: 38 58918. or MTCII no npoFpaMa 3a ocfirypsBaHe Ha BpeMeHHa raerocr; or I{HK

657 na. la pa6ora na o6urncxara u:6r.rpare.,*ra Kovncllfl BtB Bpr3Ka c x:6opa ua noe

o6rq Hcxr.t crBerHHK: or MOH - 8 051m.npeaocrarenn HA yqulruara H rsrcKfire rPa,(HEH

BaB Bpr3Ka c w.7 , ulll r 18 or 3arona :a ceuefinrre noMouIH; oT AlpxaBes

Qon,rr"3er"reae,rxe"- 561 I l7lr. upe.[craBnrBauu ,{.[C utpxy npe.{ocraBeH aaauc no flpoerr

.,PexoHcrpyruun Ha Bo,[onpoBo,qna Mpexa s o6uHaa Kanapxa" no flPCP. Or IIYAOOC 44

845m no npoerr ..ExcnepxMeHrtulHo Bl'3craHoBI{TeJIHH npoqeca xa nproprreten xa6urar

62 CO*nonrocapMa rcKH crenH B pafioHa xa Ka-lwaxpa" n npoerr"B:raroycrposBaHe sa 30I{a

3a or,[rx H Hrpa B c.Cenreuapxfiuu.c.Brmapero H rp44cKH napx Kaaapxa" H 964Jrs.

non) reHu or [3f ,,Tr.rvnprs3ea" no nporpava diminimis.



.JJ

Tpauc$epnre uexay 6rcrxern ca B pa3Mep ua --,,283 454.rs- xorro ca n

o6rrn"a Barqn( lr o6rnlrHa Io6pnq 3a ortlt{cJlcHu, no 'rn.60 u 1n.64

o

a

no qn.60 ll qJr.64

TpaxcQepnte uexay 6roaxerR H cMerKH 3a cPeacrBa or EC ctc 3HaI(.,-., 671 8lO"rs.r'q

561 I lha.. npErocraBeuu or,(O3 cpelcma u rl.IIC Bbpxy npe:IocraBeH aBaHc no Ilpoerr

,,Pexoncrpyrcunr Ha Bo.[onpoBo]IHa Nrpexa B o6unna Kaaapxa": or 6rcrxera Ha o6IIrHHara

75 00Ona.npeaocraBeH cpercrBa no flpoexr ,,Peroncrpyxuur H rl3lp (rafle Ha ym{qEa

Mpexa Ha r€pHropxtra Ha obtqHHa KaBapHa" 3a Bt3CTaHOEtBaHe Ha noJBBaH 3aeM OT

Ilpoerr ,.PexorclpyKuu, a pexa6n.nnrauns Ha o6Erll]icxn nlTirua B o6urna KaBapHa"

nopua, ,-o*""n tluuaacoetr Nope(qHH; l0 000:ra. co6crseHoto yqacrHe Ha o6qrsara

rIpH ,3nrnHeHHero Ha npoeKT .,Peroucrpyxunl H Brpax'[aHe Fa ynuqHa Mpexa Ha

repr{ropr{sra Ha o6qnsa Kaaapua" u 22991ns. 3a }i3nJrarqaHe r{a pa3nuqBH TaI(Cfi IIpl{

r.r3rr6rHeHHe Ba npoeKTI{Te no tlPCP.; ,,'-147rs. BrB Bpr3Ka c B3naJIHeH,Ie Ha npoeKr

,,"flo4rpena 3a yc;ex" no OfI ,,Parsrl'nre Ha qoBeuKHTe peoypcu"r yql{ilrlrrara; ..,'696re'

npeIcTaBrtBau$ .aemr Ha HM no nporpalra 3a rpaHcrpaHrqHo cbrpyaHuqecrBo

I,IHTEPPEI- V-A Pyntnnr-EtJrapufi, no npOexr,,Orsope$ flposopell KLM MncrePllllre Ha

Bce:renara" n ,,- I 858m. npercraBnrBal[H .le;rlr Ha o6rusnara no uporpaMa 3a

rpaacr?aHuqHo ctTpyaflt qecTBo HHTEPPE| V-A Pyrutnnr-Etm-apns. flpoekT ,,3aerOCr Xa

,raarrre xopa B c$epara na rypn:va" n npoerr ,,Ctlyuau, o6pa:osa*r ce, aeficrBaM n qera B

Mpexa".

ilora"rrra" BpgMeHHu 6e3*ixser*i 3ae[tH MexAy 6to.rxgr tt cMerKH 3a cPeXqrBa ot

Esponeficxur c6o3 ca B palMep na ,,-,' 35 l07rs. xol{nenctrpaHa cyMa' Ko'To BKJIIoqBa

BA3graHOSeHH HenpaBEJrHo nojBBaH'',r OT npe.trxoa8n I'o.qHHH 3aeMH B pa',Mep Ha

108 6l6na.,npe.uocraBenfl 3aeMH 8tB Bpb3Ka c I'I3n6irHeHHe Ha npoeKrx B pa3M€?- Ha

77 413m. I Br3cranoBeHu 3aeMH no npLKfiorIHJtH npoeffH B pa3Mep sa 150 9?2rn'

BrggraqoaeH e qacrflqHo rtoI3BaH BpeMeHen 6egfiXaeH 3aeM 3a cMeTKa Ha tlyx'Er cpe'ncTBa

e B pa3Mep na ,,-,, 96 300m.. 
B pa:rael ''onepaunn c Qrrxarcoun aKTI,IBH tt nacngx''ca oTtIeTeHH Bt3cTagoBeHHTe

BHocK ;o norlgaH 6auxog 3asM B Pa3MeP na I I I I l5:rs'i OrqereHu ca H3pa3xo'EBanHre

cpeacrBa nperocraBeuflTe o'r MPPE no [poeKr ,,Oraopeu npo3oPeu KbM M-I{crepslrTe Ha

Bcenegara..rlonporpaMa3aTpaflcl.paHfitlHoctTpyAlrHqecTEoHHTEPPE|V-APwtHu,I-
ErnrapHn B pa3M;p Ha ,,',,4 524rrr,- t{ KoMneHcfipaHara Pa3JIsKa Mcx'try H3PssxorBasq-re-H

,oryrin, or rrabg cpeacl'Ba flo npoeKT ,.Mex<ayuaporna craxaflTcKa nPorPaMa 3a

,*iorre' no nporpu"u EPA3IM n,'o'"*u" or II3I"Turunpr3eB" B Pa3MeP Ha 
"-49

5l4..rrr.TyrceoTgllTaTH[onyrieHBTeunPeAocTaaeH[cpe,[ctBa!aneHc}lt,HaHacTaHeHHTe

rxua r .qtUIYI4 c.Etmapeso B pa3Mep na 176 149-1s'

Ocrarrrtr or rIPe.ID(oaHara roaulra e B pa3Mep Ha I 212 504rg" or ronro I 144 742rs'

,o 6tn*"tu ,u o6otr*ura pa3npereneB ctrrlacHo perxeHHe Nc 58/ 12'02'2020r' Ha

O6unacrn ctget.

B cparxeuxe c 2019r. agsurHeHHe-ro Ha npHxo'trHre npes 2020r' e a paluep na I8 705

566ns. uoaeqe c 3 073 441'ns. una ll9 '660/o cnpflMo s3nlrset{uero Ha npBxoAsre 3a

2019r.

OT

o6esapex.[aHe Ha orfla.4trm ]r ,,+"81 3l2ra. Bl3claHoBeHH m o6rqnga Ao6pHq oT9HCJIeHHS

Orqer xru
31.12.2020r

Orqer xr:r,l

31.12.2019r.

Otgocnrelen
,5lt

Irl r'.r )tuecrseg a H .sP.,raglulr 2 546 571 2 2t0 469 t15,20 0/o

3 299 tsl 2936 425 r12.35%
HeaaHrqHl, npllxoar.I

I



I I 892 963BsarnuoorHorueuur c L\E

254 092-73 070Tparcdepn n :ae:un

-221,t5w-499 n2-t1z 553Ouepaunx c QnH.arrusn

92,730/o792 407| 2t2 504Ilpexoren ocrarrx

109,59%15 632 l2sl8 705 566O6uro

o

t

IIpe:2020r.xava npoMrHa a Hapea6ara 3a onpc'qe;lrHero H a.qMrHHcrPrpaHero Ra

MecTHHTe AaHlUlt, Tal(cu ,l ueHn Ha ycJlyru Ha repHTopHrrTa na o6rnuua Kasap*a u ce

3arra3Bar pa3MepHTe Ha CTaBKHTe Ha.[aHrK BEpXy He,{BllxEMI{re EMoTE'.IIalrtK Bapxy

Moropaxre npeBo3Hr cPercrBa, rIareI{TeH aaHrK' ryPlrcrrvecKn ,[anrx' Btnperu roaa a

""npixr, 
*pnruta nopoaeua or COVID'I9 npn n3tllJn eHrlero Ha npnxoArre <rr MecrHH

IefiHocrn e Harn[e yBerrlqeH e Ha nocTrnrreH[rTa B pasUep na 698 8281a, B qacTta Ha

nMyr{ecrBexrlTe .qaulufi }aenuqeul{ero e B pa3Mepa na 336 l02ns',1 ce ttEnxu ocsoBno Ha

no-axcorata ct6r,tpaeMocr.

flpu ne,r.aR'r.rxrrr€ nprxoJlu yaelaqeHusro e B pa3Mep aa 362 726ta' \strxu ce

o"nO"*o Ha yBenr{seHr{ero Ha nOCIIIIJIeHIITTa OT nPOAO(6a na neQAnaHCOrn AI(T}IBR' KaTO

rrorHrEKaTa Ha ooqI,IHaTa e aa ce ocBo6or(aaBa or HMoTI{' KOI{1O H HOCfT TeXeCTn' a

nocrtnxeHHsra aa ce lr3non3BaT 3a noao6prBaHe Ha Htr$pacrpyrrypara na o6trlssara n Ia

tse e 3aBHcuMa or aaHEHI{ E3TotIBHur na $uaaacupane.

Branltoornouressgra c tIE npe3 2020r. ca yBenHqel{s c I 955 1l9m' B creacr8He Ea no

Br{coxnre craH.qapr}t 3a H3rplxKa Ha .aeJlerupa}InTe o'l rrpxaBara '[efiHocru s

lonaJrHxrerrHo npeaocraBeaH ipaaar"u o c$epata xa o6paloeaxuero a pa:vep na 775

833ns..

H:nurgenNeto Ha npITxoA,{Te fla 6loJlxe ra 3a JtenerEpaHHTe or AlpxaBaTa 'ueftuocrt e s

pa3Mep Ha ll05l 450rs' um 100,26Y, or nanupaHsre cpe/IcTBa u 59 '08o/o oT o6trIoTo

H3naJIHe He Ha npuxoaflTe

H3nrmresuero Ba nprtxo.Ill{re sa 6rorxera 3a MeerHH aefiHoc'ru e B pa3Mep na 7 654 l16na'

utrn 88,73Yo or anaBupaHHre CpeACma U 40.9270 Or o6uroro H3IrhJIHeHHe Ha flprxo'lrHre'

II. Asa.nus Ha H3nbJrBenltero Ha pa3xo,qnara qacr Ha 6ro4xera

I4:ntlHeHHero Ha pa3xoanre o B pa3Mop Ha t5 785 292ns' una 80'34% cnpwo

nnaHHparfiTe 3a roBa cpeacrBa. C naf,-ro.rml ,[,tn ca pa3xoaHTe 3a 3alljlarH H cB6p3aHI'ITe c rsx

nnaq;Hr B pa3MeP ,a tO SSS 694ns. Ilrrs 66'87V0 ot BcHqKH pa3xoilu' cne'lBar pa3xoaure 3a

H3AprxKa.KourocaBpa3llrePaa40l2275ra.v;ln25'43Yoo'tBcaqrHpa3xo',ltl'lYlggraren
nDvrH TeKyulB TpaHcOepH ra letluuaucoan rlPeaflpu'rlls ca B pa3MeP ua 633 217.rr. unla
'i,Om 

o, u.oon'pu:*tan. pa3xoanre 3a IJrareHH .u,aH3uu.Taxcs H a,$.tr{HucrparfiBHh caHKqHH

;-; 
-;*;;p 

,u 3 t48r". ttjra O,OZvo or H3ntrmeHHero sa 6paxera' PagxoEute la

.rnn"rrrr,r!*yrt, Tpagc0eptr ,o6e3u,ereHrr H noMollrti 3a aoMar(RHcrBa B pa3Mep aa 63 386

slu 0,40Y0 oT BCHTIXH pa3XO.qH IIO 3nrJIHeHrielo Ha 6loaxera' Pa:xoallre 3a JruxBg 8t3jlH3ar

Ha 30 0?llls. rlml 0,19% or 3nairHeHHero Ha palxo'rrTe' Cpeacrnara 3a Kannra''Iosa pa3xoas

ar, p**"p na 487 50lla. arru 3,090% or BcHqKfi pa3xorlE flo l'I3nb'IHeHI{ero Ha 6rc'uxera

tl4.v20/.
.\ ?

I937 844

I



C Har-rontM ornocHTenell arn ca panxo,qrre:a O6pasogasne 6 833 l08rg. lrlrn 95.

oT rrna,ll{paFrrre cpeacTBa u 43.29Y0 or Bc qKH pa3xo,tlH Ea 6rc.axera, cneaaa

.[rpxaauu cnyx6r c 2 309 539rs. r.ns 95,l6Vo or nnannpam{te cpe.flcrBa a 14.63

BcHr{lcH pdrxo.4r{ xa 6rcgxera, Xarntrgno crporrrellcrBo, BKC n ona:sane Ba oronHara cpeaa

2473 55lns. utt'H 15,67Y0 or BcrIqNH pa3xonH, Coqsanxo oct{ryptBaHe u rT,rfi)Ktt c 1907

804ns. ,v 12,08% or BcEqxn p,r3xo.zta, [efisocrn no [oql'lBt{oro, rynrypHom I{

penurlro3noro aelo i 073 202trs. ufir 6,8V0 or BcLrqxH pa3xoan, 3,npaaeonarrane c 789 2661a.

ultu 5,00o/o or 8ct{t{x}l pa3xoilH, Hronounqecxlt aefiuocrg H ycryl'H H nraqaHe Ha rHxBrI

727 l3}ne. ,/.n:ff |,44o/o or Bctt!ffR pa3xonH, Odpara H cqrypHocr 171 692ffi. nls I,09% or
BCHI{KH PA3XO,TIH.

.fieneruparnre or ,{}pxasara ,lefiHocru ce Suxauctpat '{pee cy6cHAIrIr or PE

onpeaeneHH Ha 6asara Ha eaHHFn craH,[aprH H 3a cMgTI(a Ha MecTHEre npHxojl]l 3a

ao$uwaxg.lpaHe r{a onpeaerern aefiHocrH, BaB 8p63ka c oclrypraane B trpe'4ocraBrte Ha

KATICCTBEHE YCJryTU EA HACEJICHHETO.

Llanrm.resne Ha pa3xoalrre 3a,[6pxaBHHTe .4errnocrw e B pa3Mep sa l0 159 996ns.u,r

92,17% or ruraHHpaHuTe cpeacTBa s 64,36Yo or BcnqKE pEL3xO.Ur nO 6rOIXera.OcHosRo

/l cpeIICTBaTa Ca HaCOqeHH 3a BE3HarPirrK.UeHHs H C8lp3aHHTe c TEX nnaulaHUf, H Ca B pa3MeP Ha

J 8 736 490,rs. n,,nr 85,90% or o6r{nre pa3xo,qn t,t ca yBenr.Iqeg]t c 11,86% cnPrMo pa3xoll]lrg

npe3 2019r. Pa:xolRre ca 3a rr3Jtp6)xxa sa.[efinocrn- ca B pa3Mcp 8a 982 874N. umt 9,670/o

or o6urre pa:xo,[u E ca EaMaJIeHH c 6,65% cnprvo pa3xoar{Te nper 2019r.

HsnEnEesuero Ha parxoalrrc sa .aorlrxaxcxpaHe ca Ea crofinoc.r 992 261 ns, Iu 89

9904 or nlaxupannTe pa3xoru s 6.29% or o6urrre pa3xor[r no 6rcllxsra

H:ntmregrcro Ea pa3xolnTe 3a MecTHE ,qetrHOCTB e B pa3MeP na 4 633 O3SttY. unn 62,260/o

oT nnaHlrpaEHre pa3xo,[H u 29,35Yo oT BCl.rqx]r pa3xolr no 6ro.IxeTa. Ocgogtlo cpelcTBarA

ca HacoqeHH 3a r{3.(pbxr(a fl ca I pa3Mep Ha2 925 536lt8. HIIB 63,14% or uGuulrc pa3xo.qr

ca )'BersseHrj c 8,73o/o cnpf,Mo pa3xomTe npe3 2019r. Kamrralogt{ pa3xo.(u ca B panMep

ua 343 645ng. ana 7 ,4lYo or o6r{are pa:xo.uu :a aefinocTTa H Ca yBeJI[qgH]l C 7,41o/o CnpxUO

parxoJlrrTe npe3 2019r, Pasxoaxre 3a BrsHarpaxaeHuf, u cBbp3aHHre c Tf,x finauaHstr ca g

pa3Mep Ha 942 927illE, ttm 20,350/o ot o6EHre pa3xo.[rl 3a nefiHocrra I't ca yBej['qeEu c

7 ,41Y0 cnpxuo pa3xoanre rpe3 2019t.

B cparrenxe c 20l gr.ngntaHelruero Ha pa3xo,4rTe e noBetle c I 365 67lrs., I<oero ce

- 
,[tJIXfi Ha )Ee[r{qeHHTc ctaHnapfl, 3a AenerHpaI{I{Te oT abpxaBaTa aefinocrs c qen no(pEBaHe

t *u p**oa*tu ,u t'.tltsNuamrira pa6o'rna 3annara E Bs3narpaxaeHurra a ctfepara xa

o6pa3oBaHlrero R co[rraJlHuTe ,[e[HocrH u no-BHcol(ara ct6upaeuoct Ha MecrHHre rIpHxoAH'

B pe3yllTaT sa KOeTO O6UUrara ycflrr .(a pa3nJraTH rolrMa qacT or npocpoqeflHre 3a.[brr(eHu,

or 2019r.

Patxoas no

rI(OEOMI,IqECKH

eneMe}Irfi

Or.{er xrM
31.12.2A20r.

Parlrxa

3anlats s ocsrypoBl<n 9 408 590 1018 582

Hraptxxa 4 0t2275 3 826 800 -273 135

Cy6cutuu H pa3xoEH 3a

qIEHCKH BHOC

633 2t7 6ls 231 -11I 137

72 505 507
CrxnenAuH 14 lloMot rH

I

i

I

I

Otqer E6tt{

3l.12.2019r.

10 555 694

63 386



fLnareun iIaHE[rr, Taxcr
H AIIU.CAHXTIHH

3 148 3 617t7 441

Paaxo.u,r{ sa lfixsH 30 071 55 436 8 616-

Kanura..noa u pa:xo4a 487 50 t 423 612 -554 42t

O6uro: t5 785 292 t4 419 621 92 629

o

Pa:xo&r no .qe socna Orqer xtu
31.12.2020r.

Orqq: rtM
3 l. 12.201 9r.

Pa:.iru xa

2 309 539 2 204 091 105 448

Or6paua u cxr]?Hocr t'7t 692 r 07 380 64 312

06pa:oaanne 6 833 108 6117 778 715 330

3gpareonaraaue

CouNa,rnr rpr.rxn

789 266 680 376 t 08 890

l 907 804 1 6?0 9t2 236 892

Xxmrrqso crporreJrcroo,
EKC lr onassaHe Ha

okonHaTa cpe,4a

2 473 551 I951938 521 6t3

Ky,rrl pa u cnopr I 073 202 | 532389 459 187

HxoHovu,{ecxH refi Hocrg

H ycnyrr n llrarqaHe Ha

nuxBu

227 t30 72 371

O6ruo: t5 785 292 l4 419 62r t 365 671

o
Asannlrt nora3Ba, qe 3a .[ererupaHHTe or JfLpxaHara aefinocrn ce yBenrgaBar

pa3xo.qHre 3a Br3Harpax.&eHEs 3a gMe'rKa Ha Pa3xoIHTe 3a nlapBxKa, Hafi-Beqe I
o6paloBansero ,t couuilrrsrrre aefiHocru, .[oKaro npu Mecrrure .aefiHocrfl p{rlxoarTe 3a

u3,[p]xKa ca noreqe B cpasxexfie c pasxornTe 3a B]3flarpax.qeuHr.Tosa e B Pe3ynrar Ea

u3nnareur crapn 3aarJrrr(eHH, 3a eJr.eEeprHr r crireroct6npaHe E cMeronoqflcTBaHe BbB

rfynxurr Xr.nnuao crpollTercrBo, BKC x onareaHe Ha oKonHara cpeaa.

I

h:nrnnrremrx n

3aKOfoIaTerIHH opraHH

t54 757

IIL Axa.Irur Ha n3n'r,"'IHeH eTO HA CMeTKHTe 3a CpeACTBa or
Eeponeficrcnr curor

ocHoBHR're npoeKrn no KoHro O6runnala pa6om nper 2020r. ca:

I . flpoerr "llpuer*r ve" - u3pa3xo.aBaHt{Te cpe,lcrBa ca B pa3Mep na 50 993.ng.

2. flpoexr "Ocuryprraxe Ha rontJT o6ga - 2016r"' - l{3pa3xolBaxnTe cpeacrBa ca B

pa3Mep Ha 34 6l9rs.



3. Ipoerr "O6yverue H 3aetocr Ha MraIIHre xopa" - lrparx
pa3Mep Ha 20 459JrB.

4. flpoexr "florxpena :a ycnex" - trpanxorBztHuTe cpeilcrEa ca

oAaaHl,Te cPe,{cTBa .e e)

a paruep na 70

5. flpoexr "npro6uraBare B c-Mara Ha [peryqnnnunoro o6pasosanue"

H3pa3xoABaHHre cpe,EcrBa ca B pa3Mep xa 47 856ng.

6. Ilpoerr "O6panoB6HI{e 3a frpeurnnr.[eH" - H3pa3xoaBanlrre cpe.[crBa ca B pa3Mep Ba

I I 856n8.

7, Ilpoexr ,,Texurrecxa pexynraeaurf, Ha reno 3a ornaarllfi B 3eMJIHI(ero Ha

rp.KarapHa - H3pa3xo,qBaHsre cpeacrBa ca B pa3Mep Ha 344 940n8.

8. flpoerr ,,PexoscrpyKEllt n pexa6r,u[{Taqlrc Ha o6qEHcxH nuzrua s o6IqEHa

Kaaapua" - u3pa3xoaBtlxrTe cpe.[crBa ca B parr*ep na62 597,ra.

9. Ilpoexr ,,Peroucrpyxune Ha Bo,!,onpoBorlHa MPexa B Haceren, Mecra B O6urra

KaBapHa"- H3pa3xoaBaHrre cpercrsa ca B pa3Mep Ha 3 379 567 :;r..

1

a IV. Asa,rur Hs r3ntflHernero Ha IIECO - 3 c xoa 33

B ra:a or.{e'rfia rpyna ce orq rar t{yxau cpellcrBa - [eno3HTI{ no 3OII, rtprore, raPafluHu

3a u3flarHeHr.re, npnxo.rrH 1o q1,37 B aq.7 oT 3crc3 -,,6qrn ne1ra". BtgctaHoseHlrTe

epeacrBa rro fior3Bau 3aeM ca B pa3Mep Ha 96 300 ;ls' 3a orqerHun neplroA PdMePa Ha

nocr'bflHrrTe cpercrBa e no roJriM or Br3craHoBcHnre cpeAcl Ba c 271 657 l,eu'

v. Anaurur Ha rrPocPoqeH,Te 3aabJl,*clltts H B3eMaHBc

3a npocpo.leru ce cqr{TaT 3a.trbjlxeHHma E B3eMaHuma, Ko}Tro He Ca ypeIeHH B

.(OroBopeHH, cpOK n Ca r{3MuHaJIH n66eqe OT ABa Mecella oT H3AaBaHeTO ArU. B p*yrrfar Xa

nojruTr{IaTa KotTo Bo.IIH o6uIHEaTa 3a cna3eaue na (tanaucoBo .[ncuHIIJIHHa He IIOeMaFe Ha

aHra)KHMeHru c HeocHrypeHo $uxaucupaxe r(av 31.12.2020 roa. npocpoqeHxTe 3aI!,I)I(esHt

ca B pa3Mep aa 849 2)lm. ixu c 7l2 035.nr. no Marr*o B cpaBHe.tre c 2019r. Or tcx

34rlbrxeHHrra KaM ,IocraBqHuHTe ca Ha.lla.Ie;tH c 698 369n4" a 3a'lrrnxegncra rbM

nepcoHana,3a H3nra[laHe Ha,rlanbun H ocHryPHrerHE tulaluanrf, c 13 666rs'

llpocpovenure B3eMaHnr Bt3nH3Ar xa 2583 732ns, HJII{ nO-ManKo a cparxenle c 2019r. C

4402ra, B:evas[rra or HaeMH ca B pa3Mep na 92 927:rn. n B3eNla]IHs oT KJIHeFTI{ B patMep
i

Ba 160 805ns.

E,EHA EAJITA.IIX{HEBA
Kvem na O64una KaaaPxa

CTAHKA flHEBA

Ha\trlul:l( omder B@C

n

I

I

i
I
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t514HOOPMAUH,'I
OTHOCHO |IPOUECA HA ONOBECT.f,BAHE BbB BP

H3TOTB'HETO HA |OAI,IIXIIH' OHHAHCOB OTqET
HA OEIlll4HA KABAPHA 34 2020 r.

b3

)

I

foauursnxt Qnnaucoa orqer oTPa3flaa ecavxt $arrN. rBJIeHsx ll npouecu' HacrlnHrh

,r nporetcqfl o 6torxertara optaHH3aua, npe3 orqerHH, nePtto,4,

Kosco,rnaspassrr ro,[HtueH {uuaxcoe or'lsr Ha o6uuHa KaBapHa e H3lorBeH I
[3nbJrHeHHe Ha MC:20114.12.2004r. 3a np6naraHe Ha HCC,3axoHa sa Cqerosoqcrso, AAC ].Is

l4l3},l2,2ll3 r. na MuxNcrcpc, Ao la Qxlancute 3a npHnaraHeTo Ha cqeroBo.UllhTe CTaHIaprH or

6ro,ot<cmme npeaflpxrruq, KaKTo fl caM[Te Hauuoxalnu c'{eroao.4Hll craHAap i' AllC }&

06/2008 n A.4C Ne072008 BrB Bpr3Ka c nolyqaBaHsro a pa3xo.q,MHero Ha cpe.q,crBa or

cTpyrrypHffie QonAooe xa EC n oT Kox$tloxxnr t}onlt rpe: HaUgoUalnnl $oXA, rarro r sa

u.urnnncrprpanrre or PasnlauarcrHara areHul'r, (rM flrpxareu 
-Soflr-,.3eM6trer&re"'

aKrlo, t.relHo t4 Ha cBlp3aHoro c ux ctrlruaHcupaxc, ,ffiC J1!: 05 ot 30.09,2016r, olHoctlo

,,Haqucrrnage Ha anoprH3auru na ue$ruaxcoen ,luro'rpafiur aKTHBH fi 6lo'uxgrnare

;;;;r;;;; n cC J{pd "orqxrase *u u,,op'nraunn'e" s oo Ng 5 na Mo or'ocHo npoMeHM B

HaHMeBoBaHHir? Ha HrKoH,*erxr CEO, nio,",n B Har{HHa Ha orq*TaHe Ha HtroH onepaq'H H

^apyrlt 
y(a3aHHs sa MO rauauls 8-:lHrHue BbPxy orqerHocrra lia opAxcrHltre npeAnpn'THr'

Tofi e :raxr|oqure,fieH eran or uljlocrHara cqeroBoAHa pa6o1a' B Hero, cqeroBoAuara

rxQopnaunr e no(a3aHa B 'rot'lHo onPelereHH AoxyMeHTh H no(a3aTeJlB nPH cIlzBBaHe Ha

;6;;r;";rr" H3HcKBaHrr na Cuer<onaaHa sa 6xraxersnre opranu3aunlr' Erxnuara 6roaxetna

rlacr$uxauHr. yxa3aHrr na MO u ap. xapaxrepfi3npaurn chcmtHHero H TeH'IleHuHH Ba

o6ulruata.
O6qnna Kaaapxa, Karo ntpEocreneHeH pa3nope,u,Htel c 6toaxelrg KpeaBTH cllracHo

3AEPE ea 2O2Or. n peuleHHe sa O6uttltlcxu cbBer BKnoqBa B cBo'ra crpyxTypa oceMHarecer

STopocreneHHx pa3nopealrrenrl' o6oco6euu ua Qyuuuoua-'leH nplxunn' B T'q'utecr yqrnxua lr

ceaeM ,&ercKH IPaIHHH npHnamulu cHcTeMaTa Xa ,qelerupaua 6rt'axerr'r'

IIpc: i)z}r' nu,r.nosut re Peurenxc Ne 85 H Ns 86-nc nporoKon 'lfe I lor 28 0,4'203!r' xa

o6ugHcx].t cBBer Kauapra 
"u 

,.rua"r,n ranosea Ne PL- 14'34 h 3anoBelt Ns PA']-4'36 ot 23 toHt,t

2020r. Ha Nrl.tHHcrlpa Ha o6pameaxnero u HayKara 3a faxpHBaHe cqHraxo or I5^09'2020r' na l{V

]Spum Unruunnoan'' rp.KaaapHa n Hy I'I!1r91o 6otea" c'CenreuapHfiuti' Ha ocnoBaulle

i.r.*r, Nl I32 no npo.rorol fl! l+ o" 30.06.2020r. ua o6uluucxtt ctaer Kaaapna e HsAaAeHa

ia*"*a Nn 668 or 2.i ro.nn 2020r. Ha KMera sa o6utuua Kaeapua 3a 3axpggane Gqlrrano-o]

01.09.2020r. Ha aercKa rpa.qHxa ',.qtra" c'BPaHuHo' Ht'lyuectaoro Ha 3aKPHrHTe yqeoHH

3aBeAeHHs - BTOpocTeneHHH pa3nopeAHTenu e pa3npc'LejreHo carnacHo 3anoseaH Ha KMeIa Ha

o6ulr Hara,

OEuHHaTE e ropHAHqecKo Jlr4ue Ha 6ngxeraa H3.[PLxKa' Icb'lero ce npHna'a aBycrpaHHo

crl€ToBoaBo 3anHCBaHe c aBt.oMaTH3HpaHa u6pa6orxa Ha cqeToBoAHaTa r'rHQOptlauln Ha ocHoBaTa

Ha .u,oRyMeHTarHa o6ocuogagocr. Ourancosrrr orqcr IlPeacraB' B'pHo H qecrHo l'MyuecrBeHoro

tt$nxaacosocbcrorHHe,orqereHHttfnHancoape3yn'rar'npoMeHlrreBnapuqHHTenorollt'll'lB
co6c'lgeuur xanhrar.

OouuHara BoaH 'rpu orqsrHr rpyflH "Em;rxer"' "Crugrxr 3a cpeacrBa or Eaponeficxnr ctroo" n

",[pYru clterru Nae rocrH"-

I

I



Bcn.rKr4 BTopocreneHgh parnoPernre.qfl npulramuH ct'rcreMara Ba.[ener''tpaHh 6 3&r

oTKp lrrr H3stH 6toaxersn cMerxH, Br,B Bpt3xa c orqrTaHero Ha npoe(Tu or

soHAoBe Ha EC r or KoxegloHttttl Qora rpe: l'lauuosaaHns Qoxa, rarro u Ha n

Pa: n jlaularerHara areHuxt t(bM,{tpxasen $on1'-3er*leaennc'
t-lpuaraxara oruerHocr e o6oco6esa B aBe HacoKH:

- Or,{grHogr Ha (acoBata ocHoBai

a

o

- O.r.rcrnocr Ha HaqHcrleHa ocnora /cqerogorga orqergocr/.raro ce rbpcH JIorHrIecKo

paBeHcTBO Mex.qy H3EtpueHHTc H OTt{eTeHt',l npHxoal',l t{ pa3xoa}l'
' 

IIpx cr,c'raerneTo Ha roaHujHun oTqeT 3a H3nr,JlHeUUC Ua 6rOAXeta H cMeTKttTe 3a cpeactBa

or Euponetrcrnr cr,to:, O6utaxaTa ce clo6pa3rBa ctc cre,&Horo: cna3Balle ua 6alaucrpaHo

pa8eHcrBo Mexay pa:laer[re Ha orqera H 3aroHocbo6pa3no cr6upaHe, cbxpaHeHHet yn!111"Y"'

pa1xoa8aHe H olqrraHe Ha [MyuecTEoTO qpe3 np flaraHe Ha cfleaBHTe u3ticKEaH l npH

t""rasrH"To Ha roaaLuna'ra o6opol Ha Beiohlocr s sa 6a'naHca:

-'reKyuo HaqncrrEaHe - npxxo.llt{Te h pa3xoat'lTe ce HaqHc,,!f,BaT B

MOI,'CHTA HA T'XIIOTO B!3HHK8AHE: 
lH,- nlJrHa H3eepnalcnHocT - oTpa3rBaHe Ha BCHqKH aKTSBH' nacn8u' npHxoal' H pa3xoJ

sceooxsaTHocT Ha SrHaHcoeara H He OaHaHcoBara HH+opMauge i

-oueHSBaHe-orpa3eHreaKl'rlB1,'lnachBHcaocrofiHocreHhflorpa3egl'ta6araHcag
cr,or8eTcrBne c .{efisrBaumo 3a(oHoaaTencrBo }' [p'teraTa c{etoBo''Ha non}rrulKa;

-HaIHqHocT,lBanfiBlloct-oTpa3eHultaKr',{Br,,Bnac}lBr,s6anaHcapeanHoclqecTBy8arH

CA B HAJIHqHOCT;

- o[oBecrtBaHe - HarIPaBeHo e noaxo'gsulo onoBecT'BaHe Ha nP[[araHaTa cr'sToBolFa

oo.,tnrHKa fi Ha {HQopMauHrra 3a cacro'IHHero H H3MeHeHLgro Ha aKTHBHTe tl [acHBHTe;

- 
"uot""rci"r'1" 

na r!opruara r'r cl,lbpxanhero c Hopllarl'lBHHTe h3HcKBaH]ul'

c.rerogolHara [HsopMauHs BrB BcHqKI{ pa3nopeAHTeaH ce o6pa6o: aa aBmMaTH3HpAHOrKaTO. ce

noarsa [fl"<DC.[" ua M<D sa 6a:ata T u'patp"6ottn e'qHHeH cMet(onnau cto6paseu ctc CEO'

flpc: 2020r, HflMa npoMf,Ha BrB strpeurara HopMarftBna ype46a' xacaeura 
- 
cqsrojt:$lara

oi"rrn.r. flpn:rat'a ce Cqcrooorga nonlirltKa yrBlpaeHa c'bc sano-BeA Xq 577 or 06'rosa 2016r' n

oonrnr.*, .u" ,uno""o Ne 844 or 06'll20l9r' Ha ttMera na O6ulunata H AMoprmauuoguara

rroJrHTHKa Ha 6rcaxersxre opraHr3au,'1,' s o6unHa KaBapHa' t<o'mo e I crua or 0l'rxyapn 2017r"

;;;;;;;;;;-.; .uno""o Ns llll ot 31.t0.2017r. H aonlnHeHa sbc 3anoBe.0, J{e 697 or

24.07.2019r xuera na 06uuuata
l,TsIlr/s$ayutHttA cMerxonraH Ha oouluga Kauapua e cTylcryPHpaH OT 

.CMerrH 
c

qerupnuH+peH Ko,tr Ha nae nru$ xraurlr'B laBncrMogt or Bltaa Ha xrroH EBroBe

cltvrxlt/;uatepna,tH'pa3qeTHlpa3xoaa/gueo6xo'uMocTTaoTnonlJlHITeIHSt.tttt}opuaunrca
nocoqeHH H nOACMeTKH.

3a orqnTaHe Ha [apuqH Te cpeacraa no 6naxgra- ua o6utiHara g 6agrara ce u3no'38a

o* soii i:.-y,rir'our*n"n "l**''lt!' 
t 
'p' 

nolcMerKH 5013 -l - SrolxerHn nprtxo'crr, 5013 -
2 - Erc.[xerHH Pa3xo.oll H

5013 -15 - Ilpxxoan tlo MecreH 6ro,4xer pa:npeaerlf,eva B xpa' Ha reH'

Ilpnxoaxre ce oTqHTar Ha HaqHcJIeHa H KacoBa ocHoBa no cMerttu or rp' 70 flaut'lunre

npHxoAn ce orqi ar Ha Kacoaa ocHoBa' B MoMeHTa Ha flocrtnBaHcro l'lM B Kacara nln 6agxata no

q,rerxa 701 I "Kacogt't npHXOAH OT .4aHt[t4,M[Ta'MHTHhqecKt1 TaKCH t',l Ocuryp]tr€rHH BHocKH"

*orro-.u, pa3MeP Ha 254;'571'86n8'H llpe'qcraBa'Ba'r 13'31% oT o6u{oto t'l:ntluenue Ha

npHxo.[rlTe no 6oaxera.

Ha racosa ocHoBa c€ or{H].ar I pt-txoaxre or raKcS cMer H 3a raKca npgrexaBaHe Ha Ky'{e no

cMeT(a ?041 ,,Kacoar nPHxo,[H Or raKsx C laH',bqeH xaoarreD"' t(oHTO Ca B pa3Mep Ha

I 172504,15:rs.. u:m 35,54Yo or oouloro H3otnHeHHc 'u 
'*"au*""nT" 

np{xoAH AeGHrHHTe



o6oporx no re3,t cMerK[ ca or Bb3craHoB'BaHe

nlpBoHaqanHo tlogrbnHJtH no rlPlrxorttl{fl naparpaS'

HA AAHbUH H TAKCII HJIH

o

HeAaHb,tHHTe npHxoAh ce orqHTar Ha Haqltc'EHa H KaooBa ocHoaa'

HaKacoBaocl{oBaceorqETarnpnxoffrreoraIilHHHcrparHBHHyc'yrH'TexH}rqecKfl
ycryrs, l,r ilp- ctrnacHo EEK.Te:n nplxoal{ Morar Aa Ce Cr6Hpar I Kacara Ha ooUIHHarA r{nH Aa

rrocrtnBar Hanpaao no cMerKara 3a npnxoanTe sa Eroaxera'

Korato cpe.fcraara flocrtnsar B Kacara ,tMa:ne cfle'[Hrre cqeroBo'u'H]t 3anBcEaHng:

Ar c-ra 50tli Kr c-ra 7051' Kaca/ r<acogr npuxoan or raKcr B neBa

Clersa sHaclge Ha cpe'u,crBara no c- Ka B 6aHKa

II c -ka 5013 -15 / Kt c-Ka 501 I

flo $ 27 -I5- rexanv'ycnyra 448001 .---
i zz - t9 - ap.*"aant','npnxo.(u 447000

Komro cpe,4crsara nocrr,nBar Hanpaao no c'K8 a 6aHxata cqetogoaHlire 3a[HcBaH[8 ca:

[r c -xa 5013 -15 /Ktc-xa?051 Ctore'nprxoaea $

B rpar na aeHr c- ra 501 3 -15 ce pa3npeae'ru e c -ra 5013 - |

.4r c -xa JOl3 - t Kr c -ffi 5013 '15

7304 naParPaQn I 44O0naParPa$r

lla Haq,creHa ocHoBa ce oTq141ar fipt'lxoaxre oT HaeMr.t Ha 06uIHt{cKo uMyUlecTBO' HaeMH

nu rarr, p*nop"*aoHe c o6unHcxa co6crgegocr' rarcr or rercK'l lpaallHh' 'qercKu

rcnH,couHareH narpoHax H ap'

Arc-ra 4l l0 Kr c- (a

.4rc-xa 4301 Kr c- xa

7l2l- npuxoar or HaeM Ha ltMyluecrBo

7123- nP'or naelr :eltn

7l3l - nP'or nPoaax6a Ha seus

7143 - nP.or nPorax6a xa crpaan

451l- xorato e c EIIC

CnagsaErnyKa:laHH,Tarrar.7.tt'2,orAEC20/14.l2.2004r.cenonyqaBapa3nHKaMexAy
cMeTKHTe or rpyna 7l n .oo'"t'""" npl{xo]lHH naparpaQr or oT qerA 3a KACOBOTO 

',{3mnHcHHe'

flD c!6HoaHfio Ha cpeJlcrBara

Ari c-ra 501 I Kaca / Kr c-xa 4l l0 B:euanrg oT rltHeurlr

flou eHacsHe Ha cpe.tcrBara no c/xa r 6axxara

,IIr c-xa 501 3 - I 5 / Kt c-xa 501 I

B rpar Ha pa6or xur AeH cner pa3llpcreneHhe Ha cpe'lcrBara"''- 
n L-*" Sol3 - I / Kr i-xa iot: -ts no ctorBerHure naparry{1

Koraro?pe4creara ce c'b6npar or BroPocreneHeu Pa3nopearre' ILf' ACII -

Ai c- ra 4301/Krc'ra705l npllxo'[H or raxc'l B fleaa

llou cr,6xPaHvro Ha cPc,[cTBara' 
,[l,T c-xa 501 I / K r c-xa 4301

Koraro cpegcraat? se BHac'T Or ETopocreneHHHt pa3nopeAHTen Knro nplrxoa no MegreH 6rcI')Kqr

Ar c-ra 7051 /Krc-ra50ll
Koralo cDe,4crBara flOgllnsr no "-*'* 'u 

llpltxo,E.H s o6ulrHata cqsroBo'[HHTe 3an cBaHHt ca:

,llt c-xa 5013 -15 / Kt c-xa 7051

$27-01,$ 27-04

Cre.u,crgae Ha KoBTo ce Tpynar o6opotn no KpeaHra ra cuerxa ?051' Ho no ro3H HaqHH ce

ocbuecrBrBa no Ao6tp *" 'po"t*,ry 
n"pan"t"n""'n' pa3nopeaETen H BTopocreneHHHTe

;;;;;;-;;"r;.t 4"6',*"'" o6oporn no ti"t*u" no*a3Bar KonKo naPH ea BHeceHr or

B ropocTeneHH}4're pa3oopcAHTen&'

I

.)

I



Ha Haqucrena ocHoBa ce orqHrar npaxo,luTe or nPoaax6a Ha cror]l t4 ycnytll'.Pea;l.tr

ce ocHoBHo srs BPEK - n3f"Tutrlxpr:ee";"HcroprrqecrH My3etr ,,KaBapHa a 
"Kyrrrypa

Haqacrcgar ce no Ar na cMerra 4887/K'r7 I I0,7 I I I .7 I 13.

Ipu ct6Npaxero Ha opeacrBara

[r c-ra 501 I / Kr c-ra 4887

I(Oraro cpeACraaTa Ce BHacnT oT B IopocTenexHn,l pa3[OpeAHTen KaTO npflXoJl no mecreX 6tonret

r c-ra7 | l0,7lll.7ll3. /Ktc-xa50ll
KoratO cpe.AC.raara nocTtntT nO C-KaTa 3a npHxoAH s o6qUHaTa CqSTOBOAHTIT6 3AnHCSagU Ca AT

c-xa 5013 -15 / Kr c-ra 7l10, 7l I I,71 I3

$24-04

H npes 2020r, Ha yt{ Hn,rurara Ha rcpuroplrtra Ha o6urHa'ra nprnarauu c}rcreMara Ha

,qeler paHH 6rcaxe.rH, ctc 3ano8eil Ha (MeTa Ha o6u.t[HaTa ca .u,e,[eIHpaHH npa8oMoul,l{, Ha

IHpeKToplfre Ha :v.qtrtr|/,utaTa Aa pearnBHpaT co6cTseHH npHxo,qH '(olrro BHactT B IpHXOA Ha

co6caseHtre ch 6to:1xeru.CpeaqrBara nocrtrlBar no cMerKa 5013 - l,Ha c6orBerHoro ) 
'unnqe'

(a'ro ce or.rHmr rro nPlfxoaHHre naparpa$r c-rnracno EliK'

Or npxxoagara q4g1 g3 $p4xera ce H3n'rauar g ArnxhMrre AaHluH Etpxy np[xoatlrg or

peanx;HpaHala cronaxcxa reHuocr H pa3xo,[H ro 3KnO r aaHltlrre no 3AAC'

Crrlacso cqcTOBoAHaTa noflHTnKa Ha O6UtHna.l.a pa3'{eTHTe 3a Atrx(HMrre ,[aHaUt] ce U3BEpUIBaT

oT o6u-tr{HcKa aIMHHHcTpau[, ua 6ala nolaleng cnPaBfiH oT g'IOpOCreneHHHTe pa3n6Pen[Teny'

6gg rerH. KoHTo npHJIarar cncreMara Ha ,lererupaHfiTe 6orxerH-

3a HaqHcaseaHe Ha .[aHbuHre no 3KflO - At c-ra 7l9ol Kr c'xa 4512

flpa u:nnauaaero HM - Ar c'lta 4512 / Kr c-ra 50 t3-l $37-02

flpr.r pa:wtane 8a cpercraara 3a ,{.[,C ce rrnolsea c-xa 451 I c uernpn EoacMerK['

451I - I raHlK 3a noKYnI(HTe

451 I -2 aantx ga nporax6nle
45ll - 3 aantr ga Bt3ctsnoaxgaHe

45II -4 aaurx:a BHacflHe

KoraTo .na,fi,K!'T 3a npo.qax6xrs e no-roJlrM ot .laHlKa 3a noKynK[Te

,[t c-xa 45 I l '21 Kr c-xa 45 I I -4
llpu n:nnauaxero Ar c-ra 451 I - 4 / Kt c-xa 5013 -l S37 0l

Koraro.urHbt(br 3a npo.a.ax6ure e no-MarlK ot.o.aHlKa 3a noKynKnre-gr"-*u45ll-3/Krc-xa45ll-l,c,reactaaeHaKosrocenojtyqaaar'qBofinxo6oporrno

cMerr(a 4511. B xpar Ha orqerHHr [epHoA BTopocre[eHHl'rre Pa'noPeaHTenn- 6e3 Te3L KOUTO

nprrrrut o"r".npuuxr" 6toar,eru I fl3l-i npr,r x-'ro'rear clleriia 
-45 

I I ctc cucrxa 4500

H3flrateHyx'r raHlx no 3KIIO e B PiBMep Ha 29 790,23.lts' 
'l 

e orqereH no '[t na cuerra

45l2"Pa3,lgt'H 3a ,,aHtk Blpxy npxxolHre or cTorlaHcra ,,elHosf" a .u,aHtK no 3.{[C c a pasuep

na 203 544rs., KoMnercttpaHa cyMa' Karo HaqHc,'IeHH,Ta catp3aHn c yo-qyrara no cMemcl6r'!aHe

I cMeTonogHcTBaHe Ca B pa:nrep rra 143 353,91,'lB (:trracHo yk&'aH',l', tlaAeHH c IAC Nq

l2l}7 .l2.20o6r.ua lv{O nprxo'o,Nre or HaKa3arerHl nrxari 3a npocpoqn[ Ha 'abnxuMrre Ey6nrtqHn

sSeMaHH' ce BHacsr no KoJa Ha cboTBerHH, BH/l fijlauaHe r'e' Te ce u nnasHpar TaMr a ctfiIacHo

IIACNsl2t29,l2'20llr.ceoTt{rIaTEnPxxo.IHT03aJI}txBHnocMeTKBT2TlncaEpa3MepHs
109 539,52ra

iy6cuann xonTo ce nor'IyqaBar B o6tlHHa-ra mro-TpaHcOep or Uerrpa,'lHtlc 6rorDrer ce

or{Hrar llo Ar c-ra 5013 $il-ll o6rua cy6cna,t,$31-12 H3paBHHrerIHa cyfcnnrr,--$31'

l3cy6cr.r.rnr 3a kannraro, pario.tH s Kr c-ta 751I sa croftuocr I I 892 96318 Attu 63.58Vo or

o6uo ro H3tt}jlHeHlre Ha r|pHxoaH Ha 6lorxeta'

Koraro ce npeaocraanr cper'crBa 3a cyocltllupaHe Ha BTopocreneHHn pa3nope$lrclu '[r c-

xa 7501/ Kr c-xa 5013 I $61-09

a

C



:

c
:r

Bbs Bropoc'reneHlrHre pa:,nopearTenu At-c-ra 5013 l/i(rc-ra750l $61 09

IIpx npegoclasnuero xa :aeuoo6pa3Ho cpe,lcrBa 3a pearu3t{paHero Ha npoekruTe

nporpaMx. q[ero H3nBrBcHHe cc orq]rra no peaa Ha xrgtg6toaxetHure cMerxn B acT

,,Erurxer"ce HsnorsBa cuerxa 4624.O6oporuTe no cMerKara / rpeanrHrre ' Ae6xrgrre /
noKa3BaT I(aX8I Cpe,(Cl'8a Ca Ce flOn3Ba,IH npe3 aOIHHaTa, KOHTO Ba KaCOBa ocnoBa ce orvrrat no $
76-00, KoHTo Moxe Aa 6tAe c noroxHTeneB t,Jltt orpHuarereH 3HaK.

B o6;racr "CuerxH 3a cpeacrBa or EBponeFcKH, ctro:" cpeacrsara ce orqgrar Ha HaqficJleHa

ocHoBa no cue'rxa 4614. a Ha kacoBa ocHoBa tlo $ 76-00, rouro uoxe Aa 6lAe c noJIoxfiTeJI€H HJIH

oTpflrllTeneH 3Har(.

Co6c roenoro ctduaaxcnpaue ce orlxra raro rpanc$ep or/sa CEC no c-ka 7534 r $ 62-02 ctc
3Ha( i, - ,, s oroaxe ra H tlo cMerKa 7524 u $ 62-01 ctc aHaK" +" npH cMcrKhre 3a cpelcTsa or
crpone*crur ctrcr.
IIpe: 2020r. B O6ulaHara fl3trflarx IIon3BaHu.s 6axrcoe :aeu Ha'{HcfleH oo cMerKa 162l

,,Kparxocpovua 3aeM[ or 6auxrt s crpaxara" cbrracHo noracnrenHH.n naH I pa3Mep Ha

I l1 I l5,,re. l no $ 83-21 or nprxoll,Hara qac'r xa 6toaxera, a JIHxBrre no cMerl<a 6221 n $ 22-21

or pa3xo.(Hara qac"r sa 6roaxcera.

Ilpet roaxHata o6ulnsara 3anoqHa .[.a B]3craHoBrBa non3BaHrls 3aeM or cMerKara 3a qyx.ll Te

cpe.0ctB4 Ho nopaitH MHororo Hepa3nnareHH 3a.[brxeHH, or 20l9r.ca Er3cragoBeH8 caMo 96

300,rs, x raarrxeHrero B Kpa, Ha roal{Hara e B pa3Mep ua 405 0004g'

3aeMa e ocqerogoaeH B orqerua rpyna ,,6to,txer" no cMerra 4630, a s otierHa rPyna"ACA" no

cuerxa 4614. O6opOTare /.U.e6nmtre t{ Kpe,lRTHHTel nO ClteIKaTa noxanBaT KaxsH CpeICTBa ca ce

nor3B&iH npe3 ro^ar{Hara, xol4To Ha Kacoga ocHoBa cs ort{HrET no $78-33,'BpeMsnuu 6egrrxaexn

3aeMH OT/3a cMerKH 3a qyxaH cpeacrBa (xeto), xonro Moxe ,il'a 6r.(e c [oroxrreneH UJI]I

oTpHuaTeneH 3Ha(

i

o

Orquransro Ha panxoanre ce H3otpulBa no ,txoHoMrqec(H eleMeHTH B MoMeHTa Ha

r.{3BrpuIBaHeTo HM,He3aBHcHMo oT MoMeHTa Ha nIauaHeTo HM' no KpeAlITa sa cuerra 4010'

Br(r}oqfiTeJIHO 
'{ 

palxo,lHTe cB'bp3aH[ C npe.[ocraBrBeTo Ba aBaHc Ha .EOCTaBqHUH

4020140l0.IlpeAocTaBenrre aBaHcH Ba no.AorqsrHtlT€ .qHUa nO ,4T cMeTKa 4261 ce oCqeToBo.lUBaT

no KT cMeTKa 4010 s 3aBHcHMosr or BH!,a Ha parxola npH o rqHTaHeTo BM. cMetKa 4261 e c

HaqiulHo ctulao 8 pa3Mep Ha I 000n8. [opa.{H HeBa3craHoBeHH npe3 2019r. aaascooa cpeacTbs or

cnlrxuTen Ha o6ulHxara, Koero oKa3Ba BnHxHHe ELpxy orqera 3a KacoBoro H3lrLJIHeHHe.

llpn u:nrarrtauero Ha pa3xoilxTe aoxonkoro e Ba3MoxHo ce rapcn pasHeHHe Mex,&y

clreTKnTc oT pa3aeJt 6 ua Clill H naparpaorrre or EtiK ra 2021r.n ce cnelh aa Hc cE HapyuH

IpHHUhna Ha IoKyMeHTanHa o6ocHoBaHocl.

KpeaxrHr.le oSoporn no cMeTxH're ca flpH Br,scraHoBrBaHe Ha Cpe.ACTBa An$ npw HenPaBHnHo

nbpBoHaqanHo orqHTaHe .

Matcpua-ltnre 3anacg ca KpaTKoTarHH arT[Br{ npeaHMHO nOA oOpMaTa Ha MaTep[arh,cToxll

npnao6fiTu r.qaBHo qPe3 noKyn(a H [pelHa3HaqeHH 3a AefiHocTTa. Benvxlt M3 npx

3anphXOx.IaBaHeTO fiM Ce OUSHTBaT IIO .IOCTaBHa cTO HOCT.CMSTKHte 3a MaTep angu 3anaCn Ce

4e6nrxpar npx rloKynKa. HaniepeH|,t npx HHBeHTapH3aunn,npugo6rrra no cTonaHcxH HaqnH H iIPe3

aapeHH, unH npeaocTaBeHfl oT lltpxaaaTa

Ar cuerra 3020 - ctorgsrunrc no,qc errn 3020 -2,3020-3,3020-9 u gp.

Kr cusrrn 501 1,50 I 3,7993,3010'7413

cuerrnre or rpyna 30 ce Kpe.qltrHpaT np,| H3BlpuBaHe Ha pa3xo.o, fiPfi 6paKyBase lqpe3 cMeTKLl or

rp.60 /6010,6012,6019.6993,6049 - pa3xo.llH 3a Bl3HarpaxaeHH, Ha nepcoHa,a B Harypa

ornxcgaHero Ha cToroBo - MaTep SnHHTe 3anach cTaSa flpn Tf,xHoTO rroTpe6neHne qpe3

npenopLqB'IenHH, lro.0xoa c MeTorxa Ha m,PBa BxOJlttua- nbPBa fi3xoA',|Ila glbHHoct, npti (ofiTo
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MaTepHzuHTe H cror(HTe, [or.tTo ca 3aKyneHH 0!pBH ee H3nr{cBaT nlpBu npH .,-fi;<ttq1g.
notpe6,terue.
Bcuqrs nxncN a 6pax na MarepHaJrHH 3auacx h apyru 6araHcoBo npr3HaTfi akrxBr, Hc3qBxcllMo

or r'rpr,r,{xHara / lro BHHa Ha MOJI. xpax6u, c'rflxhnHI4 6egctalrr r rp./ cc or.orrat c urnara orqerHa
srofiHocr no aeCrta Ha cMerKa 6993 cpeury Kpc:rfilrpaHe Ha c$er(H or rpyna 30.

floparu :axpreaHero Ha rplr BTopocren€HHl{ pa'lnopeanTe;rn ce usBlpulH rlpexBlpntHe Ha

HAfl'.rr{HHTe Ma'r'epHa,lHr.r 3anacH B .qpyr[ pa3[opexHre;1u Karo nPH 3aKpH8aultlTe Ar cMgfl(a 7600

Ha Kr cuerra 3020 clc cyMa'ra or 4 013,36.na., a npH npHeMarrlrre Ir ci.terxa 3020 na Kr cmerra

7600 crc cyruara o'r 4 0l 3,36.rs.

l'opaao-cua:o,rxme Marepl.tann :a MIIC ce Bo,tlrtr l(oJrt-t'IecrBexo n crofixocrxo no MnC' B

Kp,u Ha Bcct(H Meceu u3pa3xo,llBaHoro ropHBo ce 3nrrcBa Ha pa3xol no HoPMH Ha npo6er I
3aBBCSMOCT OT HsM14HArrre KHitOMeTpH 11O nlTel{ 1HCT. B Kpas Ha MeCeUa CanAoTo nO cMeTxaTA

noKa3Ba H8Jr[qHocrra B pe3spBoapa Ha KoJI[Te.

flo cuerra 6049 ce orqurar. pa3xoAure sa xpaHa ua o6clyxaauun nepcoHarl B ]qerc-KlrTe

rpagr.rHx $10-l I xpaHa cpeury Kpe.u,HrHpsHe Ha c[lerra 421 I,ctmacuo Hapel6a.]l! | / 4.01.2010

r'. :a pa6Olnlrre 3anlrarg Ha [epcoHa-[a B 3BeHaIa OT cHcreMaTa Ha HaPoIHATa npOCBeTa 3,&4,[€Ha

or Mllxucrepcraoro xa o6pa:oeaHHero, Mnaaexm k HayKara O6n',{B.6p'4 or 15 tEyapH or

2010r., raro te yeertnqaBa $ 0l -01 pa3xoAu 3a El3HarpaxAeHHt n HaMa*Ba $ l0' l I xpaua'

llper ro.&nHara 6rxa npulo6rrrl.r M3 no sronaacxN HaqllH KaTO Pa3XO.Et{Te Ce OTqeIOXa no

cMerr(H Or nolrpyna 601 u 60i cireA roaa ce orqeroxa no Ae6HTa Ha cMcTKH oT no$pyna 303/ KT

c-xa 6503.

AtrroTpaHHfi MaTepHanHh arrHBH ca ycTaHoBlrMu ne$uHancorn pecypcH, npHAo6n'ru n

npHrexa8aHH or Oburunara, 3a KoHTo ca ,l3nlnHeHH cre.{HBTe yc,oB'{' - HMar HarypaJlHo-

BCUeCTBCHa rlop:rla, nsnonaaaT ce 3a npoIax6a. 3aMnHa, ottraBaH€ no,q Ha€M.3a aAMHHTICTpaTUBHH

HIPyrHuenk;H3n0JI3aaTcenoBeqeoTell,tHoTareTeHnepxoa.3aTaKnBacecqIlIATalclt,lgHcBc
croirHoc, eH npar Ha cbqecrBexoc'r 700rs 6e: 'qIC.

JIo o'rnou:eHue Ha KoMnrcTlpHaTa KoH$xrypauff c.lofiHoeTHHt npar Ha cbuecTBeHocr e

500rs 6es A4C.
crofiuocrra Ha crpaaliTe He ce yBelnqaEa clc cro*HocTTa Ha MoHr paHllTe B Trx AMA -

pafnhqHH lrHcTanauuH, ronuIHhTerHH BPaT8, 3aUIHTtlH yCTPOFCTBa l. apyrll' Koram Te ca

pa3rPaHHqHMt't r He napyulaBar KoHcTpyKut{tTa Ha crpaaata I
llpr.uo6uaaHero I{a axr,lBrre 

"i 
or"nta no ,le6HTHT re o6opor, Ha cMerKHre or rpyna 20

cpsuy - B 36BI,|CHMOCT OT BHAa Ha oryqaBaHe:

- npn noKynra t, fi3rpax.{aHe - 501I,5013 no ueHa Ha npHAo6HBaHe'

- IIpr 6eritrue:,ruo npr.&o6Nsane Ha 6ara n:Aa,u,et axr..ra co6srseHocr -no cMeBa 7992,

a nprr rlapeHH, no cMcrKa 7414

-l1pu.lo6rltx no lrpoeKrH tt flpexRbpneHfi B 6ruaxera 'rpe3 cMerKa 7601'

flpexatpnrnero or aapxaBara Ha,lr,nrorpafiHuTe aKTHBH ce orqnTa no cMsrxa 7612

llosrH.re aHraxHMeHrH 3a npl,t.r,o6HBaHe fl H3rpaxlaHe Ha AMA ca B pa3Mep Ha 14 369 325Is.' Or

rcx I 933 ?90ns. ca ctc cpeacraa or 6toaxefa H I2 435 535 ca no npoeflH onHaHcxpaH[ clc

cpercr8a oT EsponeiicxNl cr,xrr. Pea,;rlt:llpaHhl€ aHraxHMeHTH 3a KanHTaJIoBH palxoAH npe3

ibt0, , .; B pa3Mep Ha 7 573 58 lnB. B r. q. nperocraBeHn aBauct.t I pa3Mep Ha 3 550 786rs'

tlper 2020r- ce usBbptxhxa pasxoax sa nogo6pnnare Ha crpaAeH Qou4' 3a ocrm-sex peMoHT Ha

y"nrrut. II3I'Txurlparles - 2l 926.05ls.xaro ce orqcre no [T xa cmerxa 2031

;'Aoun*n"rpurrrnu irpaan"' C rasH croFHocr ce yaeirriqH ntpBoHaqangara ctofisogr ua

crpalara 6e; Aa ce npoMeHf cp.(a Ha ro.itHocT lt ll6pB,HaqaJlHo onpe,[eleHaTa aMopT 3aqflOHHa

uopua.H:roreeu 6e npoerr:a ocHoBeH peMoHr Ha crpa,ua xa oEurecr:eno o6clyxsaula 
-- l

arMrHHcrparl{aHa crpaAa Ha yn.,fio6potnua 2? Ha srof,Hocr l9 920,00rts'' rouro ce orrcrn no 
'I['r



cMerKa 2071 l{ npe3 creJlBatrlH, orqereH nepHo.a qe ce u3BBprx8ar crpoHTerHo

ACFHOCTH,

I

llo,ee6rra u KpcaH'm Ha cMel(a 203]"A,u.t'l rnacrpatnrHH clpaA[" ce orqeroxa o6oporu or

npex8lpilsHslo Ha crpalHTe Ha 3sKplfrHle yqnnuua H.uercKa rpSaHHa clr'8cHo npfieMo-

npe.[aBarenHH nporo(oJrr B Kopecnoureuqns ctc ciugrra 7600 a pa:uep xa 603 766'79rg' H

Harpynaxara ao MoMeHl a auoprt{3auu, no cMerxa 24 1 3 n pasuep xa 43 428,9014'

no ac6ura sa fi,rcrra 204l "KoMntorPt,t x xap,lyepxo o6opyrsaxe" ca otueteHu npnAo6lrl?

xoMnrcTpH I pasMep xa 95 790.44'ro-' or (oHTo a o6utoo6patoratenHuTe yqxttntlla ca 3aKyneI{H

npeHocl{MH r<oMnrorPIl cl'lracHo flMC283/20201.3a oculyP,BaHe Ha yqc6HHa npouec Ha

yt{eHxuHte H yqHTcnHTe Ha cToEHOcT 23 846Ig. I CrC CO6cTBeHfl cpelcT8a Ha CTOfiHOCT

+6S0,99rr, ximo ce ,qm c-xa 2A4l xa Kn50l J; omuemenu ca 56pon uumapaxmuetu ducnnen Ha

cmo rocm 37 9561g. npcaocraaeHh no npoerr,,O6pa:oBaHl'le 3a yrpeunlu aeH" or{npMa^-

A33,fl'.Keficxerw 
'l"ex.. ugnsaunrerr Ha LoroBop c MOH , xaro ce.4r c-(a 20_41 H KT CMer(a 7601'

e o1uguxexa adttuHucnpaqut ca omqemexu 29 337,45ie 
'a 

aocralxa na o6opyaaane r'l

;r;;;d";" ,u ,or*n :a wiFi upexa Ha onPeaeJleHx Mecra Ha repHropnrra na o6unxara

ccrrracHo cnopa3yu"*ne ,m orny"raHe Ha 6s3Bl3MgAHH CpeacrBa E paM(rre Ha MexaHH3Ma 3a

;;;;r;;*;"'Er;ora( MCE):WiFi,IEU xaro ce [r c-x a2}4t 
^a 

Kr cuerra 7601. Spexatpn.exero

Ha KOlrnlorPHTe Mex,ay pa3noPe,anrenHTe cbfnagHo nplleMo-npe'uaBarenilH npoToKoJlfl e Ha

crofiHocr 4j 164,26;ra.r xoPecnoH.!.eH ull, ctc ct'lcrxa 7600'

Kperuruute o6oporx no c;lcrrara ca or 6paryuanu aKrHBl' no Ar c'Ka 6992 na crofigocr

:ios,gOr"., no Ar c-xa 2414 Ha crcFHocr 9 009, I onB.,HarpynaHa aMoprH3aurs! nPexBapfl'He Ha

aKrxBu Mexr,y t\terephaHo-orrosopHB nl{UaArc-rta204l Ha-KTC-ka204l na cr/r' 2280ffi' A

npexBlp.ltHe MexAy pa3noPelHTe'flTe e Ha crofHocr 4 I 164'26:rg's KopecnoHAeHq s cbc cMeTKa

7600.

llo ae6u'm Ha cMerlra 2049"ApyrH Mau,HHH,cloptxeHut'o6oPylgaue" e orqetcHo nP[ro6$BaHe

Ha aKrflBH qpe3 3axynyBaHe Ha cToFHocT 79 42344., npuAO6uro no npoeKT H ope1BlpneHo qpe3

.""r*, loo i 
^^ 

n.i, _ 23 5201a., :anpnxoaeHh ar.r[sr1 Or BnK Ha cTlr. l7 365,20,re..1per cucrra

4010 n npexatp;rrHH aKrllBH Mexay pasnopeax tenxre Ha croEHosr 99 I l6'20n8'B

KopecnoHAeHurl, clc cMcrKa 7600

Kpelnrnr,rre o6oporH no cMerxara ca or 6paKyBaH'{ arrnl1 
13 -[r c-ra 6992 Ha crofiHocr

ii io,i t"i., oinpoaax6a no Ar HacMsrr(a6l44' 60 164'24ns; no llrc-ra 2414 xa gro aocr

4 92l,96ra.,xarpynaHa H H3nHcaHa aMoprfl3auHjl! npexBlpJl're Ha aKTIIBH Mexay MBTepHaHo-

o.totop"n rnri A, c-xa 2049 xa Kr c-ra 2049 Ha crlt- I 599'981g' H npexBlpnllne Mexry

p*""p'airt"r*a e Ha c'ro[socr 99 I 16,20'rs'g KopecnoHAeHqut ctc cuetxa 7600'

llo cMerra 2059 e o*ur"" nparoa'aaeH or MoH aoro6yc :a Hyx'&Hre ra OY"ftopaan ftoexos"

Ha crofiHocr 360 769p}ffi.1pe:l cnaerra 7612'

flpuao6rrrn cronaHcKn hHBeHrap e B pa3veP Ha 26 642'284s' or xou'ro 24 000'281o'e uryreuo

;;e;;r;;, (yxHeHcKo o6opyaearie 3a HyxAHre Ha 'r'oMauIeH couHar€H narpoHax nbpBoHaqanHo

3aBereHo no cverra 2079 n . ,,p'"*uiprt.nl ,,pc3 cMErKa 7600 aa BPK - Kyrrypa l-,{C;1,

flpexs'bpjleHo e x o6opyauuHe o:r.,[i i apt"nno s Ar c'PaKoBcK'l sa crofiHogr l392'00ne'

Pernope3rne-lnre npHe[tauara BCHqXH B]l,IOBe '{tlrorpafinn MarepganHH H HeMarepEaJIHH

aKrHsHflpoa],lxaBaT.larHaMoPTH3HpaTKaTo3iLnaraTctul]irocTaTBqeHcpoKHaroaHocTt'l

clullffe naPaMerpl-r Ha ocTaHa,hTe KOMnOHeBT]i O'l AOcCraulHHfl aMoplh3auhoHeH nISH Ha

npexBtpnHlen, Bl,3 octtosa Ha npeaocTaBeHa or npexBbpJtHTem HHQopMauxg' clrnacHo

onpeaereHHrr B aMoprHsauHoHHara noJlHTHKa no'!xo'[ Ha 6pyruo otpa:aeaHe Ha or'{erl'ara

croEHocr H axyMyxHpaHara aMoprn3auH''

a

.l
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Pacxo,{ure 3a nphao6rrhre uu$pacrpyrrypun o6erru ca B pa3Mep sa 165 044

ronro 88 l2l r&6rg. ca 3BlpureHl, or 6ro,a.xera rper BL3JraBHe Ha BaHruHr.r Qnpr"rn, r.r

76 922.17 ns. nperoc'laseHn c]rracHo .u.oloBop c B u K acouxauNg H ce KanHTanH3Hpaxa I orqsrHa
rpyna .I[C[ ctc o"re'rra 7609

Otnucgasero Ha .{lrrorpaxHnTe a,{rrau ce u3BbpuBa no rpegrrHnre o6oporn Ha cMerKHTe or
rp),na 20 cpeury le6u'rupaxe Ha cMerKll or rp. 6l - npogax6ara Ha 3eMtt ce or{HTa E,lteHHocT

.,5ro.qxer"no cMerra 6131. npo.aax6ara na un$pacrpyrrypxr.r o6erru ce orqETa nocMerra6l32 g

KopecnoHAenuh, clc cMErKa 7602 Ha ct ofiHocr 120 697 ,36ns. a g lef,Hosr"ACA' ce oltHra B

Kpeaur ua clxa 2201 n cuerxa 2202 e xopecnoH.&eHulrt clc cnrerra 7602. IIo [r aa cruvrxa 7602 a

.[eEHocr ,,Erotxer" ce orqere npexBbp-ltHero Ha npBnexaula KLM crpaAH H cbop]xeH]rr 3eME H ce

npcrea,ra$uunpa Kalo 3eM, s aefiHocr,,ACA" no cruerra 2201

flo cMerrg 6992- e ot.retcxo HaM&iteHHero ua,aurorpafirrre aKTHBH - Ha croftHocr

33 260,03.rs..

l4:arprur cc trpcrfiea 3a o6eguesra sa,{MA u HAMA n ce KoHcrsrupa. qe He ce Ha6.nto,aacar

cEuecTBeHH on oHeHh, H ae c neo6xo.qruo aKtHaHTe Ia ce o6e3ueHs8ar.

lla ocsosause AIIC j1!: 05 or 30.09.2016r. orxocso .,l-laqHcarsaHe Ha aMopr[3aqHH Ha

H€OrHa{coBn rr,nrorpaFHr axrrgn ot 6roaxerrHTe opraHffiatl]rHt' 14 CC Ns4 "Orqt,tTaue Ha

aMoprrlaurure" npe: 2020r. rtpo.ttlJtxtt HaeHcJlrBaHero aMopTH3auHt Ha AtnrorpafiHHTe affiHBtl

clr;racHo pa3nHcaHara aMop r't,t3auHoHHa'I" no.nnrrxa.H:etputfl ce nperne.[ Ha onPe.LeneHH, cpol(

Ha ro,qHocr H nprinaraH,t, Meroa Ha alroprH3aur, 4urorpafinnre MaTepHanHH Ii HeMaTepHanH

aKrfiBl, H ce Koncrar[pa. qe He e ueo6xoaltMo ra ce npaSH npoMsHa. BpeueHuo [r3BereHI,ITe or
ynorpe6a aKrfiBH ca sa croiisocr 1722 lr54,301s. pa3nperexeHH no rpynn xaKTo cJIe,[Ba:

llo cr'retxa 2031 "A,trMrrHHcaparHBHH crpaau" - 844 195.364a., no cruerxa 2039 "{pyrn crpa4u" -

5l 350,10;rs., no cmgrra 2049"Apyra Mau,HHll'ctop'rxeuur.o6opyasaHe" - 99 958,39rs, no

cuerxa 205l"JlexH aBroM06HrtH" - 32 250.45n8. a no cuerra 2059"Apyrr'r rpaucnoprHl, cpeacrBa

B pa3Mep xa 194 200ua.

flanr,rro aMoprll3rpaHrrc akrhufi ca fla croHHocr 109 450,68.rs. pa3npereaexn no rpynH

Kar o cre,.Ba: no cMerxa 2039 "{pyrl crpaar" - I 075;rs., no cMerKa 204l"KoMnK}TpH H

xapayepno o6opyAsaxe" - l0 626,90;re., no cMerxa 2049"APyrH

MarrlHr,cbop bxernr,o6opyraaHe" - 29 102,48rs., no cverxa 2101" flporpauxu [poayKrH H

rxqeH3u 3a npotpaMHr npoayrrn" - 35 862,30,te. r no cMerKa 2 I O2"flarerru, nuueuenx n 4p," a

parMep Ha 32 784;ts.,

3a arrlsnre B npouec ka He3aBtpuleHo'lo crpoulercrBo He e H3Bl,pueHa oueHxa, TbX Karo ca B

HaqaneH cra,(Hfi na npugo6raaHe g ca B HecllqecrBeH pa3Mep cnpruo o6uxr pa3Mep Ha

npn4o6rrrrre amnar.
B cpoKoBere 3a fi3rororrHe H npeacraBtHe Ha rorxtuHtl, tlttxaHcot oruer ne ca n.qeurr{nunpana n

ycTaHoBeHH koprrltpaun H HeKop[rrpauh cr,6rrns .

O6rllHara Hrrra no,ilyqeln HnH npeaocraBenH arrl,lBk Ha 6a3ara Ha rH3HHroBrl AoroBopH.

tlpe:2020r. s Ha 6a3ata Ha npe,locraBeH ot Acouxauunta no BrK fiorooop:a cronanHcmHe,

noa"lLplt<aHe H eKcnJroal?ur, Ha BrtK cxctevHre H clooplxeHfixra H nperocraBsHe ga

so]locxa6.u,llro,,rxu tr KaHarH3auHoHH ycnyrfl H Ha ocuoBaHHe lraaaeHa $arrypa ce

3anpHxo.c,nxa B orr{erHa rpyna,.Srorxet" aKrHBl{ Ha crolHoor 103 08E'06r4, Bsexa ce crerHrre

3anucBan ns .[r cuerra 2049- 17 365,20rrs. At 3020-8800.69rg N.Ilt. cuerra 6075-76922,11m.

Ha KT cMerKa 401 0 - 103 088.0618. Ctr-racso HHBecrfluHoHHu, nnax o6utunara ocqgroBo.llt{

npaBolo Ha nor3BaHe Ha rrPe.Iocra8eHxre aKTHBII na,.BXK.(O6pUV" A.{ npH H3nor38aHe Ha

nHuetruns nEroa .[T4ll0 Ha Kr7l24- 146 ]35.004s. Caea xocro ce ctllocraBu HaI{HcreHH,

npHxoll c nntlopuaurtra or Hssecrltqnosxas njlaH r H3aaaeHara $arrypa mllHK oneparopa n

pa3ruKara ce ocqeroBoaH Karo KopeKf}l8 3a gseiqane no cuerra 4961
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O6uHHa KaBaplra nPuxara nPenop!{HrerHu, norxo! npr oqeHKa Ha AMA cne'[

npB3Ha8SHe..

iipe:r 2020r BbB Bropocren eHHH re pa3nopeaH'reJl!1 ca ll3B,l)pureHH HHBeHTapB3aqHH H nperJlc'( 3a

npnHa,J.ncxHocT Ha al,nroTparHr{re MaTep HanHH H HeMaTepHaIHH arIHEtl crrnacHo BtTpe HH

npa8Hna 3a npoueca Ha nolroTosxa B opoBex.qaHe Ha HHBeHTapn3aqHB s O6unHcxa

aaMhHlrc.rpauHfl KaaapHa lt c'rpyrrypHHre 3BeHa rbM ner. 3a petylra'tnTe or RHBeHTapu3aqH'Ta

ce cr,CTaBnxa fiporoKOIH C npe.ll"o*eBH' ra 6pax, npotoxoln :a 6par' H3nt{rltK H Jrnflcll I ce

flperl,craBd.\a Ha pLKOBO.a,HTeIHTe 3a yTEbpx4aaaxe. EparY ganate AMA ce caail xa or orqEr no

orqerHa crofiHocr s ropecnoHAeHIIH, c5c cuerria 6992 no 6aJ'laHcoBa cro Hocr r cuerxn or rp.24

c PalMePa Ha HaTpyrlaHaTa aMoPTH3aUHr'Ko HTO tue OKaXaT BnI1rHHe Btpxy HeTHHTe aKTHBH'

a

o

Eersttvesaxo np'rro6nTH're nPe3 rojlnHara crpaax t4 3eMh ce ocqeroBo!'s6T Ha 6a3a [pe'acraBeHa

cnpaBKa oT oTAen,'ocHP" 3a clsaaAeHh aKIOse H I :Jaarcl.rMocT oT rlpe,qHa3HaqeHHgl O HM Ce

ori.aro-ro. no cluerKl'l 2010,2031.2039 u 2049 e aefiHocr Eto.oKer HnH cMer(a 2201 B

Ae[Hocr AC.II B KoPecnoH.qel{uu, crc cuerta 7992'

Ilpcr 2020r. 3pa3xoaBaHHre cpe.ucl Bara 3a xanurarosu plBxoan ca B p"'!ep y l],'l"'g,'?-Yt
oT Tnx 3a cMeTKA Ha npelocTaBEHH' Ue.leau rpaxcQep or MtD lr nPexo,o.eH ocTaTbK - I J I lU4nB'nO

o6ertu onpeae:reHH c peueHfie aa o6ult'tncrn cbBe'ri 3a cMerKa- 
-Ha 

nPe'qocraBeH,l ue[eBH

rpa""$"pn ot VoH - zj g+ers., m Ily[OOC H or.[apeH,' .- I3l 897n8'ico6crBeH,r' cPoacrsa

.l 
" 

pi.".p na 200 574ns. H elc cpe.q,croa no-np99Tn-1 
9q6- 

42?ra-,ot ronro ra CEC-PA- 3 443

265is., nbgc-rco - :l: 825rs. t .no CEC -AEC 29 337 m"
--- - 'l,t*,tpua-pyrrypnnte 

o6errH Kofiro ce B3rpax.[ar rrpe3 Bl3naraHe Ha BtHlIlHl'l oprsHH3aU[H

ce oTqhTaT nO cMeTKrl 6075 xaro B xpa, Ha ro,qr'rnara O6errnre Ce npCXBlpJltT nO-CUerXa 2202 sa

;;*p;;;; 
"rr.r"t*u 

2071 ro ro ca B npouec Ha h3rpaxraHe s aefirlocr"IpyrH cMerru L

aefixocrx" s KopecnoHreHul'lg cr'c cnerxa 7609

Ilo cveixa 7509 a orqerla rpyna .[CA ce Kanmalln3t,tpar H ArrHB]'l c (cfoPuqecKa I'l

xyaoxecTBeHa crofilocr a pa:uep Ha I 493'lStts'

Bto opura c [perocl aBrHero Ha xaq€cr86Hl{ ycnyrfl Ha l'paxAaHHTe c€ H3non3ar E qy)rjrH

ar,JrrorpafHH a(TnBH B pa3Mep Ha 5'1 122,56';rs l MarepHanHH 3anacB' o'r'leTeHH no cusrxa 9120 g

pa3MepHa I I 200 ne'O6uultara ,Ma aKrns'l a lyx6uHa'

H3sLpurl cc hHBeHTapu3aurar H Ha pa3rlerHxTe B3aaMoornouleunr ra o6unnata' xaro ce

mnpaTHxa nucllra Ao Bcl4t{K}'l xoHTpareHl.n 3a B3eMAHHJITa H 3a 3A'Iltr),l(e$Hrra' 3a nect6paHnre

B3eMaHB,l or o6ulnxara B Kpa, Ha ortlcrrHl nepwo'& xa 6ara npeA'oxernero Ha KoMHcH'ra 3a

t,tHBerrapnsauuff ce HaqlIcJIHxa npoBH3HIl B Pa3Mep Ha 201 736'04ns' ' 
Karo cqeroaoaHtl' H3Pa3 e

frrc-na6717lKrc-xa4917. Haquclgsa ce o6ua npoBH3H',Ko'ro ce onpeaeff B npoueHr or

o6uara (nounualua) crofixoct Ha B3eMaHeto' flpoanrupar ce aeeMaHH'Ta or

HaCMH,1a,{b.qxeHHrTa Ha HaeMaTe,HTe 3a efl'eHeprltn'Bo'qa' TaKCH 3a AeTCKH rpaAHHt'l t{ ApyrH

o6uluncru rarcH,

B:euaxul.m, (oHTo ce npoau3l4par ce rlacx$ru*par B Tpll rpynH:

- TpyaHO-C!6IrpaeMH BjeMAHH', - c'1e'q H3rlt{aHe Ha e'&Ha ro',llHHa c 20 7o or ltouggalsara

crofiHocr Ha B3eMaHeroi

- HecloupaeMo B3ei\{aHe ' cre.0. l'l3l'{qaHe jlo lleT rolll4HH 'IHs c 50yo oT HOMnHanHaTa

croflHocr Ha 83€MaHero;

- 6euaaex;lno B3eMaHe - IlpH noBeqe or ner rollHHll C 100 Yo or crofiHocrra.
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K .r 0l.0l.2020r.HaqHcneHure npoBu3nH:a ren-v6:ru,rrr s3eMaHt s ca B piBMep Ha 188 876,(!lr''r;',!

npe3 rolHHala HAqHcIeHuTe ca B pa3Mep Ha 201 376,04ng.. oTnacaHH-relE8 876,64ns. via ce- '' -:'4..i"

naonnlaea yae:tU'{eHHe Ha npoBH3HpaHHTe BseMaHHt B pa3MeP Ha )2 499,40n4. ocHoBHO Or gaeil

Ha HMyulecTso.

Haqucnegn ca g pa3xo,[H 3a IIpoBH3HH 3a nepcoran xaro ce 4e6rrupa cverra 6047"cpeu'ty

Kper,ltrnpaHe Ha cMerxa 4230..Ilpoex:uu sa 6taeulr nrauaHr' IGM nepcouan" crc cyMara B

parr,rep ua 490 2:l5,78,1B.CyMara e onpeAe,qeHa crleA HanpaBeH aHarH3 Ha HeH3non3BaH'lTe KbM

Kpa, Ba folrHara oTnycKH oT nepco!{a,ta, 1<aTo o'ta6Bagl.tg 6pofi IHtl KgHTO I[e Ce noJI3BaT OT

BCeKH eAHH CnyXHTen npe3 cJIeIBaUara ro/lHHa ce yMHoxl{ no 3anraTaTa 3a Meceu 
'(eKeMBph 

a

Brpxy rrx ce HaqHcr.r,rr .aurxnvure cyun ra,{oo. 3OK s A3[lO ga cuerra ra pa6ototrarear.

Tara noryveuara cyMa ce Kopurllpa c l0o4 yeen*'reulle, Koero e npe,uB'ueHo s 3axoHa ra

,lrpxaBx]trl 6to.lxet Ha Peny6;rr'rra Etrrapnr 3 702It.

B Ha'ranoro Ha2020r., Haq[cnCHHTe npes 20l9r.npoau3Hn 3a nepcoHana ce CTopHBpaT ,r3rUlJIo H

HaBerrHrx. KaTo ce ctcraB, cqcrosoAHara crarxr:,[r c-ra 4230 i Kt c-ra 6048 cbc cyMaTa B

pa3Mep Ha 396 508,42ne. Hr{ ce Ha6rlp,qaBa yBs,IuqeHre c9! 737,36ns'

E4uoxparHo B Kpan Ha rolHHara ca HaqHcreHH npt{n[caHa npHxoAH

C.vs"iouurelr'u n cMB O6ttluHara e k3Becrllra BcHqKr.t .EpxaBHH ttHcrg'ryal{H' }Ia Korlro ca

npigo"',rt"", 6e3Bt3Me3.4Ho obufiHcKl AMA sa cyMara'xosro cJIe'[Ba 'u'a ce Haqtlcru Karo

npnnr"a, npaxo.a/pasxo,a. Cqe'rosoaltnte :anhcBarfi' 3a yeraHoBeH[Te nPnxoih ca:

,[e6rr c-xa 7682 / KPeqrrc-ra7l89

Ilpet 2020r. ce H3Btpulll npefrlc,il Ha ofiHTar]lre ,[riloatl yqacrn' Ha O6uHBara I TaproBct(LTe

lpyxecrra. O6utsnara y*uir"a 
" 

1007o co6crgesocr B cneaHfire rRproBcKH apyxecrBa -- EOOII

,.Ex3oHe", EOO.{ ,,MeaauuHcKu ucHTl'P l" rp,Kasapua' EO*OI ,.MEAJI" rp'Kaaapna' 
"Karapna"

EdOA. OO*rn.r. yqacrBa c ggyo atniao y"icrn" a ..KABE" OOA ctc ceaarrHue e rp.Kanapua,

xoero He ocruectBrBa ,qefiHocr, 35olo arnoso yqacTHe B ,,Kaaapua Fa:" OOA cbc seAarlue

;.i;"ilr;. i g'to 
",,ekO 

fent" O0.[ - rp.Einvr* - koero He ocaurecrBrBa relnocr,397o a

OO.[ ,, K-K ArpoTexHHKa" - rp.Kasapua ' He oc]luecrB'Ba aefisoct, 2'84Vo B " MEAn" AI
rp.Ao6pu.t

Btl ocuoaa Ha noJl)'q€HaTa HHQoprrtaunl f,a H3MgHeHHsro na co6craexur Kanrrzul Ha

TlproBcKure rpyxeclBa cs rrltmr$,ruriaia nPoMeHnre-: npoM'Hara or peanHsHpaHa rlcqal6a ce

orqere.u,r c-Ka-51ll/ Kr c.xa 7l7l a Eooa,.M5AJ1" rp. KasapHa clc cyMara B pa3Mep Ha

289 353]a, a :ary6ara Ar c-ra 7l7l / Kr c'xa 5ll I B,'EH3oHe'EOOA crc cyMaTa s pasr'rep na 58

000n8., ,,MeaHuHHcKH ueHrlP I" rp.Kaaapra EOOA ctc cyMaTa B pa3Mep Ha l,:508[B' H 
'

..Kauapua" EooA crc 
"yru* 

J p*rip," i8 0-00"'|lptou"HKara Ha KatlHraJla ua-"Kaaapua rar'

iiOl J" ,r"up* no Ai c-ra 5l'13 / Kr c-(a 7175 ctc cytuara or l9 250n4.. Ilpcs 2020r. crrracHo

nDercraBeHH or{grt'l oT T'hproBcKHTE lpyxEcrBa I o6ulHHcK}'!' caBeT ca pear'rH3ripaHhTe caMo

.,"*6u.xocro e nDltqflHa O6unnara aa He nonyt{H 'aHBuaeHTH. 
flperBHA MxHoptfisPt{oro ytlScrre

;;ffi;;;;; , *.'nn.-. ra ,,M5AJI-AA" rp.[o6puv, Bb3 ocHo,a Ha rroxy{eHara HH6opMau,ns 38

u3MeHeHrero Ha co6ctgeHur xanural xa 6asa npe.[craseHH' orqer la co6crseHng KaflHTaJl ce

clnocTaB[ co6c.raenul c ocHoBHHr Xa[HTaIr XOfttO e no Ma*K H He Ce H3BI'pUJH O6eSqeaxa' He ca

tl38bpureHI caenKI Mexay cEtp3agHTe nr{ua',

no 
"r.a*u 

6441 ,,Cy6cuans 3a Hcq)rltaHcoBn npe'auprl'rur" ce o rquTar npeAocraaenrre

;;o;; ,;" p"*.rr. *u o6utuscxttr ctBer 3a re*yqa acfiBocr na MEAJI -rp'Kaaapxa B Pa3Mep

Ha 26g g75,0Eas. H ra floKpt{BaHe Ha rary6a'ra c ueJl 3alla3SaHe ua co6orgenocrra ua ,'Elsoxe"

ooA , pu.*"p ria 47 000;e. Ilo e,ae.rxa 6451 ,,cy6cratra 3a HecronaHcKr.t opraHuuqnr'r" ce

orrig'rar flpeaocraaeHuTe cy6ctlo,tlll 3a reKyura leHHocr Ha qHTannulaTa H cnoprHlllE

a
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a

B orqe'rxa rpyna "Crrlerrr 3a cpe.[crBa or Erponeficxur c!to3r' npe3 2020r. ca or,leregtt npnxoan

H pa3xo.u.H cbD'racHo EEK no cne'reneuu ot o6usnata npoeKr[ no r]pocPaMH Ha eBponeflcKHfl

crro3 Ha Koxe3iroHHlrrc H c rpyKrypxtt Qox;,oae. Karo ca cna3eHH yra3aHHrra aareHu c ,lpC NrIl
112008 r. n l0/2008r. 3a jlBorHala HM orqerHocr, Hrroroetn ca raeanr o6oporttrt Be.[oMocrl{

,,Cusrrx 3a cpeAcrBa or Erponercxur cuo3 3a cpercrBara or H<D - Koxe3HoHeH H crpyKrypHH

QoHaoBe", CMeTKH 3a cpeacraa or Esponeficrut crto3 no - ,{EC" x Cuerxx :a cpeacraa o'r

ErponeEcxur crror 3a cpe.a,crtara ot - PasnrtauareaHara areHL{ur. llpes 2020r.ra 6ala

cKroseHn aoro8opH:a EOll c AO3 no flpoex r,.PeKoHcrpyKuh, Ha Bo,[onpoBorHa Mpexa I
HaceJreHH vecra c O6ull4Ha Kaaapua" - o6t[nuara nolry'{r aBaHcoBo naauraue ot A<03 B pa3Mep

Ha 2 805 583ra. rJraaHBua ll 561 I l7nu. pa3xott4 3a,&AC. H3BapuieHhre nnauaH]'|, ca B pa3Mep Ha

- 3 443 265irs. Karo ce h3flor13B6xa or 6orxera Ha o6uhHara noa Qopuam Ha rpaucrfep uexay

6n.qxeru H cMerKH ':a cpeacrua or EC 3a r3fl]Iaulaue Ha Henpe[BuaeHH no npoemrre rarcr, 3a

npttn;tloqBaHe sa o6errurc.
3a o6errnre c npaBa Ha iaHlqeH kpe,u.HT ce Haqrcnll AUC 8 orqerna rpyna CEC' Koxto ce

npexBrpns e rpyna [iro,1xer tper c:uerra 7601 unr.76011151I -3 609,60rs.

I-lrMa or.rsrcHH npoekrn B rpyna .EMP.

B rpyna AEC co orqeroxa pa3xo,r.Hre no llpoerr ,,Tl'C'[loAo6preaue Ha ycnoBnx'ra 3a 3aErocr Ha

M;laaure xopa B ceKTopa Ha rypn:ua" u llpocrr ,,TFC'Cnyurau, o6pasoaaM ce, aetrcrBaM H'rfia B

Mpexa", npoeKr ,,Oreopeu npo3opcu I(}M Ml{crept,lhTe sa Bcerenata" no nporpaMa 3a

rpaHcrpaHHqHo cl,Ipy,u.HHqecrBo HHTEPPEf V-A Pyutxnr'E'urapI,l, H3n]rlHrgax or ]4M

Karapua u llpoerI ,,Mexaynapo,ll,Ha craxaHTc(a nporpaMa ra:elteaelne'no uporpava EPA3XM

n:ntlxrgau or fl3f.'Tnvupr:e4.,f|pHxo1tTe 3a np111o6naaue Ha Kan14TaloBH pa3xOAB CC OTqemXA

rro cMerka 1482 n $46-20 B pasMep Ha 53510.18., a 3a re(yurara aefiHocr no cr'aerra 7481 u $46-10

s panMep na 80 993-rra.l lpr.ao6nrnre AMA ce npexBtprltxa s orqerHa rPyna,.Etoaxer" clc

cve'r'ra 760I e Meceua c.lerBau npr.&o6rranero n:,,r.

B o'r..,eTHa rpyna "[pyt'r cMeT[H r't Aef,HocrH" ce orq].rrat qyxAH cpe,[cTBa ' rapaHqul{ 3a

yqacrHe H 3a H3ntltHcHrre no 3Ofl, aeno3nTx nPl-t ,BrBaHe Hs rBpr npfl pa3nopexaaHe c

O6glttHCKa Co6craenOCT ll nOJI3BaH BpelUeBeH :aelt, l4:srrpull ce LIacTHqHo Br3CTaHOsrBaHe Ha

nor3BaB1fl BpeMeHeH 6eugxgex 3aeM B pa3Mep Ha 96 30044. oficreH no cMeTKa 4614 u ruu rpae

Ha mauHara o6uloro la$.qxeHl{e e I pa3MeP Ha 405 000lts. B Ta3H aenHocr ce orqxTa H

xanurarr1tzat\uu ra|6anaxcoBoT6 llpn3lta6ane/ Ha .[brroTpafiHg r€ Marep6arHy arrHBH, (OItTo npg

nprao6uoanero HM ca orqeTeHa Karo pa3xoa B orqerria rpyna 
"E13Axef' 

r olle'rxa rpyna

,,CEc"xonro ca o'ra{ereHH no Ae6nra Ha cMet(hre ot rp.22, a He3aBtpueHHTe o6errn no ae6rrra

Ha Cr\reTr(a 2071. Kr.o6opOt no cuerra 2071 e B pe3yJITaT fla npexatpnsHeTO na eaerpureHn O6errX

no,[T cne rxu ot rp.22.

lloeo arryaaHlre 3eMl,l ce ooqeroSorl.soar crer clcraasHe Ha aKrooe 3a o6ulrHcra

cO6CrgeuOcT H npeAcTaBeHa cnpasxa oT OrIeI "CO6crAeXocT H CTOnaHcTBO, t<am Ce Ae6t Tfipa

cMeTKa 2201 B (OpecnoHAeHUH, clc cMer6a 7992, A rQU H3BnpUBaHeTo Ha pa3n6peAlfIe-lHg

cIeJl[H Ha OCHOBaTa Ha rrpeIcTaBeHa cttpaBKa ol OTAeI "CO6eTBeHOCT U CTOnaHCTBO" ,(r C-Xa

7602 / Kr c-ra 2201 .

x,ry6ose.flornono tla'rn ca l26por rr.ra.lrura, c 24 cylcuaupaHa <rr a'l,pxaBara 6pofixa crc
cpeacrBa I pa3!\rep Ha 261 889ns. n 46po, cnoprHn uy6a na KoHTo ca nPe,[ocraaeHl cPe.qcrBa B

pa3Mep 39 260,rs, tlo cMerka 6421 ,.Teryuh no[rourt n o6e3qereHHs 3a aoMaKHHcrDa" ce

oT'l HTar npe,{ocraBeHnrs cy6cnaur ha rpaHcnoprHt'tre lpyxecrBa 3a (oMnencaurH 38

oe:nrarsnre H fto HaMaJ-reHn ueHH nlTyBaH[rr. H3nJIareHHTe cperc'IBa 3a npHctaeHa fi3,[paxKa Ha

npaBoHMauH're cLrilacHo q4.52 oT CK u nououtn u o6elueresug no peuleHHe sa o6ulnxcrra
c6aer H aa,.leHHTe r{arpaaH! npn npoBer(IaHe Ha MeponpH[THr.. ctulgre ce HaqlcrtBaT no

c"borBerHHTc pa3qeTHH cMerl(H - 42El n 429I..



B :ardaraHcosnle cMerl(H ce orqHTET ily)KAH aBjIroTPanHH

raPaHuur{!ycroBHrl B3eMaHHr.- 
Cne.{ aHanr{3rpaHe na nect6pauure nprxoau t4 tl3BbPuleHBTe Pa3xoAIr,

3aAlnxeH[r ce orqnTar no cMerra 9923. a npocposeHure B3eMaHH' ce Haqttc.,LBar

I

cxjrngeHhTe .uofoBopH B t(opecnoHAeHrlHg CtC CMfira 9800. 3a ortrlr'raHeTo Ha aHraxHMeHTHTe Ce

fl3non3sar cMerxr. 9801,9803.9808.9809 r.r 9860 Kor.tro ce nph,$lto,{sar ctc cuerra 9989.

B orqerxa rpyna cEC !a ue,iHTe Ha CTaTflcTrXaTa Ce n3non3BaT cMsTxl',t oT no.srpyfla

gg4"Crarncrura :a QnuaHcltpaue Ha pa3xoalfie 3a cMerKa Ha 6eHe+HuBeHTu' Eaponeficrur cto:

H Apyfll jloHoPh.

T'eryuonpe':ro,nHHa'laHeceH3BlpusarnpoueAypHnonpHK&orIBaHeHanpHxo'u'u'fieH
pa3xoaHH *"r*r. Tu"o ce oclulec.rSsBa caMo B kpa, Ha ro,qngaTa creA H3roTBrHe Ha C6Opnara

ioupo""u Be.r,oMocr ueo6xoaaua 3a KoHcoruAlrpaHe B MHHHcT€pc'r8om Ha Qrxancure'

o6opornnrc BeAoMocTH ce H3roTBrT 3a BCrKa oTqeTHa rpyna nooT,qenHo H8 fpfiMeceqre.

Koxco:rnlrpar cc BcHtrKH oTlcrti' perHcrPH h cnpaBKB, 
'l3lrcKyeMH 

or 3aI{oH' KaKm H TaKHBa

saJlefHajr B npaKrHKaTa Xa oSqugara. Bcexu pa'.lnopeaa'reil Hoctt oTroBoPltocT 38 [oAaAaHaTa OT

uero uuQopvaurr.
IIpu nrrlrrrHerO Ha roAl*, Ht,t, crrcToso.rleH oTqer Ha 6asa npelCTaaena ttr{opUaq,or cqHTaMe'

qeBflPHoHToI{HocMeoTpa3H,IlH},!3BrPuleHHTecTonaHcKo-HKoltoMHqecKHonepauuH'KoeToe

npernocraBKa 3a B3e:[aHe Ha HeoSxo.u,xl*Ihre yllpaEneHeKH pclucHl'l' rIpH p8npeae"Hero B

ltiparxo.o,oanero sa 6Io.'txertu KpelHrH B o6utuga Kasapxai aocroBepao npeacraB'

H3ntJIHeHHero Ha 6nAxsra h ,!.aBa sri]$roxllocr 3a ,rxoHoMgqecKlltflafiH3 H oqeHKa Ha Pficxa nPB

ugnr,rxeHue xa 6rcaxera- 
i?

9915 / no rpe.tnra ua c-rca 998 [.

Or 201 I r. cbrnacHo Yl(aiaH

HaqlrcrrBaT Bcl,lqKH noeTH aHrax

E,'IEHA EAJITAAXI,IEBA

K.uem ua OSuluna KaeaPxa

urra na MO B o'rqerHa rpyna liro,u,xer n rpyna CEC, ee

HMeHTll.Kam ce H3[oi13aa c]reTra 9200 - 3a HaI{HCrrBaHe Ha

CTAHTA STIEBA

Haqanuux omdet EQC

a
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OnIITEH AOK.l'IAA HA CMETHATA tIAJIATA
.l's 0100-i 10521

3a HiBl,puefi {rnnaucoa olrr lla KoHcorlr,lHpaHH, ro,l}tuteH QnHaHcoB orqcT Ba

()6ullHa KaBaPHa :a 2020 r.

Co{rrr. 2021 r
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NPENCE"qATE.I'I HA

HAPO.IHoTo CTEPAHIIE HA

PEtI}'EJ}I KA 5}-TI TAPI{'

.xo
r-}l(A E,'IE HA EAJITAAXI,IEB.{,
KMET H,T

OETUIIHA KABAPTIA

tlacr l. lox:ra;aarre oruocHo o,llt'I'a IIa Kouco.:Ill,,rlrpar rt rt 0ttltatrcoa orqer

N'l rrelt lre

6ara ra urparrn lre na tttterlllc

('uetsaro fl&qara ltSBtpr[u ojurrt a croracrcroue clc 3axotra ta C:rtergara llaJlara ]r

lvlcBolt ( 1003- I 8 I 0). Orrouopttoctrre Ha CMerrara na,rlara car raclro MCBOH ( I003'

l 8l0) ca onlrcallr rorlt.qHlt'reixo a pa'rreJla (hiloaopnocntu tru L',ue mnantu utttttta 3u

ootonlt Hct xorrco,tttitt/tanun flnunrcot; ttntrott or rracroglurtrl ,:loK.x4l. CNlerHata niuala e

He3AIlHCUNta trr OSUtnga Kaeaptta B CLOfBeTCTBIte c Entu,ttttttl Xo}ttt tttt ('Xentrunru ntUAmA.

Karo r, ,r-rnljl tt cBollre .:Ipyrr !'TBrlHlI orroBopHocrll B cborBc'tc'lBHe c ro3H t(oJeKc'

Cltetgara lra.lara cqlrra. qE no.ty-,rrcHrtre o,ilrlTH,l .loKaia te,irc-rBa ca roc'lafl,qllt, t{ FlecrHll.

3a ra ocrr') prr Sata :a tt'rparreaHc Ha rttletllle.

O6pr,utarte na Bnlrttalrrre

Clreutara nanara o6pr,ura BrlrrrtaHlte Ha upltroxeHuero tiln Kolrcontl.ItlparHrl

rOJHlllBu {rttUanCOr OTqeT. B KOerO no nO,axo.ilrll laqlItt e nocoqeHo. qe O.r O6ulttUa KaBapna

e nor3tla6 Rpe\reHCH 6eaauXgett 3aetlt ol Htr'r,lqHgcfn Ie tlo c!(eT(aTa 1A qyxgu cpelcTBa 3a

crp. J ot l0

C:sersara naJrara ra3Brpulr $nuaHcoa offlT Ha xoHco;lnflHpattnt rortlureu $ltuarcoo
or.rer ra o6ultr}la Kaaapna. c]croru ce or KoHco.lttaHpaH tiananc xtttt 3l .lexelraprr 2020 r..

l(olrcoxr.r-tHpaH oTqeT 3a flpHxo,l]tTe tt pa3xo.a[Te, riotlco.'ru;ltlpaH oTqer 3a KacoBoTo

u3nljlHeHlle Ha dlo.|lxeTa. cNteTKRre 3a cPegcrsara ('r Eapolreficrur ctto3 H cMerrrrrc 3a

v],'l(ilrt cpeacTEa 3a ro.{HHa1a. :laEtptxBaula }la ra3l{ .IaTa. l(aKTo It npruloxcHlle K}M

r(olcoirlrjlrrparrrf Qnrtattcon orqer. Br.'tnqlt l e;Ho noqcrelllrs 3a nprlnoraHara cqeroBo.lna

nojt[ITHxa-

Cuerrrara rrarara H3pafsaa irtHeHtte, qe npuiloxeHtlrl- [orlcojr ilnpaH ro.ilhu]eH

rtlHuarrcor orrrer ,,laBa BflpHa lr qecIHa npr'.qcraBa 3a ,(oHcoJrHilnpaHoro {rnllatlcoBo

cLcrorltlle ua o6t1HH{ Kanaprta prlt 3l .{ereltaplr l0l0 r. H 3a llef,Hllre rollcox}t]HpaHrt

{rruattcoaH pL'}y.qrarH or.'lei{Hoc'rra H Korlco-illtjtttpauure it naptruHn tlorou}l 3a fo.r,HHara.

laBrpuBau.(a l{a r&!,l aara, B c1,orBe1clBltL' C l|Plrjlox(llNara 06ua paltxa 1a (ttrtlaltcoro

orquTaHe e rry6.ltr.tnrtr ceKTop, t(orro ce cr,croH or craHAaprlrre. !'Ka3aHhrra k

ctr,eTKon,la8a no q.n. 16.1. arr. I r.r 3 or 3aronu ila ny-5r'IHtllllrTe {ltnaucu-



HlsrpurBaHe Ha nilaulaHhrl lto 6,oJ.xera. Krn 3 l . 1 2.2020 r. IleBr3craHoBeHrrre cpe,xc rDa ca B

parrrrep na 405 000;ra.l
Crrracso ,rir. 147 or 3axona 3a ny6.rnt'ruxre rluHancn qpe3 crlerKlrre 3a qyxilll

CpelctBa lle r\toxe ,Xa Ce ]IiB]ptlBaT Il oTqr{TaT ]lpyl H neiiHocTH ocBell alMrlHrtcTpHpaHe'to

a qyxJ[ cpelcrBa H .aeftHocrra Ha crolseTul4le ]lbpxzrBr{H opraHH no npHHy.,:IHlenHO

3nt.qreH[e n rcort{ttcryaauc' Ha aKrl"lBrl 9i flocle,xBaluoro ]'rlpao1lellrle Il palnpe:eJlcH'le Ha

cr6paunre cprxcraa clt.llaclro lr3HcKBaHnxla Ba IIpttjloxHMo'lo 3aKollojlarerlcrBo.

Cverna:a u:Lirara lrc nollttfurlrpa o.larHoro [tHeHfie l1o orllouell eHaro3g Elnpoc'

llplarro octtonattne ta ltJBr,pIuBrrHe tta otttt't il

ClrelHata [alara fl]Blrpurlt ojluTa Ha oclloBaH]lc q,r. 54 or 3aroua ra Cuernala

na,rara. tlporpaltara 3a o;r.ltrHara .nelittocr Ha Ctterttata fla[ara Ha Peny6lura Eurrapun :a

2021 r. u B HinbineHne Ha 3artose,1 Ng O.4-01-03-t05 or 13.08.2021 r. Ha l-opl'ua

[-pr,rr'tapoaa-KoxapeBa.3aMec'tH]tK-npc;lcelare;l tta C!uetrara tra.nala.

Olt ouopttocrtl rIa Pl'tioBoirc l Boro la ttoHco.lllilltpartttl Slttlattcon orreT

Prroso.qctsoro HocH orroaopllocr 3& n3rorBrHero rl JocroBepHoro np!'rcraB8ue Ha

To3H Korrc()Jtnjl.lrpan QrtnaHCOa OTqer B CboTgerclane e npH.'IoxHltara O6Ula pa.vxS ,,a

{tUUaHCOfo o.rqflraHe e ny6rtxUullr cct{Top. KOrl o ce cacTOIl oT cTall]apTltTc. y"Ka3aHH*l a ll

c$eTK(}n,larra no qr. 164. a:r. I rr 3 or 3axoHa ra nyS.rn,rntrre {rrtuaHclr. L 3a TaraAa cHcTeita

'ra EbTpeueH xoHIpo,l- Kal(BaTo p'l'Ko8oacrBoTo onpclcnB. qe < tlco6xo:xjua' Ia Ja ;lalc

B.l,3l\roxHocT 3a lt3l O rBgUeTO Ha Ko]lco.rtHL]tpault <[tltxaucOtltt OTII€TH. KOI{TO,Ia He C.lr;Illpxar

c'l,l[ecTBeIItI HenpaBllJlllll oT'{H,l.aH}1,. He3aBxcHl\lo ,:lajlH ;l.bjlxar[lt ce Ha }l3 aMa tuE

rpeuI(4.

llpn r!.rroTsrue I{a Kot'tcoxll.f Hpanltr r[uttarcoe ol qe'r pbKo8o.lcrSoro Hoctl

OTrOBopt1OCT ta oqcHrBatle CnOCo6gOcrra tta 6uAxeruara Opralll{saUrtc Ia npO,X,l.nxll .Xa

(lryllt(UtroH pa Xa.ro ]1eicraaulo trpe-:rrrplrrTltc. onOBeCTrBafiKH. tiofaTo TOBa e rlpHjloxl{l\rol

Bl, poc , cBlp:]anlt c tIPerlno.iloxeltHero 3a aeiicrsauo npcJ,opll' rlle H x3non3Baf,li[l

cqeToBo,tHaTa Sana rra ocHogata tta ltpc.lllonoxcH lleTo 3a lefictaauto IlpejlnpHsTHe. OCBell

Noralo oloJxerHara oprallHla[lls ue 6tJe saKpttra ltJlll lreilllara 'x'eliHocr ute 6ue

peycTartoBeIIa.

(h r ouopttocttt Ha Cltet trar.a n:r.:Iara Je o:.lln a llil Nollcojlll,lllpaltlla $tluaacon

o t .rc't

I[eIHre na Clrcrnala |lalaTa ca lla ltojr] qr.r pa3)ItHa C',rellell I{a cHr}'PHOCt OTIIOCIIO

ToBa ralH KoltcojlIt:ttlpoH lrr (l)tlllallcoB orqsr xaro ur.:ro He clllpitia ctulecrBeHtl

ltenpastt-aHn ol r{l{'Ia Hfl- llrlaarlclllrto LajlrI .]ll,:Ixalltrt ee fiu ll3ltla,ua lljlll fpeuHa. H -la ]I]jI41e

o.XnTeH i:loKitiul. ror'ito ila BK.ltOriBa O;IHTHO t\lHetllle. PaflUUafa CTeltClt l,ta GtrrypHOCa e

BltcoKa cTeneH a cHr,vpl.tocT. Ho He e rapaHutrf. qc 4)III{al1COB OIHT. Il'rBlplllell B

cLOTaeTc IBHe c MCtsOH (1003-1810). Br{}larll ulc pasKpBBa cltuecTB!'Ho H!:npaRHiltlo

oTquTa e. Kot-aTo TaKoBa cbtllecTB).Ba. l{enpartr.]tHlt{e oTrlltTaHllg rloraT jla Butlll(llaT I

pc:iynraT ua tt3rlarla ll,:!rl rpculxa tl ce cqllTaT 3a caulecT8eHx. aro 6tl ltorlo pa3yrlHo la ce

I Orrrrur loxa:ateacr 8a NuNs 9. I I n l]

crp- 5 or l0



oqaKBa. qe Te. CaIIOCTOTTC,JIHO H,:lt{ KaTO CABKIIIIIoCT' lue oKaXaT Bn}I9tllle Br'pxy

HKoHolfltttecKuTe peuteHlt, lta uoTpe6lITeiIHTe. B3eIlaHH B]f ocHoBa Ha To3ll Kollcoillll,IpaH

(rnuaHcoa orter.
Karo uacr or Qnnaxcosll o,lHr B cl,orBe'rcrBue c MCBOH (1003-1810)' Cuerttara

na,lala H3rroI3BA npotfecuoua'rua npeue Ka I iana3Ba npoQeclloHa,reu cNcnTttuH3l,ll no

Bpel,e Ha uejlrtr o.{rtr. Cueruara nutata cbuo raxa:

.r'Jlen.rttthgurtpauoleHflBapHct(oBer.eoTcbulecTaeHHHenpaBH.jl}lHoTqHTatlH,a

KOHCOJII|!,|pa[H, rllt taucoo oTrteT. He3aBr,lcH]l(1 .1a,1H,4]Jr)(aUlIl ce Ha H:]'ua[ta IrJlrl rpeulKa.

parpa6orra H tr3lr}.,rHrBa o.l.HTHI npoue,ryplt B oTIoBOp llA T!-3]l pl{c(oBc H llojtyrtaBa oII{Ttr},

.fo(aSareilcTBa, Kollro ga ca J.ocraTr,tllltl }t yiltecTHH- ia ]la ocllryp'T 6ala ra nrpatleanc Ha

o,it{THo rltHeHlte. PHcrrr.na xe 6.sle pir:rpuTo ctulecTBeHo HenPaBHlHo oTqHTane. KocTo e

pe3yjlTaToT}I3Malla.etlo.8}tcoK.oTKojIKoTopucKao'rclulecTBeHoHeflpaBn.:lHouTqHTaHe.

xoeTo e pc3yjlTaT oT r pculKa. rufi rato 3}rauaTa :\loxe Aa BK"IK)q8a Tafi,lo cllopa3y[tgBaHe'

rlaluu(rttttnpatre. llpeJHaMepeHrl tlponyctttl. tl3nBJIcHIlrt 3a BlaexaaHe Ha or[Topa s

:a6,'tyxleulte. xarro tl npeue6perBulle l{jlH gaoduxa.'tglte lla BbtpeuHll' xoH]'pojl'

. noltyqaga pa:6npaue:ra BtrpeutllL Kollrpor. ,ti\laut ortlouleHllc KllI oJHTa' 3a Ja

pa:pa6orx oJnrlrn npouerypl'|. hol'tro ila ca no,u.xo,x,Jltrut nplt KoH$perHHte ooctocrercrBa'

HO He C UeJt n3pa3rBaHe Ha i\lHer{lre oTHOc|tO erlrerrnsnocrra Ha s]TpeuJllrlr IioHTpojl Ha

Erc;lxetuara opraHHlallHt-

.oucH,BayltecTtlocTTaHa[3tl0Jl3EatlltTecqeToBojlll}tnoJurTHKHtlpa3-YllllocTlaHa

crre.roBo;'lHntc ttprt6rxrtre;rtttr OUeIIKII Il cBlp',OllHTe C TcX OIIOBeCTSBaIIHX. HAnpaBeHH OT

plKoBojlcrEoro,

r IOCTr{ra .1(} laKrloqellue orHoctlo FtecTHocrra lla llsnojllBalle or crpalli} Ha

pl,Koao.x,crBoro Ha cqeloBojrHara 6a1a tta ocnogata Ha llpeJnoioxeHue l o 3a reftcrBauo

nPerlnprtrTl{c It. tta 6atara Ha (li}-qeurlTe oJltl rH'l ,llo[a3aTercTBa' OTllOcEo ToSa aaJrH e

Ira.jlHue c.brIlccTBe a [ecHr]pft(]c'1, oTrracrr(a ce ,lo c]6tlTtu HllrI ycjloBlrrl, Koltto 6Hxa

rrorrlr j1a nopo.lrr 3ttaqHTerllll clntllellHr llrltocHo crtocorSnocrra ua 6roaxcruara

opraHlr3au[e la rlpo.ll,Jlxlt r],4 4r] llKllttollllpa Kalo ile c rBauo npe.LnptlxT]le' Aro Cltentara

[airaTa jtoclrlrue jl(t sAlc:rloqcntte. qe e Harlttte c]ulecTBeHa HeCHt'ypl{oct' oT Hec ce H3trcKEa

Aa[p}IB.IIeqcBHlIMaIllleBo!,HTH}llcH.I,oKjIa.lK1'lcBl,p]aHIlTecTa3}lllecllrypHoc,r
OI|OBCC.|flBaHrtf, n Koltco.-r]t,lrtpaHttr tltUrtattcoa Olqcl ]liM B C.'Iyqafi qe Te.]I{ onoBccl9BaHH' Ca

HeaIeKBatHr. Ia ltlpalr{;rroan(ruu[partl lrHgHue. 3aKlrc.reH]teTa lla Clleruata n&{aTa ce

octroBaBar Ha olltT0pcKll fe loxa3aleilcr8a, onyq!'Hlt ilo IaTaTa Ha oJtlTIInq IoKJIal'

li.I,lerUtt ct 6lrrlrr H-tu ycJtoBtt, o6aqe UOrat .Ia CTal{a'r npHqnfia 6nrllXerrrara oPrzlfitt',irun'

ra npd)'crauoBu (ryurtrrrottrpauero cll Karo lleilc rlauo aps.qnp 
'l1ue'

. o(ellrBa UrJIOcltlofo npcicraBflHe. crPl-NT) pa H cr'XcpxaH'le Ha K()Hco'lHjlllpalltl'

rfu*ancoe ott{er. Brc'Itotlltreillto onoBec'l rBallHrra. ll rarlrt }iotlcoiru;lnpannrr QuraHcoa

or.rer npe,rgraBt croxruure B ocHoBara onaplrl'nu n ct6rttnr flo tla'{llll. Kolfro noc-rltra

Brplro ll qecTHo llpegcl asrHc.

Cuertta,raniua.IaKollt}'I{'l(IIPacpr,NoBo;'lcTBo-roHaPeIcocIaEa.]Il'lTeB,bnpocH.

fr.;raallpalnt, o6xsa'r lr 8perte Ha !I'lllr'llleHtte tta tfltxaucosnn o':lHT l'I c]'tuecrBcHI{1e

KollcTaTauttl|oTOJtlIa.BN--lK)(IIII'ejltloc}luccTBellllHelocTaT.buHBbEB}.rpeullll,KoHTpoJl.

Korro ca lLlettu(rtlttlrpaull Ilo Bperle Ha 
't3Bbptuaallllc 

tlttHancoo o"tttr'

crp. 6 or l0



rlacr II. Aox;ra.raala Bba BPIINa c ilptt ll llrioHoBtl !t rlp!'rti orroaoPltoclll -

NOllcTaTrultlt nprl oillITa Ba NollcoJlllllrlpartra Qnnautoa orucr

B cto"rsercrane c qn. 5:1. air. l4 or 3asouil :a Cuertlara fi&qara tl MCBOII 12 lloru

om pa6ontttnta tlat (lbPxo6 ltarrc odll,,llttl urcmwryllu't ' ttt:,c"tletu xt'l noitiiPrutane no

sttteonu ,t(, zlra.rfl'd(tfluntd' cMeTHAta tra[aTa' 3a 'Ia oTroBopH Ha oqaKBaHU',Ta HA

o6rlecraoro II 3a aa 3ac$ilti otqelHocrta. npospaqHocrra u ltHrelp[rera lta drorxeTHHTe

oprat|H3auH]I. KOI\'I.VHI'IKHPa R oJHTllHS 'LOKnzul KOHC] aTHpatlHTe llenpaB,t'Hl',l oTtlll'tanH''

crfltecTBeflH gc.focTafLun Ha Rr,TpcuIH]ln KoHTpOn Ij cjlwaH lra HecboopaiaBal{e cbc

IaKOHITe ]l jlP] rHTe Hopr'laTt{B[lu pit3llope,n6d' ocBcH KOraTo:

. .la:leHa r(oHclaTauHt ce ort{ace 3a s'Lnpoc' KOHTO OqeEH'IHO e 6e3 Ut{KaKBn

noc:'IciltruH 3a KoHco;lltr:lllpaHu.n drltHancou or. e'rl

. 3aKOll I{iIll Hop:\lartlBlla 1pe;r6a er':ltpeunlcroa ny6lnsHorQ ottoBecrtBaHe Ha

TAJICHA KOHCIATAUH':'I,:IH

.Btt3KJIIOqItTe.rIHOpe;lNltCn-vqaH.cMeTHaTanaraTapelllH.'leita,q'eHa$oHcTaTaul/lf,

rre cire,rBa,lla 6i,Je Koltt]-IIHK[PaHa B O]lllrllHi 'rol(x&l' Tafi Karo 6 t\torno pa3-vMtlo 'xa ce

oqaxBa. qe tte6,raronpltrnure rocrexcrBlt'l ol rosa leitcrslle SHxa Ha]tstrlxH;tu noir3[Te OT

HrenHa roqxa rta oSuecrsgHttl ttllrdpcc ol TanH Ko'vt)-H'lxauuc'

BX;rrcqennre e t{aCt II Ha flacTotlltlr olltTe}l .lot(-:Ia/:l l(oHcraTau'tll lle Ce OTHaCBI 3a

ctuecrscHlt HerlpaEHilHll orqHralltr8 H rle otllicBar cnyqaH' B XoHro cllergata llalara Be e B

clcro,lHHe .:la noxy(lH ,tocrarbttHlt H yMecTltlt iLoRa?areJlcrBll 3a '0'a '(ocrflrfic ,ao

3aKflfoqetll{e, qe Kollcoll}l.fl{p.rH 
' 4'ultallcoB ofrle'r (a1o u,I'ro He qLrtpxa cblllccTBeuu

rellpaBttxHH oTqrrrallllt. ltopa.lu roua He ce HlHcKBa Mo'lHqxKalltltt lla o'l'lrHo.to ltlHeHIe'

tlenoprrt'ttpaull HcllplrBIl:rtlIl o'rrlll'l lllllln

l. B orqersa rpyrra CEC' noll)'rt€Ila rapaHulle 11,{o6po 
rtrnr'JllleH'le Ha crofillocr

826i4 an. c ,tirert-l cPox Ila 8&1t't,1Hoc1 xtrr 3l'12'2020 r" He e orn'Icuna ot clrler(a

92 l ^l ,.t ltr.rr1-Ueurr rapaHtllltl tr Itoplvtl relcTua"'! 
-'- 

)io ,r, r,rr,ro,,,, lrur,rop"t't6t)trrc rttt't't' J' tt't 2' ttt'tl upt'zxu c q'2 21' tLt' I tt ' ' 26' tt:'l' I

nt. 1 om'Jttxttrtr.t tLt c"aenrotioOct,toon t'

(' pttt.rrcpn ,,r, ur,rplnr,ru,n'ttu 
')nqltt.tttotc 

ont lJ2 63J '1e' e nouruet unln'p

0i5tt ,. ?tioiaittcot;tt txnnfistt" 6 olnqe wa ?P)nu L'E(' orn ttxmneu ua 64t'tttt''t'

2. Yc:lontto 3aifi,nxeHHe llo no.trnllcallll or K:\{L'Ta tla o6ul[Ha Kueapxa ian}lct' Ha

3anolJelH I lro,'t3a Ha ArellUH, colltl&lHo ooJlnoMaralle - "<DOtUt 
:a. efponeficxo

n().u.noltaraue Ha llaR-Hylcraeuln ce 'nnua 3a 6e3Br'llte:Ina rlunaucoBa^tloMolll " *:I'1']::]

51636:rs.ctl3leKbjrcpox3anpejl,lB'BatleHunjlau(aHerorr'lr3l'12'?020[-'neeonlllcatlo
or crterra 9299.,[p1'ru ripe:ltrroplt no ycJtoRtlH 311'1]Jlxell]li" B or'lerta rplna (:ECl' 

-

He t cttraetttr 1>tnnopeiiuuto t'ct't'z' 3' ttr' Z' att cpatxu c qt Zl' u'z' I u'at' 26' t:.'t' I
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Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“ 

 
Министерство на енергетиката 

 
 
 
 

PARTNERSHIP AGREEMENT 
For donor partnership projects 

  (PROJECT) 
Between 

 
Kavarna Municipality 

 
Address: 26 “Dobtotitza” str., 9650, Kavarna, Do- 
brich distr. 

 
UIC: 000852697 

 
represented by: Elena Baltadzhieva- Mayor 
herein- after referred to as the “Project 
Promoter” 

 
and 

Pirin Holding AS 
Address: Norway, 0275, Oslo, 10 Hoffsveien, 
UIC: 915 434 223 
represented by Andries Adrianus de Wit - CEO 

hereinafter referred to as the “Project Partner” 

hereinafter referred to individually as a “Party” 
and collectively as the “Parties” 

 
for the implementation of the Project  

„Energy efficiency at Yordan Yovkov 
Primary School“ 

 
funded under the EEA Financial Mechanism Pro- 

gramme “Renewable energy, energy efficiency, 

energy security” 

On the basis of: 

Regulation on the implementation of the EEA 

Financial Mechanism 2014-2021 (hereinafter 

referred as "the Regulation "), Memorandum of 

Understanding on the Implementation of the EEA 

Financial Mechanism 2014-2021 (hereinafter 

referred as "the Memorandum") the EEA FM Pro- 

gram "Renewable Energy, Energy Efficiency, En- 

ergy Security" (hereinafter referred as "the Pro- 
gram ") 
PREAMBLE: 

The main goal of the project ”Renewable energy 

and energy efficiency in the municipality of Ka- 

varna” is to improve the energy performance of 

buildings and to achieve their transformation into 

buildings with "close to zero consumption" for 

 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

(ПРОЕКТ) 
 

Между 

 
Община Каварна 

 
Адрес: ул. "Добротица" 26, 9650 гр. Каварна, 
Област Добрич 

 
ЕИК: 000852697 
 

Представлявано от: Елена Балтаджиева– Кмет, 
наричано по-долу „Организатор на проекта“ 

 
и 

Pirin Holding AS 
Адрес Норвегия,гр. Осло 0275,ул.Хофсвейен 10 
ЕИК: 915 434 223 
Представлявано от Андриес Адрианус Де Вит – 
Управител, 
наричано по-долу „Партньор по проекта“ 

 
наричани по-долу по отделно „Страна“ и заед- 

но „Страните“ 
 

за изпълнение на проект 

„Енергийна ефективност в ОУ „Йордан 
Йовков“     

 

финансиран по Програма „Възобновяема енер- 

гия, енергийна ефективност, енергийна сигур- 

ност“ на ФМ на ЕИП 

На основание: 

Регламент за изпълнението на Финансовия ме- 

ханизъм на Европейското Икономическо Прост- 

ранство (ЕИП) 2014-2021, (наричан по-долу 

„Регламента”), Меморандума за разбирателство 

относно изпълнението на Финансовия механи- 

зъм на ЕИП 2014-2021, (наричан по-долу „Ме- 

морандума”) Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност" 

в рамките на ФМ на ЕИП (2014-2021) (нарича- 

на по-долу „Програмата”) 

ПРЕАМБЮЛ: 

Водещата цел на проекта „Възобновяема енер- 

гия и енергийна ефективност в община Кавар- 

на“ е да се подобрят енергийните характерис- 

тики на сградите и да се постигне тяхната 

трансформация в сгради с „близко до нулево 
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ensuring sustainable social and economic devel- 

opment of the municipality. Its results are relat- 

ed to implementation of measures to reduce the 

energy costs of the municipality, reduce gas 

emissions and respectively - climate change, 

which directly contributes for the achievement of 

the Program`s key objectives. 

 
 

The established partnership will support the in- 

crease of the expertise in the public institution in 

the field of energy efficiency and the application 

of innovative good practices as a result of the 

cooperation with the donor countries and thus 

will contribute for the achievement of the objec- 

tives of the EEA FM related to reducing economic 

and social disparities and strengthen bilateral 

relations through partnership projects, exchange 

of experience and good practice. 

 

Having regard to the foregoing, the Parties 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
Article 1 – Subject of the Partnership 
Agreement 
1. This Partnership Agreement (hereinafter re- 

ferred to as the “Agreement”) defines the rights 

and obligations of the Parties and sets forth the 

terms and conditions of their cooperation in the 

implementation of the Project, as described and 

defined in Annexes: 

 
A. Partner tasks, responsibilities and budget; 

 
2. The Parties shall act in accordance with the 

legal framework of the EEA Financial Mechanism 

2014-2021, namely with the Regulation. The 

Parties expressly acknowledge to have access to 

and to be familiar with the content of the Regu- 

lation. 

3. Any Annexes to this Agreement constitute an 

integral part of the Agreement. In case of incon- 

sistencies between the Annexes and the Agree- 

ment, the latter shall prevail. 

 
Article 2 – Entry into force and duration 

 
1. This Agreement shall enter into force on the 

date of the last signature by the Parties. It shall 

remain in force until the Project Partner has dis- 

потребление” за осигуряване на устойчиво со- 

циално и икономическо развитие на общината. 

Неговите резултати са свързани с изпълнение- 

то на мерки за намаляване на енергийните 

разходи на общината, намаляване на парнико- 

вите емисии и съотв. промените в климата, ко- 

ето пряко допринася за постигане основните 

цели на Програмата. 

 
Създаденото партньорство пък ще подкрепи 

увеличаването на експертизата в публичната 

институция в сферата на енергийната ефек- 

тивност и прилагането на иновативни добри 

практики в резултат от сътрудничеството със 

страните-донори и по-този начин спомага за 

изпълнение целите на ФМ на ЕИП за намалява- 

не на икономическите и социални различия и 

укрепване на двустранните отношения чрез 

партньорски проекти, обмен на опит и добри 

практики. 

 
Като взеха в предвид гореизложеното, Страни- 

те 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
Член 1 - Предмет на Партньорското спора- 
зумение 
1. Настоящото Споразумение за партньорство 

(наричано по-долу „Споразумението“) опреде- 

ля правата и задълженията на Страните и 

очертава сроковете и условията на тяхното 

сътрудничество при изпълнението на Проекта, 

както е описано и определено в следните При- 

ложения: 

А. Задачи, отговорности и бюджет на партньо- 

ра; 

2. Страните действат в съответствие с правната 

рамка на Финансов механизъм на ЕИП 2014- 

2021, а именно с Регламента. Страните изрич- 

но потвърждават, че имат достъп и че са за- 

познати със съдържанието на Регламента. 

 
3. Всички Приложения към настоящото Спора- 

зумение представляват неразделна част от не- 

го. В случай на несъответствие между Прило- 

женията и Споразумението, последното има 

предимство. 

Член 2 – Влизане в сила и продължител- 
ност 
1. Настоящото Споразумение влиза в сила от 

датата на подписването му от двете Страни. 

Споразумението остава в сила, докато Парт- 
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charged in full its obligations towards the Project 

Promoter as defined in this Agreement. 

 
Article 3 – Main roles and responsibilities of 
the Parties 

1. The Parties shall take all appropriate and nec- 

essary measures to ensure fulfilment of the obli- 

gations and objectives arising out of this Agree- 

ment. 

2. The Parties shall carry out their respective 

obligations with efficiency, transparency and dili- 

gence. They shall keep each other informed about 

all matters of importance to the overall 

cooperation and the implementation of the ac- 

tivities to be performed. They shall act in good 

faith in all matters and shall, at all times, act in 

the interest of the Programme and the Project. 

3. The Parties shall make available sufficient and 

qualified personnel, which shall carry out their 

work with the highest professional standard. 

While carrying out the assignment under this 

Agreement, the personnel and entities engaged 

by either Party shall comply with the laws of the 

respective countries. 

 
4. Whenever in the performance of their assign- 

ments under this Agreement the Parties’ person- 

nel are on the premises of the other Party, or at 

any other location in the other Party’s country on 

request of such Party, that Party shall ensure 

that such premises and locations comply with all 

applicable national health, safety and environ- 

mental laws and standards. The Parties shall take 

all necessary precautions to prevent the 

occurrence of any injury to persons or damage to 

the property of the other Party in connection with 

the implementation of the Project. 

 
 

5. Each Party shall appoint a Manager/Project 

Coordinator who shall have operational responsi- 

bility for the implementation of the Project as 

well as serve as contact point for all exchanges 

of communication, documentation and materials 

between the Parties. 

Article 4 – Obligations of the Project 
Promoter 

1. The Project Promoter is responsible for the 

overall coordination, management and imple- 

ньорът по проекта не изпълни изцяло задъл- 

женията си към Организатора на проекта, как- 

то е определено в настоящото Споразумение. 

Член 3 – Основни роли и отговорности на 
Страните 

1. Страните предприемат всички подходящи и 

необходими мерки да осигурят изпълнението на 

задълженията и целите, произтичащи от 

настоящото Споразумение. 

2. Страните изпълняват съответните си задъл- 

жения ефективно, прозрачно и усърдно. Те се 

информират взаимно за всички въпроси, които 

имат значение за цялостното сътрудничество и 

изпълнение на дейностите, които следва да 

бъдат извършени. Те действат добросъвестно и 

през цялото време в интерес на Програмата и 

Проекта. 

3. Страните осигуряват достатъчен и квалифи- 

циран персонал, който извършва работата си 

по най-високия професионален стандарт. При 

изпълнение на задачите по настоящото Спора- 

зумение, персоналът и лицата, ангажирани от 

някоя от Страните, следва да спазват законо- 

дателството на съответната държава. 

 
4. Когато при изпълнение на своите задълже- 

ния, съгласно настоящото Споразумение, пер- 

соналът на Страните се намира в помещения на 

другата Страна, или на всяко друго място в 

държавата на другата Страна по нейно искане, 

тя гарантира, че тези помещения и места отго- 

варят на всички приложими национални закони 

и стандарти в областта на здравето, безопас- 

ността и околната среда. Страните предприе- 

мат всички необходими предпазни мерки, за да 

предотвратят нараняване на лица или увреж- 

дане на имущество на другата Страна във 

връзка с изпълнението на Проекта. 

 
5. Всяка страна трябва да посочи Мени- 

джър/Координатор на Проекта, който следва да 

носи оперативна отговорност за изпълнението 

на Проекта, както и да служи като лице за кон- 

такт за всяка обмяна на информация, докумен- 

тация и материали между страните. 

Член 4 – Задължения на Организатора на 
проекта 

1. Организаторът на Проекта е отговорен за 

цялостната координация, управление и изпъл- 
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mentation of the Project in accordance with the 

regulatory and contractual framework specified 

herein. It assumes sole responsibility for the 

successful implementation of the Project towards 

the Programme Operator. 

2. The Project Promoter undertakes to, inter alia: 

(a) ensure the correct and timely implementation 

of the Project’s activities; 

(b) promptly inform the Project Partner on all 

circumstances that may have a negative impact 

on the correct and timely implementation of any 

of the Project’s activities, and of any event that 

could lead to a temporary or final discontinuation 

or any other deviation of the Project; 

 
 

(c) provide the Project Partner with access to all 

available documents, data, and information in its 

possession that may be necessary or useful for the 

Project Partner to fulfil its obligations; in cases 

where such documents, data and infor- mation 

are not in English, it shall provide an English 

translation thereof when so requested by the 

Project Partner; 

 
(d) provide the Project Partner with a copy of the 

signed Project Contract, including any sub- 

sequent amendments thereof as of their entry into 

force; 

(e) consult the Project Partner before submission 

of any request for amendment of the Project 

Contract to the Programme Operator that may 

affect or be of interest for the Project Partner’s 

role, rights and obligations hereunder; 

 
(f) prepare (with assistance of the project part- 

ner) and submit in a timely manner to the Pro- 

gramme Operator progress reports, interim re- 

ports, final reports, and reports in connection with 

the payment claims, in compliance with the 

Programme Agreement and the Project Contract 

so as to meet the payment deadlines foreseen in 

the detailed project-timeline; 

 
(g) transfer to the Project Partner’s nominated 

bank account all payments due by the set dead- 

lines; 

(h) ensure that the Project Partner promptly re- 

ceives all assistance it may require for the per- 

formance of its tasks; 

(i) the Project Promoter is responsible for any 

нение на Проекта в съответствие с правната и 

договорната рамка, уточнена по-долу. Той носи 

пълна отговорност за успешното изпълнение на 

Проекта пред Програмния Оператор. 

 
2. Организаторът на Проекта се задължава да: 

(a) Осигури коректно и своевременно изпълне- 

ние на дейностите по Проекта; 

(b) Да информира незабавно Партньора по 

проекта за всички обстоятелства, които биха 

могли да окажат негативно влияние върху ко- 

ректното и навременно изпълнение на всички 

дейности по Проекта, както и всяко събитие, 

което би могло да доведе до временно или 

окончателно прекратяване или друго отклоне- 

ние от Проекта; 

(c) Да предостави на Партньора по проекта 

достъп до всички налични документи, данни и 

информация, с които разполага, които могат да 

бъдат необходими или полезни за изпълнение- 

то на задълженията на Партньора по проекта; 

в случай, че такива документи, данни и ин- 

формация не са на английски език, той предос- 

тавя превод на английски език, когато това е 

изискано от Партньора по проекта; 

(d) Да предостави на Партньора по проекта 

копие от подписания Договор по проекта, 

включително всички последвщи изменения в 

него, считано от влизането му в сила; 

(e) Да консултира Партньора по проекта преди 

подаване на искане към Програмния Оператор 

за изменение на Договора по проекта, което 

може да засегне или да е от интерес за ролята, 

правата и задълженията на Партньора по про- 

екта; 

(f) Да подготви (с помощта на Партньора) и 

представи своевременно на Програмния опера- 

тор отчети за напредъка, междинни доклади и 

финален отчет по Проекта, както и отчети във 

връзка с исканията за плащане, в съответствие 

със Програмното Споразумение и Договора по 

проекта, така че да съответстват с приетите 

срокове за плащане предвидени в детайлния 

график на проекта. 

(g) Да прехвърля на посочената от Партньора 

по проекта банкова сметка всички плащания, 

дължими в определените срокове; 

(h) Да гарантира, че Партньора по проекта по- 

лучава незабавно цялата помощ, която се 

изисква за изпълнение на неговите задачи; 

(i) Да реализира всички други задачи по про- 
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other tasks for the overall project implementa- 

tion and management agreed with the Project 

Partner. 

Article 5 – Obligations of the Project Part- 
ner 

1. The Project Partner is responsible for the per- 

formance of the activities and tasks assigned to 

it in accordance with this Agreement and Annex- 

es: 

2. In addition to the above obligations, the Pro- 

ject Partner shall: 

(a) Promptly inform the Project Promoter on rel- 

evant circumstances that may have an impact on 

the correctness, timeliness and completeness of 

its performance; 

 
(b) Provide the Project Promoter with all infor- 

mation necessary for the preparation of all inter- 

im and final reports due by the Project Promoter 

to the Programme Operator within the deadlines 

and according to the reporting forms set by the 

Project Promoter; 

 
(c) Immediately inform the Project Promoter of 

any cases of suspected or actual fraud, corrup- 

tion or other illegal activity that come to its at- 

tention, at any level or any stage of implementa- 

tion of the Project; 

 
(d) Keep all supporting documents regarding the 

Project, including the incurred expenditure, ei- 

ther in the form of originals or in versions certi- 

fied to be in conformity with the originals on 

commonly accepted data carriers, for at least 3 

years from the FMC’s approval of the final pro- 

gramme report; 

 
(e) Provide any bodies carrying out mid-term or 

ex-post evaluations of the Programme, as well as 

any monitoring, audits and on the spot verifica- 

tions on behalf of the EEA Financial Mechanism 

any document or information necessary to assist 

with the evaluation; 

(f) Effectively participate in promoting the objec- 

tives, activities and results of the Financial 

Mechanism as well as the Donor(s)’s contribution 

to reducing economic and social disparities in the 

European Economic Area; 

(g) Project partner agree to take all necessary 

steps enabling the Project Promoter to comply 

екта и неговото ефективно управление, дого- 

ворени с Партньора; 

 
Член 5 – Задължения на Партньора по 
проекта 

1. Партньорът по проекта отговаря за изпълне- 

нието на дейностите и задачите, възложени му 

в съответствие с настоящото Споразумение и 

Приложенията: 

2. В допълнение на горепосочените задълже- 

ния, Партньора по проекта трябва: 

(a) Незабавно да информира Организатора на 

проекта за съответните обстоятелства, които 

могат да окажат влияние върху коректността, 

актуалността и пълнотата на неговите резулта- 

ти; 

(b) Да предостави на Организатора на проекта 

цялата информация, която е необходима за 

изготвянето на всички междинни и окончател- 

ни доклади, дължими от Организатора на Про- 

екта към Програмния Оператор в сроковете и в 

съответствие с формулярите за докладване, 

определени от Организатора на проекта; 

(c) Незабавно да информира Организатора на 

проекта за всички случаи на предполагаеми или 

действителни измами, корупция или друга 

незаконна дейност, които привлекат внимание- 

то му, на всяко ниво или етап от изпълнението 

на Проекта; 

(d) Да съхранява всички подкрепящи докумен- 

ти по Проекта, включително направените раз- 

ходи, под формата на оригинали или в серти- 

фицирана версия за съответствие с оригинали- 

те на общоприети носители на данни, за пери- 

од най-малко от три години от одобрението от 

КФМ на окончателния програмен доклад; 

 
(e) Да предостави на всички органи, извърш- 

ващи междинни или последващи оценки на 

Програмата, както и на мониторинга, одитите и 

проверките на място от името на ФМ на ЕИП 

всеки документ или информация, необходими за 

подпомагане на оценката; 

(f) Ефективно да участва в насърчаване на це- 

лите, дейностите и резултатите от ФМ, както и 

приноса на Донорите за намаляване на иконо- 

мическите и социалните различия в ЕИП; 

 
(g) Партньора по проекта се съгласява да 

предприеме всички необходими действия, поз- 
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with its responsibilities as set out in the Project 

Contract. 

 
Article 6 – Project budget and eligibility of 
expenditures 

1. The budget share of the Project Partner is of 

a total value of 50 000 BGN; 

2. The detailed total Project budget, the budget 

share of the Project Partner as well as the allo- 

cation of the budget, amongst the activities to 

be performed by the Project Partner is fixed in 

Annex A. Tasks, responsibilities and budget of the 

Project Partner. 

3. Expenditures incurred by the Project Partner 

must be in line with the general rules on eligibil- 

ity of expenditure contained in the Regulation, 

specifically Chapter 8 thereto. 

 
4. Indirect costs shall be claimed by the applica- 

tion of the following method: a fixed rate of up 

to 15% of the direct eligible staff costs, without 

any requirement for the PO to make a calculation 

to determine the applicable amount; 

 
Article 7 – Financial management and pay- 
ment arrangements 

1. Payment of the project grant share to the Pro- 

ject Partner shall take the form of reimburse- 

ment of incurred expenditure (interim payments) 

and payment of the final balance. 

 
2. Interim payments shall be paid based on a 

Payment claims - a detailed description of the 

expenditure incurred for the relevant period, 

supported by an audit report or a report by a 

competent civil servant. 

3. Reimbursement claims shall be submitted to 

the Project Promoter, in accordance with the 

schedule and requirements imposed by the Pro- 

ject Promoter. 

4. Upon each request for project funds, subse- 

quent payment to the Project Promoter, the Pro- 

ject Promoter shall pay by bank transfer as soon 

as possible the amounts allocated to the Partner, 

without deduction, retention or additional charge. 

5. Subject to reimbursement are only eligible 

воляващи на Бенефициента на проекта да из- 

пълни всички отговорности, както е посочено в 

договора на проекта. 

Член 6 – Бюджет на проекта и допусти- 
мост на разходите 

1. Бюджетният дял на Партньора по проекта е 

на обща стойност 50 000 лв.; 

2. Бюджетният дял на Партньора по проекта, 

както и разпределението на бюджета между 

дейностите, които трябва да се изпълняват от 

Партньора по проекта са определени в Прило- 

жение А. Задачи, отговорности и бюджет на 

Партньора. 

3. Разходите, направени от Партньора по про- 

екта трябва да бъдат в съответствие с общите 

правила относно допустимостта на разходите, 

съдържащи се в Регламента, по – специално в 

Глава 8 от него. 

4. Непреките разходи се заявяват чрез прила- 

гането на следния метод: твърда ставка в раз- 

мер до 15% от преките допустими разходи за 

персонал, без да е налице изискване за ПО да 

извърши изчисление, за да определи прило- 

жимия размер; 

Член 7 – Финансово управление и условия 
за плащане 

1. Плащането на безвъзмездната финансова 

помощ по Проекта към Партньора по проекта 

се извършва под формата на авансово плаща- 

не, междинно плащане и плащане на оконча- 

телния остатък. 

2. Междинното плащане се извършват въз ос- 

нова на искане за плащане - подробен опис на 

направените разходи за съответния период, 

подкрепен с одитен доклад или доклад от ком- 

петентен държавен служител. 

3. Исканията за плащане се представят на Ор- 

ганизатора на проекта, в съответствие с гра- 

фика и изискванията, наложени от Организа- 

тора на проекта. 

4. При всяко искане за средства по проекта, 

следващо плащане към Организатора на про- 

екта на проекта, същият изплаща по банков 

път във възможно най-кратък срок сумите, 

предназначени за Партньора, без приспадане, 

задържане или допълнително таксуване. 
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expenditure according to the provisions of the 

Regulation and Programme documents. 

6. In default of evidence or in the event of non- 

fulfilment of the rules concerning eligibility of 

expenditure, the Project promoter may ask the 

Project partner to redraft the submitted financial 

documents. In case of repeated non-fulfilment, 

the Project promoter shall be entitled to deny the 

expenditure declared by a partner. In that case, 

the Project promoter is obliged to inform the 

partner concerned on the denial of the expendi- 

ture declared and the motivation thereto; also 

the Programme operator shall be informed. 

 
 
 

7. Payment of the final balance shall be made in 

the same way as interim payments. 

8. The project budget is in BGN. The project or- 

ganizer will apply an exchange rate of 1 euro = 

1.95583 BGN. Payments to the Project Partner 

will be in EUR. 

9. Payments are considered made on the date on 

which the account of the Project Organizer is deb- 

ited. 

Article 8 – Proof of expenditure 
 

1. Costs incurred by the Project Partner shall be 

supported by receipted invoices or alternatively 

by accounting documents of equivalent probative 

value. 

2. Proof of expenditure shall be provided by the 

Project Partner to the Project Promoter to the 

extent necessary for the Project Promoter to 

comply with its obligations to the Programme 

Operator. 

3. Where necessary, proof of expenditure shall 

take the form of an audit report or a report from 

a competent civil servant. 

 
 

4. The Project Partner commits to keeping sepa- 

rate or analytical accounting used for the project. 

The accounts shall provide for registration in Eu- 

ros (EUR; €) of total expenses (expenditure) and 

of the return (income) related to the Project. 

5. Предмет на възстановяване са само допус- 

тими разходи, съгласно разпоредбите на Рег- 

ламента и документите на Програмата. 

6. В случай на липса на доказателства или в 

случай на неспазване на правилата за допус- 

тимост на разходите, Бенефициентът на проек- 

та може да поиска от Партньорите по проекта да 

преработят представените финансови доку- 

менти. При повторно неспазване, Бенефициен- 

тът има право да откаже възстановяването на 

разходите, декларирани от Партньорите. В този 

случай, Бенефициентът на проекта е длъжен 

да уведоми заинтересованите лица за размера 

на неодобрените декларирани разходи и моти- 

вите за неодобрението им, като същевременно 

следва да информира и Програмния оператор. 

 
7. Плащането на окончателния остатък се из- 

вършва аналогично на междинните плащания. 

8. Бюджетът на проекта е в лева. Организатора 

на проекта ще прилага обменен валутен курс 1 

евро = 1,95583 лева. Плащанията към Парт- 

ньора на проекта ще бъдат в евро. 

9. Плащанията се считат за извършени на да- 

тата, на която се дебитира сметката на Органи- 

затора на проекта. 

Член 8 – Доказване на разходите 
 
1 Разходите, направени от партньора по проек- 

та, се подкрепят от фактури или от други сче- 

товодни документи с еквивалентна доказателс- 

твена стойност. 

2. Доказването на разходите се осигурява от 

партньора по проекта до организатора на про- 

екта до степента, необходима на организатора 

на проекта да изпълни задълженията си към 

оператора на програмата. 

3. Когато е необходимо, доказателството за 

разходите трябва да е под следната форма: 

одитен доклад или доклад от компетентен 

държавен служител. 

 
4. Партньорът по проекта се ангажира да под- 

държа отделна аналитична отчетност по проек- 

та. Сметките трябва да осигуряват регистрира- 

не в евро (EUR) на общите разноски (разходи) 

и на постъпленията (приходи), свързани с Про- 

екта. 
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5. The Project Partner will be held responsible for 

its budget up to the amount as to which the 

partner participates in the project. 

 
Article 9 – Progress and financial reports 

5. Партньорът по проекта носи отговорност за 

своя бюджет до размера на сумата, с която 

Партньорът участва в проекта. 

Член 9 – Доклади за напредъка и 
финансови доклади 

 

1. The partner shall apply a reporting regime in 

accordance with the requirements of the program, 

namely: 

 
- Monthly progress reports, which are to be 

submitted to the Project Promoter in English, 

according to the format of the Program by the 

5th day of the month following the reporting 

period; 

 
- Six - monthly technical progress reports on the 

project, which are to be submitted to the Project 

Promoter in English by 5 July and provide 

information on the progress made for the period 

from 1 January to 30 June. The reports are 

submitted in volume and format, according to the 

requirements of the program. 

 
- Annual technical reports, which are to be 

submitted to the Project Promoter in English by 5 
January of the following calendar year and include 

information on the performance of the contract 

for the previous year and cumulatively from the 

beginning of the performance of the contract. The 

period of the annual technical report is from 

January 1 to December 31 of the respective 

reporting year 

- Reports accompanying a reimbursement claims 

- according to the project schedule; 

- Final technical and financial report - within 20 

days after the end of the project. 

Article 10 – Financial Control and Audits 

1. The parties agree to carry out audits as 

indicated in the Project contract. 

2. The parties shall make all the necessary 

arrangements to that effect ensuring that any 

audits notified by the Programme operator or 

other programme, donor state or national 

authorities can be carried out. 

 
 

3. The Project promoter shall be responsible to 

1. Партньорът прилага режим на отчитане, 

съответстващ изискванията на програмата, а 

именно: 

 
- Ежемесечни отчети за напредъка, които се 

представят до Организатора на проекта на 

английски език, съгласно формата на 

Програмата до 5-то число на месеца, следващ 

отчетния период; 

- Шестмесечни технически доклади за 

напредъка по проекта, които се представят до 

Организатора на проекта на английски език до 

5 юли и представят информация за 

постигнатия прогрес за периода от 1 януари 

до 30 юни. Отчетите се подават в обем и 

формат, съгласно изискванията на програмата. 

 
- Годишни технически отчети, които се 

представят до Организатора на проекта на 

английски език до 5 януари на следващата 

календарна година и включват информация за 

изпълнението на договора за предходната 

година и с натрупване от началото на 

изпълнението на договора. Периодът на 

годишния технически отчет е от 1 януари до 

31 декември на съответната отчетна година 

- Отчети, придружаващи искане за плащане – 

съгласно план – графика на проекта; 

- Окончателен технически и финансов доклад 

– в срок до 20 дни след приключване на 

проекта. 

Член 10 – Одити 

1. Страните са съгласни да извършват одити, 

както е посочено в Договора за проекта. 

2. Страните са длъжни да предприемат всички 

необходими стъпки за тази цел, като 

гарантират, че всички одити, за които са 

уведомени от Програмния оператор или от друг 

програмен, донорски или национален орган, 

могат да бъдат извършени. 

 
3. Бенефициентът на проекта отговаря за 
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disseminate information to the Programme 

Operator for audits carried out during the 

implementation of the project. Any possible 

impact on the implementation of the project shall 

be duly reported to the Programme Operator. 

 
Article 11 – Procurement 

1. National and EU law on public procurement 

shall be complied with by the Parties at any 

level in the implementation of the Project. 

 
2. The applicable procurement law is the law of 

the country in which the procurement is being 

carried out. 

 
Article 12 - Conflict of interest 

1. The Parties shall take all necessary measures 

to prevent any situation that could compromise 

the impartial and objective performance of the 

Agreement. Such conflict of interests could arise 

in particular as a result of economic interest, 

political or national affinity, family or emotional 

ties, or any other relevant connection or shared 

interest. Any conflict of interests which could 

arise during the performance of the Agreement 

must be notified to the other Party in writing 

without delay. In the event of such conflict, the 

Party concerned shall immediately take all 

necessary steps to resolve it. 

 
 
 

2. Each Party reserves the right to verify that 

such measures are adequate and may require 

additional measures to be taken, if necessary, 

within a time limit which it shall set. The Parties 

shall ensure that their staff, board and directors 

are not placed in a situation which could give 

rise to conflict of interests. Each Party shall 

immediately replace any member of its staff 

exposed to such a situation. 

 

 
Article 13 – Confidentiality 

изпращането на информация към Програмния 
оператор за одитите, извършвани по време на 
изпълнението на проекта. Всяко възможно 
въздействие върху изпълнението на проекта 
трябва да бъде надлежно докладвано на 
Програмния оператор. 

Член 11 – Обществени поръчки 

1. Националното и европейското 

законодателство в областта на обществените 

поръчки се спазват от Страните на всяко ниво 

при изпълнението на Проекта. 

2. Приложимото право в областта на 

обществените поръчки е правото на 

държавата, в която се извършва обществената 

поръчка. 

Член 12 – Конфликт на интереси 

1. Страните предприемат всички необходими 

мерки да предотвратят всяка ситуация, която 

би могла да компрометира безпристрастното и 

обективно изпълнение на Споразумението. 

Такъв конфликт на интерес би могъл да 

възникне в резултат на икономически интерес, 

политическа или национална принадлежност 

семейни или емоционални връзки, или всяка 

друга връзка или споделен интерес. Всеки 

конфликт на интереси, който би могъл да 

възникне по време на изпълнение на 

Споразумението, трябва незабавно да бъде 

оповестен писмено на другата Страна. В случай 

на такъв конфликт, заинтересованата Страна 

трябва незабавно да предприеме всички 

необходими стъпки за решаването му. 

2. Всяка от Страните си запазва правото да 

проверява дали тези мерки са адекватни и може 

да изиска предприемане на, допълнителни 

мерки, ако е необходимо, в рамките на 

определен от нея период. Страните гарантират 

че техните служители, управителни съвети и 

директори не са поставени в ситуация, която 

може да предизвика конфликт на интереси. 

Всяка от Страните незабавно заменя всеки свой 

служител, поставен в такава ситуация. 

Член 13 - Конфиденциалност 

 

The Project promoter and the Project Partners 

agree that any information that they obtain during 

the execution of this Partnership Agreement are 

confidential, provided that the 
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Бенефициентът и Партньорите по проекта са 

съгласни, че всяка информация, която те 

получават по време на изпълнението на 

настоящото споразумение за партньорство, е 
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Project promoter or Project Partner explicitly 

requests such. The same applies, without the 

express request, to all documentation classified as 

“confidential”. 

 
Article 14 - Intellectual property rights 

поверителна, при условие, че Бенефициентът 

или Партньор са поискали изрично това. Същото 

се отнася, без изрично искане, за всички 

документи, класифицирани като "поверителни”. 

Член 14 – Права на интелектуална 
собственост 

 

1. The Parties undertake not to infringe another's 

intellectual property rights. 

2. The Project Promoter is the owner of the 

intellectual property rights of the products/ works 

created under the project contract. 

 
3. The Programme Operator may use for their 
purposes the products/ works created within the 
framework of the project contract. 

 

Article 15 - Liability 

1. Neither party may under any circumstances and 

for any reason be liable for damages or injuries 

suffered by its partner's employees or property 

during the implementation of the project or as a 

consequence of the project. In the event that such 

damage or injury occurs, the parties should 

cooperate in good faith in identifying the causes 

and overcoming the consequences. 

 
 

2 The Project Partners shall be liable for and 

against any irregularities discovered during the 

performance of their official duties and 

responsibilities set forth in this Agreement and 

the Project Agreement. 

3. The project partner shall immediately inform 

the Project Beneficiary of any suspected or actual 

fraud, corruption or other illegal activity that 

comes to his attention at any level or stage of the 

project implementation. 

 
4. Each of the parties is responsible to the others 

and is obliged to compensate and protect the 

Project Organizer, respectively. The Partner for 

and from all obstacles, damages and costs arising 

from non-compliance with its obligations and 

commitments set forth in this Agreement and the 

Project Agreement. 

1. Страните се задължават да не нарушават 

чужди права на интелектуална собственост. 

2. Организаторът на проекта е притежател на 

правата върху интелектуалната собственост на 

продуктите/произведенията създадени в 

рамките на договора по проекта. 

3. Програмният оператор може да използва за 

своите цели продуктите/ произведенията, 

създадени в рамките на договора по проекта. 

Член 15 – Отговорност 

1. Никоя от страните не може при никакви 

обстоятелства и поради някакви причини да 

носи отговорност за щети или наранявания, 

понесени от служителите или имуществото на 

своя партньор по време на изпълнението на 

проекта или като последствие от проекта. В 

случай че такава щета или нараняване настъпи, 

страните следва да си сътрудничат 

добросъвестно при идентифициране на 

причините и преодоляване на последиците. 

 
2. Партньора по проекта носят отговорност за и 

срещу всякакви нередности, открити по време 

на изпълнението на служебните си задължения 

и отговорности, определени в настоящото 

споразумение и Договора за проекта. 

3. Партньора по проекта незабавно информира 

Бенефициента на проекта за всякакви случаи на 

съмнение или действителна измама, корупция 

или друга незаконна дейност, които се появяват 

на вниманието му, на всяко едно ниво или етап 

от изпълнението на проекта. 

4. Всяка от страните е отговорна към 

останалите, като е длъжна да компенсира и 

предпазва Организатора на проекта, съотв. 

Партньора за и от всички пречки, щети и 

разходи, произтичащи от неспазване на 

неговите задължения и ангажименти, 

определени в настоящото Споразумение и 

Договора за Проекта. 
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Article 16 – Irregularities 

1. Irregularities are defined in accordance with 

Article 12.2 of the Regulation. 

2. In case an irregularity has come to the 

attention of one Party, that Party shall 

immediately inform the other Party thereof in 

writing. 

3. In cases where measures to remedy any such 

irregularity are taken by the competent bodies 

referred to in Chapter 12 of the Regulation, 

including measures to recover funds, the Party 

concerned shall be solely responsible for 

complying with such measures and returning 

such funds to the Programme. The Project Partner 

shall, in such cases, return the recovered funds 

through the Project Promoter. 

Член 16 – Нередности 

1. Нередностите се определят в съответствие с 

член 12.2 от Регламента. 

2. В случай, че нередност е установено от 

някоя от Страните, тази Страна незабавно 

уведомява в писмен вид другата Страна. 

 
3. В случаите, когато компетентните органи, 

посочени в Глава 12 от Регламента, 

предприемат мерки за отстраняване на 

нередност, включително мерки за 

възстановяване на средства, единствено 

съответната Страна носи отговорност за 

спазване на мерките и за възстановяване на 

средствата в Програмата. В такива случаи, 

Партньорът по Проекта връща възстановените 

средства чрез Организатора на Проекта. 

 

Article 17 – Suspension of payments and 
reimbursement 

Член 17 – Спиране на плащанията и 
възстановяване на разходите 

 

1. In cases where a decision to suspend 

payments and/or request reimbursement from the 

Project Promoter is taken by the Programme 

Operator, the National Focal Point or the Donor 

State[s], the Project Partner shall take such 

measures as are necessary to comply with the 

decision. 

2. For the purposes of the previous paragraph, 

the Project Promoter shall, without delay, submit 

a copy of the decision referred to in the previous 

paragraph to the Project Partner. 

Article 18 – Termination 
 

1. The Organizer and the Project Partner agree 

not to withdraw from the project unless there are 

compelling reasons to do so. If this still happens, 

the Organizer and the Partner will endeavour to 

cover the contribution of the withdrawing partner 

either by taking on its tasks or by inviting one or 

more new partners to join the partnership. 

 
 

2. Either Party may terminate this Agreement in 

the event of a breach of obligations by the other 

Party in the event that the guilty party fails to 

rectify itself within 20 (twenty) calendar days of 

giving notice of the breach of obligations. 

1. В случаите, когато Програмния Оператор 

вземе решение за спиране на плащанията 

и/или за възстановяване на средства от 

Организатора на проекта, Националното 

Координационно Звено или държавата[и]- 

донор, предприема необходимите мерки за 

изпълнение на това решение. 

2. За целите на предходната алинея, 

Организатора на проекта незабавно 

предоставя на Партньора по Проекта копие от 

решението, посочено в предходната алинея. 

Член 18 – Прекратяване 
 

1. Организаторът и Партньора по проекта се 

договарят да не се оттеглят от проекта, освен 

ако са налице непреодолими причини за това. 

Ако това все пак се случи, Организаторът и 

Партньора ще положат усилия да покрият 

приноса на оттеглящия се партньор или чрез 

поемане на неговите задачи, или като поканят 

един или повече нови партньори да се 

присъединят към партньорството. 

2. Всяко от Страните може да прекрати 

настоящото Споразумение в случай на 

нарушение на задълженията от другата Страна 

в случай, че след виновната страна не се 

поправи в срок от 20 (двадесет) календарни дни 

след отправяне на уведомление с точно 
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посочване на нарушените задължения. 
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3. In addition, in the event of termination of the 

Project Contract for any reason, the Project 

Promoter may terminate this Agreement 

immediately. 

4. In case of termination of the project, the 

Partner refunds the amounts paid by the 

Organizer. 

3. Освен това, в случай на прекратяване на 

Договора за проекта по каквато и да е причина, 

Организаторът на проекта може да прекрати 

настоящото Споразумение незабавно. 

4. В случай на прекратяване на проекта, 

Партньора възстановява на Организатора 

изплатени суми. 

 

Article 19 – Assignment Член 19 - Възлагане 
 

1. Neither Party shall have the right to transfer 

their rights and obligations under this Agreement 

without the prior consent of the other Party. 

 
2. The Parties acknowledge that all assignment 

of rights and obligations under this Agreement 

is dependent upon the Programme Operator’s 

prior consent in accordance with the provisions of 

the Project Contract. 

Article 20 – Amendments 

Any amendment to this Agreement, including its 

Annexes, shall be the subject of a written 

agreement concluded by the Parties. 

 
Article 21 – Severability 

1. Никоя от Страните няма право да прехвърля 

права и задължения по настоящото 

Споразумение без предварителното съгласие 

на другата Страна. 

2. Страните признават, че всички права и 

задължения по настоящото Споразумение 

зависят от предварителното съгласие на 

Програмния Оператор в съответствие с 

разпоредбите на Договора за проекта. 

Член 20 – Изменения 

Всички изменения на настоящото 

Споразумение, включително Приложенията, е 

предмет на писмено споразумение, сключено 

между Страните. 

Член 21 – Делимост 

 

1. If any provision of this Agreement (or part of 

any provision) is found by any court, tribunal or 

other authority of competent jurisdiction to be 

invalid, illegal or unenforceable, that provision 

or part-provision shall, to the extent required, 

be deemed not to form part of the Agreement, 

and the validity and enforceability of the other 

provisions of the Agreement shall not be affected. 

2. If a provision of this Agreement (or part of any 

provision) is found illegal, invalid or 

unenforceable, the Parties shall negotiate in good 

faith to amend such provision such that, as 

amended, it is legal, valid and enforceable and, 

to the greatest extent possible, achieves the 

Parties’ original intent. 

 

 
Article 22 – Notices and language 

All notices and other communications between 
the Parties shall be made in writing and be sent 
to the following addresses: 

1. Ако някоя от разпоредбите на настоящото 

Споразумение (или част от разпоредба) се 

смята от съд, трибунал или друг компетентен 

орган за недействителна, незаконна или 

неприложима, тази разпоредба или част от 

разпоредба, не се счита, до съответната степен, 

като част от Споразумението, а валидността и 

изпълнимостта на другите разпоредби не 

следва да бъдат засегнати. 

2. Ако някоя разпоредба от настоящото 

Споразумение (или част от която и да е 

разпоредба) е счетена за незаконна, 

недействителна или неприложима, Страните се 

договарят добросъвестно да изменят тази 

разпоредба, така съответните изменения да са 

законни, валидни и приложими и във възможно 

най-голяма степен да постигнат 

първоначалното намерение на Страните. 

Член 22 – Известия и език 

Всички съобщения и друга комуникация между 
Страните, се извършват в писмен вид и се 
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изпращат на следните адреси: 
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. 

For the Project Promoter: 

Kavarna Municipality 

Address: 26 “Dbtotitza” str., 9650, Kavarna, 
Dobrich distr. 

For the Project Partner: 

Pirin Holding AS 

Address: Norway, 0275, Oslo, 10 Hoffsveien str. 

The language governing the execution of this 

Agreement is English. All documents, notices and 

other communications foreseen in the framework 

of this Agreement shall be in English. 

 
 
 
 

Article 23 – Governing law and settlement 
of disputes 

1. The construction, validity and performance of 

this Agreement shall be governed by the laws of 

Republic of Bulgaria. 

2. Any dispute relating to the conclusion, 

validity, interpretation or performance of this 

Agreement shall be resolved amicably through 

consultation between the Parties. In case this is 

not possible - the disputes refer to an 

interpretative, arbitral tribunal or other relevant 

instance. 

This Agreement has been prepared in two 

originals, of which each Party has received one. 

 

For the Project Promoter 

Signed in Kavarna on 12.10.2021 

Elena Baltadjieva - Mayor 

For the Project Partner 

Signed in Oslo on 12.10.2021 

A.A. De Wit - CEO 

 

За Организатора на проекта: 

Община Каварна 

Адрес: ул. "Добротица" 26, 9650 гр. Каварна, 

Област Добрич 

За Партньора по проекта: 
 

Pirin Holding AS 

Адрес: Норвегия, Осло 0275, ул. Хофсвейен 10 

Езикът, на който се урежда изпълнението на 

настоящото Споразумение, е английски език. 

Всички документи, съобщения и друга 

комуникация, предвидени в рамките на 

настоящото Споразумение, трябва да са на 

английски език. 

Член 23 – Приложимо право и уреждане 
на спорове 

1. Изготвянето, валидността и изпълнението на 

настоящото Споразумение се уреждат съгласно 

законодателството на Р България. 

2. Всеки спор, свързан със заключенията, 

валидността, тълкуването и изпълнението на 

настоящото Споразумение следва да се реши 

по взаимно съгласие между Страните. В случай, 

че това не е възможно – споровете се отнасят 

до тълковен, арбитражен съд или друга 

релевантна инстанция. 

Настоящото Споразумение е изготвено в два 

оригинални екземпляра, от които всяка от 

Страните е получила такъв. 

За Организатора на проекта 

Подписано в Каварна на ………………… 

Елена Балтаджиева - Кмет 

 
За Партньора по проекта 

Подписано в Осло на ……………… 

А.А. Де Вит - Управител 

 



I. Де о т , от о о о т   д ет  п т‐ 
ьо те  п т ьо к т  о  

I. Activities, responsibilities and budget of the 

partner organization 
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Organizing and conducting a round 

table on "Good practices, policies and 

concrete achievements of local 

authorities in Norway in the field of 

energy efficiency" and a study visit to 

Oslo to exchange experiences and 

knowledge in order to promote key 

competencies and share good 

practices. 

П  а ъ : . 8 – . 12 
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smart cities). 

Period of implementation: m. 8 - m. 12 

The activity is aimed at strengthening bi- 

lateral relations with partners from the city 

of Oslo, Norway for sharing experience and 

innovative methods for interaction and 

dialogue on issues related to increasing 

energy efficiency, reducing greenhouse 

gases and promoting transnational mobili- 

ty. The study visit should take place within 

two working days. 
 
The activity includes: the overall prepara- 

tion and organization of the event, incl. 

providing a hall and multimedia for 1 day, 

providing coffee breaks, water and lunch, 

agenda, attendance lists, information ma- 

terials and presentations, providing inter- 

pretation from English to Bulgarian during 

the study visit and planned events; provid- 

ing transport for site visits to present good 

practices; providing experts, representa- 

tives of local / regional / national authori- 

ties involved in energy efficiency, incl. en- 

ergy efficiency of buildings and smart cit- 

ies). 
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Organizing and holding a one - day 

round table in the town of t. Kavarna. 

Period of implementation: m. 1 - m. 12 

Leading topics: 

- Modern directions for increasing energy 

efficiency in municipalities; energy efficien- 

cy and the “smart home” concept - an im- 

portant component for increasing energy 

savings 

- The place of the municipalities in the im- 

plementation of the concept of Circular 

Economy and Green Deal of the EU; the 
Smart City (settlement) concept. 
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For the round table the Partner will invite 

external speakers and experts. The round 

table envisages participants at the mana- 
gerial and expert level. 
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Information and publicity. 
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Period of implementation: m. 1 - m. 18 

The project partner will have a commit- 

ment to promote the results of the project 

and the contribution of the EEA FM at the 

local level, as well as to review all pre- 

pared information materials. The following 

will be published on the Partner's website: 

Brief information about the Project and the 

contribution of the EEA FM; Regular pro- 

gress bulletins; publications before and 

after each press conference. 
 
Representatives of the partner will take 
part in the introductory and closing press 
conference. 
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The partner will provide a team of 

experts to coordinate the 

implementation of activities and the 

Project as a whole. 

- Expert in the field of policies of state and 

local authorities in ecology, renewable en- 

ergy, energy efficiency of buildings, who 

will organize and coordinate the study visit 

to Oslo for exchange of experience and 

knowledge in order to promote key compe- 

tencies and share good practices, will take 

part in the organization and holding of a 

discussion in the town of Kavarna; 
 
- Expert who will be responsible for sharing 

experiences, knowledge and best practices 

in the field of planning and preparation of 

plans (medium and long term) for energy 

efficiency and the Circular Economy, in 

accordance with the new policies of the EC 

and the Green Deal; will take part in the 

organization and holding of the round table 

in t. Kavarna; communicates and coordi- 

nates with the team for the lead partner. 

 
 

II. Budget 

 

Н е о е  од те то о т 

од   пе о л  т ьо  BGN € 

Partner staff costs   



Ек пе т  о л тт   пол т к те  д те  е т те 

о   еколо ят ,ВЕ , е е  е ект о т  д  

 
 

19 500,00 BGN 

 
 

€ 9 970,19 
Expert in the field of policies of state and local authorities in e o‐ 
logy, renewable energy, energy efficiency of buildings 

65 ч. по 300 BGN   

65 h ‐ each 300 BGN 

Ек пе т  о л тт   пл ето ед о оч о  д л о оч‐ 
о   е е  е ект о т  К о т  ко о к ,  от‐ 
ет т е  о те пол т к   ЕК  еле т  делк  

 

 

 

18 000,00 BGN 

 

 

 

€ 9 203,25 

Expert in the field of planning (medium and long term) of energy 

efficiency and the Circular Economy, in accordance with the new 

policies of the EC and the Green Deal 

60 ч ‐ по 00 BGN   

60 h ‐ each 300 BGN 

О що од   пе о л  т ьо  

Total staff costs of the Partner 

37 500,00 BGN € 19 173,45 

од   ко д о к   т ьо    

Travel costs of the Partner's bussiness trip   

 под ото к   уч т е  к л    . К  ‐  

п ед т тел   П т ьо  од   т по т, п т , 
д е   отел ‐ 5 д  

 

 

 

2 500,00 BGN 

 

 

 

€ 1 278,23 
For preparatio  a d parti ipatio  i  a rou d ta le i  Kavar a ‐  

Part er’s represe tatives travel, daily a d a o odatio  osts ‐ 5 

д  

Уч т е  отк   к  п е ко е е я  . 
К  ‐  п ед т тел   П т ьо  од   т по т, 
п т‐ , д е   отел ‐  д  

 

 

 

1 400,00 BGN 

 

 

 

€ 715,81 
Participation in the opening and closing press conference in Kavarna 

‐ 2 representatives of the Partner (transport, travel, subsistence and 

hotel expenses ‐  days) 

О що од   ко д о к   т ьо  

Total expenses for business trips of the Partner 
3 900,00 BGN € 1 994,04 

од   т ьо    о   оп т,   

‐до  п кт к   уп ле ко  ек пе т о о 

  

Expenses of the Partner for exchange of experience, 

knowledge and best practices at management and expert 

level 

  

О е  п о е д е  к л    уче о по е е‐ 
е  Но е я 

 
8 600,00 л . 

 
€ 4 397,18 

Organizing and conducting a round table and study visit to Norway 

О що од   т ьо    о   оп т,  

 ‐до  п кт к   уп ле ко  ек пе т о о 

 

 

8 600,00 BGN 

 

 

€ 4 397,18 Total expenses of the Partner for exchange of experience, 

knowledge and best practices at management and expert 

level 

О що од   п т ьо  50 000,00 BGN € 25 564,66 

 



Проект на споразумение за партньорство 

за 

донорски партньорски проекти 

 

между 

 

Община Каварна  

гр.Каварна, ул. Добротица №26, ЕИК: 000852697 

Представен от Елена Матеева Балтаджиева 

наричан по-долу „Организатор на проекта“, 

 

Сдружение с нестопанска цел "Верният настойник"  

гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 21, вх. 5, ет. 3, ап. 6, ЕИК: 175664436 

 Представен от Жельо Стоянов Желев 

наричан по-долу „Партньор по проекта“, 

 

Асоциация българско училище за политика „Димитър Паница“ 

гр.София, р-н Средец, ул. "Цар Шишман" № 17, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 131040353 

Представен от Иван Начев Иванов 

наричан по-долу „Партньор по проекта“ 

 

и 

 

Норсенсус Медияфорум (Norsensus Mediaforum) 

 гр. Осло, Норвегия, Чуждестранни фирми: 911577674 

Представен от Абдурахим Якоб Гюняйдън (Abdurrahim Jakob Günaydın)  

наричан по-долу „Партньор по проекта“ 

 

наричани по-долу поотделно „Страна“ и колективно „Страните“ 

 

за изпълнение на проекта „Под един покрив: Нови възможностни за включване и 

овластяване на ромите“ 

финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

по процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите 

 

 

 

 

 



Опровержение: 

Този образец на Споразумение за партньорство има за цел да подпомогне 

организаторите на проекти и партньорите по проекта при подготовката на техните 

споразумения за партньорство, изисквани съгласно член 7.7 от Правилника за прилагане 

на ЕИП и норвежките финансови механизми 2014-2021.  

Предоставя се само за информационни цели и съдържанието му не е предназначено да 

замени консултациите с каквито и да било приложими правни източници или 

необходимия съвет от правен експерт, когато е уместно. Отговорност на страните е да 

осигурят съответствие на разпоредбите на това споразумение за партньорство с 

договора за проекта и приложимата правна рамка. Нито FMO, нито което и да е лице, 

действащо от негово име, не могат да бъдат държани отговорни във връзка с каквото и 

да е използване или повторна употреба на този образец на споразумение за 

партньорство. 

В общи линии се препоръчва да се включат уводни разпоредби, отнасящи се до обхвата 

и целите на Програмата за ЕИП/Норвежкия финансов механизъм, както и общите цели 

на проекта, като се подчертае, ако се счита за подходящо, всяка основна информация, 

която може да бъде от значение за партньорство. 

Тъй като няколко клаузи на Споразумението за партньорство ще се позовават на 

Програмата (както е дефинирана и договорена в Програмното споразумение, сключено 

между Националния фокусен център и Донора(ите)), както и към Проекта (както е 

договорено между Програмния Оператор и Организатора на проекта в рамките на 

договора за проекта), трябва да се предвиди дефиниция на това какво се има предвид 

както под Програмата, така и под Проекта, за да се гарантират ясни кръстосани 

препратки в рамките на Споразумението за партньорство. 

 

Член 1 – Обхват и цели 

1. Това Споразумение за партньорство (наричано по-долу „Споразумението“) 

определя правата и задълженията на Страните и определя условията и реда за 

тяхното сътрудничество при изпълнението на Проекта описани и дефинирани в 

приложения „Списък с дейности“ и „Бюджет“. 

 

2. Страните действат в съответствие с правната рамка на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., а именно с Регламента за 

прилагане на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (наричан по-долу „Регламент“).  

3. Всички приложения към настоящото споразумение представляват неразделна 

част от споразумението. В случай на несъответствия между приложенията и 

споразумението, последното има предимство. 

 

 

 



Член 2 – Влизане в сила и продължителност. 

1. Настоящото споразумение влиза в сила на датата на последното подписване от 

страните. То остава в сила, докато Партньорът по проекта не изпълни изцяло 

задълженията си към Организатора на проекта, както е определено в настоящото 

Споразумение. 

 

Член 3 – Основни роли и отговорности на страните. 

 

1. Страните предприемат всички подходящи и необходими мерки, за да осигурят 

изпълнението на задълженията и целите, произтичащи от настоящото 

споразумение. 

2. Страните изпълняват своите задължения с ефикасност, прозрачност и старание. 

Те се информират взаимно за всички въпроси от значение за цялостното 

сътрудничество и изпълнението на дейностите, които трябва да бъдат 

извършени. Те трябва да действат добросъвестно по всички въпроси и по всяко 

време да действат в интерес на Програмата и Проекта. 

3. Страните предоставят на разположение достатъчно и квалифициран персонал, 

който да изпълнява работата си с най-висок професионален стандарт. При 

изпълнение на задачата по настоящото споразумение персоналът и 

организациите, ангажирани от всяка от страните, спазват законите на съответните 

държави. 

4. Когато при изпълнение на задачите си по настоящото споразумение 

персоналът на страните е в помещенията на другата страна или на всяко друго 

място в страната на другата страна по искане на тази страна, тази страна 

гарантира, че тези помещения и местоположения спазват всички приложими 

национални закони и стандарти за здравеопазване, безопасност и околната 

среда. Страните ще вземат всички необходими предпазни мерки, за да 

предотвратят настъпване на нараняване на хора или щети на имуществото на 

другата страна във връзка с изпълнението на Проекта.  

5. Всяка страна назначава проектен асистент, който ще носи оперативна 

отговорност за изпълнението на проекта, както и ще служи като точка за контакт 

за целия обмен на комуникация, документация и материали между страните. 

 

 

Член 4 – Задължения на Организатора на проекта. 

 

1. Организаторът на проекта отговаря за цялостната координация, управление и 

изпълнение на проекта в съответствие с регулаторната и договорната рамка, 

посочена тук. Той поема изцяло отговорността за успешното изпълнение на 

проекта спрямо Програмния оператор. 

2.  Организаторът на проекта се задължава да: 

(а) гарантира правилното и навременно изпълнение на дейностите по 

проекта; 



(б) своевременно да информира партньора по проекта за всички 

обстоятелства, които могат да имат отрицателно въздействие върху 

правилното и навременно изпълнение на която и да е от дейностите по 

проекта, както и за всяко събитие, което може да доведе до временно или 

окончателно прекратяване или всяко друго отклонение на проекта ; 

(в) предоставя на партньора по проекта достъп до всички налични документи, 

данни и информация, с които разполага, които могат да бъдат необходими 

или полезни за партньора по проекта за изпълнение на задълженията си; в 

случаите, когато тези документи, данни и информация не са на английски 

език, той предоставя техен превод на английски, когато това бъде поискано 

от партньора по проекта; 

(г) предоставя на партньора по проекта копие от подписания договор за 

проекта, включително всички последващи изменения в него от влизането им 

в сила; 

(д) консултирайте се с партньора по проекта, преди да подадете искане за 

изменение на договора за проекта до Програмния оператор, което може да 

засегне или представлява интерес за ролята, правата и задълженията на 

партньора по проекта по настоящото споразумение; 

(е) изготвя и представя своевременно на Програмния оператор отчети за 

напредък, междинни доклади и финансови отчети за проекта, както и отчети 

във връзка с исканията за плащане, в съответствие с Програмното 

споразумение и Договора за проекта, така че да се изпълни плащането 

срокове към Партньора по проекта, както е предвидено в това Споразумение; 

(ж) прехвърляне на посочената банкова сметка на партньора по проекта 

всички плащания, дължими в определените срокове; 

(з) гарантира, че партньорът по проекта получава своевременно цялата 

помощ, която може да му е необходима за изпълнението на задачите си; 

 

Член 5 – Задължения на партньорите по проекта. 

 

1. Партньорите по проекта носят отговорност за изпълнението на дейностите 

и задачите, възложени им в съответствие с настоящото споразумение описани 

и дефинирани в приложения „Списък с дейности“ и „Бюджет“. 

2. В допълнение към горните задължения, партньорите по проекта: 

(a) своевременно информират Организатора на проекта за съответните 

обстоятелства, които могат да окажат влияние върху коректността, 

навременността и пълнотата на неговото изпълнение; 

(б) предоставят на Организатора на проекта цялата информация, необходима 

за изготвянето на всеки отчети, дължими от Организатора на проекта до 

Програмния оператор в рамките на сроковете и съгласно формуляри за отчет, 

определени от Организатора на проекта; 

(в) незабавно да информират Организатора на проекта за всички случаи на 

предполагаеми или действителни измами, корупция или друга незаконна 

дейност, за които се сблъсква вниманието му, на всяко ниво или на всеки етап 

от изпълнението на проекта; 



(г) съхраняват всички подкрепящи документи относно Проекта, включително 

направените разходи, или под формата на оригинали, или във версии, 

удостоверени, че са в съответствие с оригиналите на общоприети носители на 

данни, най-малко 5 години от одобрението на  на окончателния доклад за 

програмата; 

д) предоставят на всички органи, извършващи междинни или последващи 

оценки на програмата, както и всякакви мониторинги, одити и проверки на 

място от името на Норвежкия финансов механизъм всеки документ или 

информация, необходими за подпомагане с оценката; 

е) ефективно да участват в популяризирането на целите, дейностите и 

резултатите на Финансовия механизъм, както и приноса на донора(ите) за 

намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското 

икономическо пространство; 

 

 

Член 6 – Бюджет на проекта и допустимост на разходите. 

 

1. Подробният общ бюджет на проекта, бюджетният дял на всяка 

страна/партньорът по проекта, както и разпределението на бюджета 

между дейностите, които трябва да бъдат извършени от всяка 

страна/партньорът по проекта, са фиксирани в приложение „Бюджет“. 

2. Разходите, направени от партньорите, трябва да са в съответствие с 

общите правила за допустимост на разходите, съдържащи се в 

регламента, по-специално глава 8 от него. 

3. Непреките разходи се заявяват чрез прила- гането на следния метод: 

твърда ставка в раз- мер до 15% от преките допустими разходи за 

персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да 

определи прило- жимия размер; 

 

Член 7 – Финансово управление и плащания. 

 

1. Плащането на безвъзмездния дял по проекта на партньора по проекта 

ще бъде под формата на авансови плащания, възстановяване на 

направени разходи (междинни плащания) и окончателно плащане. 

2. Максималният размер на авансовото плащане е 20% от общата сума на 

безвъзмездната помощ за проекта.  

3. Авансовото плащане към партньора по проекта се извършва не по-късно 

от 30 работни дни от кредитирането на авансовото плащане от Програмата 

в банковата сметка на Организатора на проекта. 

4. Междинните плащания се изплащат въз основа на искане за плащане - 

- подробен опис на направените разходи за съответния период. Исканията 

за плащане се подават до Организатора на проекта съгласно сроковете на 

програмата, заедно с потвърждение от Ръководител на проекта, че 



заявените разходи са в съответствие с принципите и правилата, изложени 

в това Споразумение.  

5. При всяко искане за средства по проекта, следващо плащане към 

Организатора на проекта на проекта, същият изплаща по банков път във 

възможно най-кратък срок сумите, предназначени за Партньора, без 

приспадане, задържане или допълнително таксуване. Предмет на 

възстановяване са само допустими разходи, съгласно разпоредбите на 

Регламента и документите на Програмата. 

6. Плащането на окончателния остатък се извършва аналогично на 

междинните плащания.  

7. Бюджетът на проекта е в лева. Организатора на проекта ще прилага 

обменен валутен курс 1 евро = 1,95583 лева. Плащанията към Партньора  

от страната донор на проекта ще бъдат в евро. 

9. Плащанията се считат за извършени на датата, на която сметката на 

Организатора на проекта е дебитирана. 

Член 8 – Доказателство за разход. 

 

1. Разходите, направени от партньора по проекта, се подкрепят от 

получени фактури или алтернативно от счетоводни документи с 

еквивалентна доказателствена стойност. 

2. Партньорите по проекта предоставя доказателство за разходите на 

Организатора на проекта до степента, необходима на Организатора на 

проекта, за да изпълни задълженията си към Програмния оператор. 

3. Когато се изисква, доказателството за разходите е в следната форма: 

доклад от компетентен служител.  

4.Партньорите по проекта се ангажират да поддържат отделна аналитична 

отчетност по проекта. За партьора от страната донор сметките трябва да 

осигуряват регистриране в евро (EUR) на общите разноски (разходи) и на 

постъпленията (приходи), свързани с Проекта. 

 

 

 

Член 9 – Отчет за напредъка и финансови отчети. 

 

1. Партньорите прилагат режим на отчитане, съответстващ изискванията 

на програмата, а именно: 

- Ежемесечни отчети за напредъка, които се представят до Организатора 

на проекта на български и английски език, съгласно формата на 

Програмата; 

- Шестмесечни технически доклади за напредъка по проекта, които 

се представят до Организатора на проекта на български и английски език. 

Отчетите се подават в обем и формат, съгласно изискванията на 

програмата. 



- Годишни технически отчети, които се представят до Организатора 

на проекта на български и английски език до 5 януари на следващата 

календарна година и включват информация за изпълнението на договора 

за предходната година и с натрупване от началото на изпълнението на 

договора. Периодът на годишния технически отчет е от 1 януари до 31 

декември на съответната отчетна година 

- Отчети, придружаващи искане за плащане – съгласно изискванията 

на програмата; 

- Окончателен технически и финансов доклад – в срок до 20 дни след 

приключване на проекта. 

 

Член 10 – Одити. 

1. Страните са съгласни да извършват одити, както е посочено в 

Договора за проекта. 

2. Страните са длъжни да предприемат всички необходими стъпки за 

тази цел, като гарантират, че всички одити, за които са уведомени от 

Програмния оператор или от друг програмен, донорски или национален 

орган, могат да бъдат извършени. 

3. Бенефициентът на проекта отговаря за изпращането на 

информация към Програмния оператор за одитите, извършвани по време 

на изпълнението на проекта. Всяко възможно въздействие върху 

изпълнението на проекта трябва да бъде надлежно докладвано на 

Програмния оператор. 

Член 11 – Възлагане на обществени поръчки. 

 

1. Националното законодателство и законодателството на ЕС относно 

обществените поръчки се спазва от страните на всяко ниво при 

изпълнението на проекта. 

2. Приложимото законодателство за обществените поръчки е правото на 

държавата, в която се извършва поръчката. 

 

Член 12 – Конфликт на интереси. 

 

1. Страните предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят 

всяка ситуация, която би могла да компрометира безпристрастното и 

обективно изпълнение на Споразумението. Такъв конфликт на 

интереси може да възникне по-специално в резултат на икономически 

интерес, политически или национален афинитет, семейни или 

емоционални връзки, или всяка друга свързана връзка или споделен 

интерес. Всеки конфликт на интереси, който може да възникне по 

време на изпълнението на Споразумението, трябва незабавно да бъде 

уведомен писмено до другата страна. В случай на такъв конфликт, 



заинтересованата страна незабавно предприема всички необходими 

стъпки за разрешаването му. 

2. Всяка страна си запазва правото да провери дали тези мерки са 

адекватни и може да изисква предприемане на допълнителни мерки, ако 

е необходимо, в рамките на срока, който тя определя. Страните 

гарантират, че техният персонал, борд и директори не са поставени в 

ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Всяка страна 

незабавно замества всеки член на своя персонал, изложен на такава 

ситуация. 

 

Член 13 – Поверителност. 

 

1. Бенефициентът и Партньорите по проекта са съгласни, че всяка 

информация, която те получават по време на изпълнението на 

настоящото споразумение за партньорство, еповерителна, при 

условие, че Бенефициентът или Партньор са поискали изрично това. 

Същото се отнася, без изрично искане, за всички документи, 

класифицирани като "поверителни”. 

 

Член 14 - Права на интелектуална собственост. 

 

1. Страните се задължават да не нарушават чужди права на 

интелектуална собственост. 

2. Организаторът на проекта е притежател на правата върху 

интелектуалната собственост на продуктите/произведенията създадени в 

рамките на договора по проекта. 

3. Програмният оператор може да използва за своите цели 

продуктите/ произведенията, създадени в рамките на договора по 

проекта. 

Член 15 – Отговорност. 

 

1. Никоя от страните не може при никакви обстоятелства и поради някакви 

причини да носи отговорност за щети или наранявания, понесени от 

служителите или имуществото на своя партньор по време на 

изпълнението на проекта или като последствие от проекта. В случай че 

такава щета или нараняване настъпи, страните следва да си сътрудничат 

добросъвестно при идентифициране на причините и преодоляване на 

последиците. 

 

2. Партньорите по проекта носят отговорност за и срещу всякакви 

нередности, открити по време на изпълнението на служебните си 

задължения и отговорности, определени в настоящото споразумение и 

Договора за проекта. 



3. Партньорите по проекта незабавно информира Бенефициента на 

проекта за всякакви случаи на съмнение или действителна измама, 

корупция или друга незаконна дейност, които се появяват на вниманието 

му, на всяко едно ниво или етап от изпълнението на проекта. 

4. Всяка от страните е отговорна към останалите, като е длъжна да 

компенсира и предпазва Организатора на проекта, съотв. Партньора за и 

от всички пречки, щети и разходи, произтичащи от неспазване на неговите 

задължения и ангажименти, определени в настоящото Споразумение и 

Договора за Проекта. 

Член 16 – Нередности. 

 

 

1. Нередностите се определят в съответствие с член 12.2 от Регламента. 

2. В случай, че една от страните е забелязала нередност, тази страна 

незабавно уведомява писмено другата страна за това. 

3. В случаите, когато компетентните органи, посочени в глава 12 от 

регламента, предприемат мерки за отстраняване на такава нередност, 

включително мерки за възстановяване на средства, съответната страна 

носи единствената отговорност за спазването на тези мерки и връщането 

на тези средства на Програма. В такива случаи Партньорът по проекта ще 

върне възстановените средства чрез Организатора на проекта. 

 

Член 17 – Спиране на плащанията и възстановяване на суми. 

 

1. В случаите, когато решение за спиране на плащанията и/или искане за 

възстановяване на средства от Организатора на проекта е взето от 

Програмния оператор, Националния фокусен център или държавата(ите) 

донор, Партньорите по проекта предприемат необходимите мерки за 

спазване с решението. 

2. За целите на предходния параграф, Организаторът на проекта 

незабавно предоставя копие от решението, посочено в предходния 

параграф, на партньорите по проекта. 

 

 

Член 18 – Прекратяване. 

1. Организаторът и Партньорите по проекта се договарят да не се 

оттеглят от проекта, освен ако са налице непреодолими причини за това. 

Ако това все пак се случи, Организаторът и Партньорите ще положат 

усилия да покрият приноса на оттеглящия се партньор или чрез поемане 

на неговите задачи, или като поканят един или повече нови партньори да 

се присъединят към партньорството. 

2. Всяка от Страните може да прекрати настоящото Споразумение в 

случай на нарушение на задълженията от другата Страна в случай, че след 



виновната страна не се поправи в срок от 20 (двадесет) календарни дни 

след отправяне на уведомление с точно посочване на нарушените 

задължения. 

 

Член 19 – Възлагане. 

 

1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията 

си по настоящото споразумение без предварителното съгласие на другата 

страна. 

2. Страните признават, че цялото прехвърляне на права и задължения по 

това Споразумение зависи от предварителното съгласие на Програмния 

оператор в съответствие с разпоредбите на Договора за проекта  

 

Член 20 – Изменения. 

1. Всяко изменение на настоящото споразумение, включително неговите 

приложения, е предмет на писмено споразумение, сключено от страните. 

 

Член 21 – Разделимост. 

 

1. Ако някоя клауза на това Споразумение (или част от която и да е 

разпоредба) бъде счетена от съд, трибунал или друг орган с компетентна 

юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба 

или част от разпоредбата ще бъде, доколкото се изисква, се счита, че не е 

част от Споразумението, и валидността и приложимостта на другите 

клаузи на Споразумението няма да бъдат засегнати. 

2. Ако дадена разпоредба от настоящото споразумение (или част от която 

и да е разпоредба) бъде счетена за незаконна, невалидна или 

неприложима, страните ще преговарят добросъвестно за изменение на 

тази разпоредба, така че, както е изменена, тя да бъде законна, валидна и 

приложима и да във възможно най-голяма степен, постига 

първоначалното намерение на страните. 

 

Член 22 – Бележки и език. 

 

1. Всички известия и други комуникации между страните се извършват в 

писмена форма и се изпращат на следните адреси: 

 

За организатора на проекта: 

Община Каварна 

Адрес: ул. "Добротица" 26, 9650 гр. Каварна, Област Добрич 

 

За партньор по проекта: 



Сдружение с нестопанска цел "Верният настойник"  

гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 21, вх. 5, ет. 3, ап. 6 

 

За партньор по проекта: 

Асоциация българско училище за политика „Димитър Паница“ 

гр.София, р-н Средец, ул. "Цар Шишман" № 17, ет. 1, ап. 4 

 

За партньор по проекта: 

Норсенсус Медияфорум (Norsensus Mediaforum) 

 гр. Осло, Норвегия 

 

2. Езикът, уреждащ изпълнението на това Споразумение, е английски. 

Всички документи, известия и други съобщения, предвидени в рамките на 

това Споразумение, ще бъдат на английски език. 

Член 23 – Приложимо право и уреждане на спорове. 

 

1. Изграждането, валидността и изпълнението на това споразумение се 

уреждат от законите на Р България. 

2. Всеки спор, свързан със сключването, валидността, тълкуването или 

изпълнението на настоящото споразумение, се разрешава по приятелски 

начин чрез консултация между страните. 

 

Настоящото споразумение е изготвено в четири оригинала, от които 

всяка страна е получила по един. 

 

За организатора на проекта  

Подписано в ............... на ………………… 

.................... – .............. 

 

За партньор по проекта 

Подписано в ............... на ………………  

......................... - ..................... 

 

За партньор по проекта 

Подписано в ............... на ………………  

......................... - ..................... 

 

За партньор по проекта 

Подписано в ............... на ………………  

......................... - ..................... 



I. Дейности и отговорности на партньорите  

 

Управление на проект 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

Период на изпълнение: м. 1 – м. 24 

С цел да се осигури непрекъснат мониторинг и безпроблемно изпълнение на дейностите, 

както и бърза реакция и осигуряване на необходимите мерки, когато е необходимо, в 

началото на проекта ще бъде създаден ЕУП. Той ще се състои от ръководителя, 

координатора, счетоводителя и експерт „експерт обществени поръчки“ на проекта от 

името на водещата организация и по един представител на партньорите. 

• Ръководител на проекта – ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното му 

управление. 

• Координатор на проекта - координаторът на проекта ще отговаря за ежедневното 

управление на дейностите, изпълнението на задачи по график, мониторинг и контрол на 

напредъка на проекта и отпуснатите средства. 

• Счетоводител - подпомага ръководителя и координатора по всички въпроси, свързани с 

правилното, ефикасно и законосъобразно изразходване на бюджета на проекта в 

съответствие с разпоредбите на споразумението за предоставяне на безвъзмездни 

средства и правилата за допустимост на разходите. 

• Експерт „обществени поръчки“ – отговаря за провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки и сключване на договори с подизпълнители. 
• Проeктни асистенти - всеки партньор ще има по 1 проектен асистент. Той ще отговаря 
за всички дейности по проекта, които се изпълняват от партньора, който представлява. 
 
 
 

Ремонт, оборудване и обзавеждане 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 Период на изпълнение: м. 3 – м. 10  

 

В изпълнение на дейността ще бъдат извършени строителни и ремонтни дейности в три 
обекта на територията на община Каварна, както следва: 

- ДГ „Детелина“ 

- Сграда, общинска собтвеност на ул. Хаджи Димитър, гр. Каварна 

- Сграда, общинска собственост в центъра на село Белгун, община Каварна. 

 



Ще бъдат изготвени документации за обществени поръчки, съгласно ЗОП и сключени 
договори с избрани изпълнители.  

В ДГ „Детелина“ ще се извърши основно ремонт на ограда, доставка и монтаж на изкуствена 
тревна настилка, доставка и монтаж на врати, доставка на врати за футбол, кошчета за 
отпадъци, ударопоглъщаща настилка, доставка на детски съоражения.  

В сграда на ул. "Х. Димитър", гр. Каварна ще се извършат подмяна на первази, боядисване, 
смяна на дограма, подмяна на окачен таван, осветителни тела, доставка и монтаж на 
климатик и др. 

В сграда в с. Белгун ще се ремонтира покривната конструкция, подмени покривната 
ламарина, ел. инсталация, монтира гранитогрес, изолация, шпакловка и боядисване на 
стени, подмяна на стъкла, монтаж на климатик и др. 

 
 

 

Проучване при започване на проекта за установяване на изходното ниво на 
приемане на ромите от общото население (по местата за изпълнение на мерките 
по проекта) и проучване при завършване на проекта на ефекта от кампаниите за 
повишаване на взаимното приемане и познаване. 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА 

 

 Период на изпълнение: м. 1 – м. 24 

Проучването при започване на проекта за установяване на изходното ниво на приемане 

на ромите от общото население е първата стъпка към успешното му изпълнение и също 

така е критичен аспект за планирането му. Провеждането му ще позволи на партньорите 

по проекта да съсредоточат усилията си върху области, които са необходими на за 

успешно постигане на целите и в частност на индикаторите по проекта, да използват 

оптимално ресурсите и да мотивират целевите групи, като допринасят за тяхното 
развитие. Проучването при завършване на проекта на ефекта от кампаниите за 

повишаване на взаимното приемане и познаване ще разкрие доколко успешен е бил 

проектът. 

 

 



Създаване и изграждане на квалифициран мултидисциплинарен екип за 
изпълнението на интегрираните услуги, включително медиатори, лица, работещи 
в общността и представители на общността, съдействащи за изпълнението на 
дейностите, както и специалисти с добри познания в областта на предоставянето 
на услуги и овластяването, целящо включване на ромите  
Организация отговорна за изпълнението на дейността 
Община Каварна 
 
 Период на изпълнение: м. 2 – м. 24 
Квалифицираният мултидисциплинарен екип за изпълнението на интегрираните услуги ще 
включва четири ромски медиатора (двама образователни, един здравен и един социален), 
експерт „Социални дейности“ от община Каварна, експерт ,Работа с общността“ от община 
Каварна, един ромски лидер, един лидер от мнозинството, живеещо в непосредствена 
близост до сегрегираните населени места/целевите общности, един представител на 
Българско училище за политика „Димитър Паница“, един представител на Асоциация 
„Верният настойник“. Медиаторите ще изпълняват дейността си на територията на община 
Каварна, като главно работните им места ще бъдат обособени в ремонтираната сграда в 
град Каварна, ул. „Хаджи Димитър“. Предвижда се поне веднъж в седмицата да посещават 
и село Белгун, където да се срещат с общността. Ромските медиатори имат директен достъп 
до културата, средата и познават проблемите в малцинствените общности. Те ще имат 
задачата да подпомогнат процеса на изпълнение на дейностите по проекта, предоставянето 
на услугите и овластяването на ромите. Експертите от община Каварна ще бъдат връзката 
между институциите, медиаторите и общността, като ще съдействат и наставляват 
медиаторите. 
 
 

Проучване на съществуващите практики от страните донори за подобряване на 
медийната грамотност и дигиталните умения на уязвими групи 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Норсенсус Медияфорум 

Период на изпълнение: м. 2 – м. 6 

В рамките на дейността първоначално ще бе определен обхватът на информацията, която 

ще се проучва на база резултатите от анализ на нуждите, проведен преди подаването на 

проекта. Ще бъде направено предварително проучване на достъпните информационни 

източници по темата в страните донори. Дейността ще бъде реализирана чрез извършване 

на кабинетно проучване, което ще мине през няколко етапа. Първоначално, ще бъде 

извършено проучване на откритите източници на информация в страните донори – 

нормативни документи, кодекси на добри практики, съдържание на интернет страници на 

официални институции и неправителствени организации, онлайн форуми и т.н. Второ, 

намерените източните на информация ще бъдат систематизирани по вид. Трето, екипът, 

отговарящ за проучването, ще направи анализ на информацията, съдържаща се в 

избраните документи от етап 1 от изпълнението на дейността и ще подготви аналитичен 

доклад. Проучването ще обобщи и съпостави опита от страните донори, като ще търси 

приликите и разликите на добрите практики, ползвани там. То ще бъде разпространено на 

местно ниво чрез мрежата от завършили и партньори на Българското училище за политика 

„Димитър Паница“ и по електронен път, така че всяка от 265те общини в България да има 

възможност да се запознае с него. Ще бъде изпратено с официално писмо и до 

Националното сдружение на общините в Република България, Народното събрание и 

Министерство на образованието. 

 

 



Разработване на стратегия 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 12 – м. 22 

Ръководителя на проекта ще организира изработването и съгласуването на Стратегията и 

осъществява координацията и контрола по процеса на нейното разработване и съгласуване 

със заинтересованите страни, партньорите и структурите представляващи интересите на 

общността. 

Подготвената стратегия ще се публикува в сайта на проекта. С нея ще бъдат запознати 

община Каварна и всички заинтересовани институции. 

 

 

Обучения за овластяване на жени, младежи и лидери от общността 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА 

 

 Период на изпълнение: м. 6 – м. 18 

Дейността включва провеждането на 3 броя обучения (по едно за жени, младежи и 

местни лидери). Всяко от тях се състои от 2 курса по 3 дни. Участници ще бъдат 

тридесет жени, тридесет младежи и тридесет местни лидери. Половината от тях ще 

бъдат представители на уязвими групи, а останалите на мнозинството. 

Съдържанието на всяка програма ще бъде съобразено с конкретните нужди на 

участниците в нея. Обучението ще е интензивно и интерактивно, а усвояването на 

нови знания, умения, ценности и поведение ще става чрез създаване на 

обучителна среда, която насърчава активното включване на участниците и ги 

превръща в съавтори на учебния процес. Обучаваните ще получат възможност да 

изследват различни гледни точки и да участват в информиран публичен дебат. 

Обучението ще включва разнообразие от формати: лекции, дискусии, панелни 

обсъждания, участие в симулации, ролеви игри и работа по казуси, тренинги на 

открито, групови домашни работи и индивидуален заключителен материал. Във 

всеки курс ще са обособени панели за работа в малки групи по развиване и 

усъвършенстване на умения. Специфични умения ще се тренират също и в работа 

по определени проблеми, представени по време на дискусиите и лекциите. 

Преподаватели в програмата ще са водещи български и чуждестранни експерти, 

обществени фигури, политици. По-голямата част от тях имат значим практически 

опит в сферите, в които преподават. Като лектори ще бъдат включени и двама 

експерти от норвежкия партньор по проекта (Норсенсус Медияфорум). Четири 

видео урока по комуникационни и медийни умения ще бъдат разработени. Те ще 

могат да бъдат използвани и в бъдещи подобни обучения. Работата в малки групи 

ще се подпомага от професионални модератори, експерти в групово-динамичен 

тренинг. Най-добре представилият се участник от всяка програма ще получи 

стипендия за участие в Националната програма „Управленски умения“ на 

Българско училище за политика „Димитър Паница“. Там те ще имат възможността 

да се обучават съвместно с млади политически лидери от парламентарно 



представени партии в България, представители на централната и местна 

администрация, обществени лидери от граждански организации и професионални 

сдружения, които работят в приоритетни стратегически области като образование, 

здравеопазване, социална политика, екология, енергетика, съдебна система, 

местно самоуправление и гражданско участие. 

 

 

Къща на поколенията 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА 

 

 Период на изпълнение: м. 6 – м. 24 

Организатор на дейностите в Къща на поколенията в гр. Каварна и с. Белгун 

заедно с представители на общината и медиатора в селото ще организират 

пространството в двете ремонтирани сгради, така че да бъде функционално за 

изпълнението на различните по характер събития. 

„Готвим със звездите, готвим за звездите“ ще бъде пилотно събитие и за двете 

обособени места. Организационният експерт съвместно с медиатора и 

представители на общината ще направят избор на популярен и предпочитан от 

общността в Каварна и Белгун шеф-готвач. Изборът ще е базиран основно на 

предпочитанията на общността и на желанието на ромите да участват с него в 

съвместна дейност. Така ще се създаде интерес към Къщата на поколенията и 

желание за участие във всички прояви, организирани в нея. 

За последващите шест дейности в Къщата на поколенията в Каварна и четири в 

Белгун ще бъде направено проучване на нуждите и желанията на двете общности и 

на база предварителните проучвания чрез анкетни карти и нарочни срещи за 

изготвяне на проектното предложение, и в разговори след края на пилотното 

събитие. Ще бъдат избирани последователно теми, обучители/лектори/ гости. Те 

ще бъдат одобряване както на база компетенции и добър пример, така и на база 

достъпност при поднасяне на информацията за аудиторията. Преди всяко събитие 

ще бъде изготвян на план на проявата и обучителни казуси при необходимост. 

„Готвим със звездите, готвим за звездите“ ще бъде и финално събитие в Къщата на 

поколенията в Каварна. То ще бъде организирано по подобие на първото, като 

гостът задължително ще бъде популярен в национален мащаб готвач. Изградената 

вече общност ще има възможност и сама да покаже както кулинарни умения, така 

и умения за съвместна работа. На база постигнатото до момента ще се споделят с 

участниците и възможности за бъдещи общи събития в общото пространство. 

 

 



 

В началото бе играта – „Елементът Игра®” в подкрепа на детското 
развитие и на родители, грижещи се за деца 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА 

 

 Период на изпълнение: м. 6 – м. 24 

„В началото бе играта – „Елементът Игра®” в подкрепа на детското развитие ще се 

проведе чрез последователно изпълнение на 4 основни действия. В подготовката 

за стартиране ще се проведат работни срещи с персонала на ДГ „Детелина“ и 

служители от община Каварна на място. Ще бъдат закупени играчки, музикални 

инструменти и книжки, материали за подобряване на средата. Целта е да се 

осигурят на детската градина необходимите ресурси за работа по програмите. В 

последвалите двудневни въвеждащите обучения на място ще бъдат обучени 10 

специалистите по ранно детско развитие и педагози за прилагане на програмите от 

„Елементът Игра®” при деца до 7 г. Практически сесии с 60 деца от ДГ „Детелина“ 

по програмите от „Елементът Игра®” ще се осъществят от три детски учителки в 

продължение на една година. Практическото прилагане ще включва редовни сесии 

по програмите три пъти седмично. За осъществяване на тази дейности ще бъдат 

използвани необходимите материали - играчки, книги, музикални инструменти и 

др., материалите за подобряване на средата. За осигуряване на качеството на 

прилагане на програмите от „Елементът Игра®” в детската градина и подкрепа на 

персонала, работещ директно с децата в рамките на проекта, ще бъдат осигурени 

супервизии. Те ще се предоставят от специалисти веднъж месечно на мястото на 

изпълнение или в ZOOM. Ще бъдат реализирани обменни визити за прилагащите 

„Елементът Игра®” като ще бъдат посетени центрове, в които вече има работещи 

практики по програмата. Програмата „Социални умения за родители“ към 

„Елементът Игра®” ще се реализира в ремонтираната сграда в общността в с. 

Белгун. В подготовката за дейността ще бъдат направени работни срещи с 

медиатора в населеното място за договаряне на изпълнението й, ще бъдат 

осигурени необходимите ресурси за реализирането на програмата. В последващо 

въвеждащо двудневно обучение на място ще бъдат обучени 10 специалисти – 

медиатори, представители на местните власти, социални работници, педагози и др. 



Двама от тях ще реализират практическо обучение на 20 родители или грижещи се 

за деца в продължение на една година със занятия всяка седмица. За осигуряване 

на качеството на прилагане на програмата и в подкрепа на персонала, работещ 

директно с родителите и грижещите се за деца, ще бъдат осигурени 12 супервизии. 

Те ще се предоставят от специалисти от екипа веднъж месечно на мястото на 

изпълнение на проекта или в ZOOM. Супервизиите ще включват наблюдение на 

сесия с възрастни, групово обсъждане и даване на обратна връзка. 

 

Изграждане на капацитет общинския персонал на община Каварна за 
предоставяне и управление на ефективни интегрирани услуги и борба с 
дискриминацията 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА 

 

 Период на изпълнение: м. 13 – м. 16 
Дейността включва провеждането на обучениe на общинския персонал (40 човека) на 
община Каварна за предоставяне и управление на ефективни интегрирани услуги и борба 
с дискриминацията. То ще се проведе под формата на два семинара по три дни. 
Обучението ще е интензивно и интерактивно, а усвояването на нови знания, умения, 
ценности и поведение ще става чрез създаване на обучителна среда, която насърчава 
активното включване на участниците и ги превръща в съавтори на учебния процес. 
Обучаваните ще получат възможност да изследват различни гледни точки и да участват в 
информиран публичен дебат. Обучението ще включва разнообразие от формати: лекции, 
дискусии, панелни обсъждания, участие в симулации, ролеви игри и работа по казуси. 
Във всеки курс ще са обособени панели за работа в малки групи по развиване и 
усъвършенстване на умения. Специфични умения ще се тренират също и в работа по 
определени проблеми, представени по време на дискусиите и лекциите. Като лектори ще 
бъдат включени и двама експерти от норвежкия партньор по проекта (Норсенсус 
Медияфорум). Работата в малки групи ще се подпомага от професионални модератори, 
експерти в групово-динамичен тренинг. 
 



Повишаване информираността относно социалните и здравните права, 
насърчаване на семейното планиране и повишаване на здравната култура 
на лица от уязвими групи 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Сдружение с нестопанска цел "Верният настойник" 

 

Период на изпълнение: м. 10 – м. 22 

В информационната кампания за социалните и здравните права ще проведем 8 

срещи – лекции със специалисти по социални и здравни права. Всяка лекция ще е 

с по 25 участника от целевите групи. За информационната кампания ще бъдат 

разработените два вида информационни брошури „Моите социалните права“ и„ 

Здравните права в България“ по 500 броя от всяка. Дейностите за повишаване на 

здравната култура на целевите групи по проекта ще включват здравни беседи, 

разработване на информационни материали за предпазване от обществено-

значими заболявания, диабет, Ковид 19, детски заболявания, имунизационен 

календар и др. Информационната кампанията за насърчаване на семейното 

планиране включва 8 беседи на 100 млади хора с медицински специалисти в 

областта на репродуктивното здраве, здравни проблеми на деца в различни 

възрасти и други теми. За кампанията по насърчаване на семейното планиране ще 

се разработят два вида дипляни „ Отговорно родителство“ и „ Що е то семейно 

планиране“ всяка от по 500 броя. ще се отпечатат пет вида информационни 

материали по различни здравни теми- предпазването от нежелана бременност, 

въпросите за безопасен секс, бременност и раждане, за болестите, свързани с 

репродуктивната система, отговорното родителство и др. всяка по 200 броя. 

Всички кампании, срещи, лекции, беседи и информационни материали ще се 

популяризират в социалните медии на партньорските организации и на страницата 

на проекта. 

 

Подобряване достъпа до образование на деца и ученици от етническите 
малцинства и от уязвими групи от община Каварна и стимулиране 
активното включване на родителите им в образователния процес 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Сдружение с нестопанска цел "Верният настойник" 

 

Период на изпълнение: м. 9 – м. 24 

 
Училището за родители ще работи в следните основни направления: провеждане 

на тренинги с родители на деца, провеждане на обществени дискусии в детска 

градина и училище и провеждане на 2 изнесени обучения на включените в 

Училището родители. В него ще бъдат включени 80 родители с различна етническа 

принадлежност. Преди стартирането на Училището за родители ще бъде проведено 

анкетно проучване на потребностите от обучение на родителите включени в 

проекта. На базата на получените резултати ще бъде разработена програма за 

обучение, включително темите за 10-те тренинга, 2-те изнесени обучения и 2-те 

обществени дискусии и срещи с успели хора с изграден авторитет в местната 

общност и успешна професионална и/или социална кариера. По различните теми 

на Училището за родители ще бъдат разработени и раздавани на участниците 

информационни материали по тематичните области. Тематичните области на 

образователната програма ще обхващат както предоставяне на знания, така и 

изграждане на умения за разбиране нуждите на децата от подкрепа и как тя да им 

бъде предоставена, изграждане на хигиенни навици и навици за здравословен 

начин на живот, грижа за собственото здраве и здравето на децата, умения за 

справяне с поведенчески проблеми на децата и учениците, предоставяне на 

информация за съществуващи социални услуги на територията на община Каварна 

и др. На обществените дискусии планираме участие на минимум 40 - участници в 

Училището за родители, живеещите в социалните жилища, местни лидери, 



граждани и др. На участниците ще бъдат раздавани информационни и рекламни 

материали, представящи проекта, неговите цели, дейности и резултати. 

Подготовката на дейността включва идентифициране на родителите от уязвимите 

групи и провеждане на индивидуални разговори с всеки от тях за включването му 

в Училището за родители, което ще бъде извършено от наетите образователни 

експерти и посредници. Тренинги и изнесени обучения и обществени дискусии ще 

се проведат от 2 експерти образователни дейности Успешното сътрудничество 

между родители и образователни институции ще се гарантира и от 

образователните посредници. 

 

 

Създаване на консултативен механизъм по ромските въпроси 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 16 – м. 24 

Консултативният механизъм по ромските въпроси ще бъде създаден от община 

Каварна и ще функционира към нея под формата на консултативен съвет. В него 

участие ще вземат роми и лица от други уязвими групи, живеещи в труднодостъпни 

и/или сегрегирани общности, със затруднен или неравен достъп до услуги, 

липсваща или неподходяща инфраструктура, изправени пред крайна бедност, 

социално изключване и маргинализация, ромски експерти и лидери -– физически 

лица или членове на НПО, групи за действие, публични власти и институции, 

синдикати, ученически или студентски организации, младежки организации или 

други формирования, лица на официални или неформални ръководни длъжности 

във връзка с ромите и/или семейства в уязвимо положение, представители на 

мнозинството, живеещо в непосредствена близост до сегрегираните населени 

места/целевите общности, общински служители. Членовете на съвета ще бъдат 

постоянни и временни. При нужда от допълнителна експертиза ще бъдат канени и 

експерти по обсъжданата тема. Консултативният съвет ще бъде свикван 

задължително 2 пъти годишно. При неотложна нужда от вземане на решения ще се 

позволява и по-честото му събиране. По време на изпълнение на проекта 

консултативният механизъм ще бъде свикан за провеждане на пилотно първо 

заседание. 

 

 

 



Информационни кампании, насочени към предотвратяване и 
противопоставяне на речта на омразата, радикализацията и екстремизма, 
включително в социалните медии. 

Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 1 – м. 24 

 

Дейността включва публични събития, антидискриминационен наръчник и детска 

книжка. Публичните събития ще са публична лекция с водещ експерт по темата 

„как да се справим с дискриминацията?“ и среща с известни личности от ромски и 

български произход, които да разкажат как успяват да бъдат приятели въпреки 

разликата в етническия им произход. Антидискриминационният наръчник ще 

съдържа информация относно идентифициране и адресиране на дискриминация. В 

нея ще се посочват и различни публично достъпни източници за допълнителна 

информация, които заинтересованите страни могат да ползват, за да обогатят 

знанията си по темата. Наръчникът ще бъде подходящо илюстриран. Той ще бъде 

изработен в хартиен и електронен формат. Хартиените копия ще са с тираж 2500 

броя. Електронният вариант ще бъде качен на уебсайта на проекта, което ще го 

направи публично достъпен. Детската книжка ще бъде приказка, разказана в 

стихотворна форма. За целта нейн автор ще бъде експерт с опит в писането на 

произведения за деца. Основен акцент ще бъдат илюстрациите, изработени от 

художник-карикатурист. Книжката е предназначена за деца от предучилищна и 

начална училищна възраст. Приказната форма е съобразена с възприемателните 

особености и способности на малките читатели и слушатели. Тя ще им даде 

възможност по занимателен начин да се запознаят с темата за дискриминацията, 

последствията от нея и справянето с тях. Книжката ще бъде изработена в хартиен 

и електронен формат. Хартиените копия ще са с тираж 2500 броя и ще бъдат 

раздавани на учащите се в образователните институции, партниращи си в проекта. 

Електронният вариант ще бъде качен на уебсайта на проекта, което ще го направи 

достъпен и за други образователни институции. 

 

 



Комуникация и публичност 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 1 – м. 24 

Съгласно насоките в ръководство за комуникация и дизайн на Финансовия 

механизъм на ЕИО и Норвегия за периода 2014-2021 г. и изготвения 

комуникационен план, ще бъдат проведени две основни събития свързани с 

публичността и информираността на заинтересованите страни относно дейностите 

по проекта и тяхното изпълнение. 

• Откриваща пресконференция – в началото на проекта, представяне на целите на 

проекта и очакваните резултати на съответните заинтересовани страни; 

• Междинна пресконференция – в средата на проекта, представяне на целите на 

проекта и извършеното до момента на съответните заинтересовани страни; 

• Заключителна пресконференция – в края на проекта, представяне на изготвените 

документи въз основа на дейностите по проекта, както и обмен на добри практики 

за прилагане на интегрирани мерки за насърчаване на подобреното включване и 

овластяване на ромите; 

С оглед на изискванията за информираност и публичност по проекта ще бъдат 

поставени 3 броя информационни табели на стените на обектите включени за СМР 

дейности. 

В рамките на проекта ще бъдат изработени рекламни материали в две основни 

насоки: 

- За промотиране на проекта и програмата по време на събития – папки, моливи, 

химикали, банер, тефтери, флаш-памет, с логото на проекта, програмата и ФМ на 

ЕИП 

- За промотиране на проекта и програмата сред населението – подаръци за 

домакинствата, които ще бъдат обхванати по проекта – химикал, тефтер, торбичка, 

с логото на проекта, програмата и ФМ на ЕИП. 

Проектът ще бъде оповестен публично и ще се следят неговото изпълнение и 

постигнати резултати чрез създадения уебсайт. Той ще бъде поддържан регулярно 

с информация, снимки и видеа, създадени по време на изпълнението на 

дейностите на проекта. Партньорите по проекта ще използват регулярно за 

комуникационни канали и своите дългогодишни интернет страници, както и 

профилите си в социалната мрежа „Фейсбук“, които имат хиляди последователи. 

 

 

 



Обучение на екипа за управление на проекта и на мултидисциплинарния 
екип по комуникационна и медийна грамотност 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Норсенсус Медияфорум 

 

Период на изпълнение: м. 4 – м. 6 

Обучението на мултидисциплинарния екип и на екипа за управление на проекта по 

комуникационни и медийни умения ще бъде проведено в Норвегия от норвежкия 

партньор по проекта (Норсенсус Медияфорум). То ще продължи 4 дни. 

Методологията, на която се основава програмата му, е комбинация от лекции, 

дискусии, обучителни задачи, както и обмяна на опит с експерти, работещи 

активно в сферата на овластяване на уязвими групи. 

 

Организиране на празници 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 3 – м. 18 

За изпълнението на дейността ще бъде избран изпълнител, който да организира и 

проведе двата празника. Участие в орагнизирането и провеждането на събитията 

ще вземат както служители на община Каварна, медиаторите по проекта, така и 

партьорите от България. 

За провеждането на Международния ден на ромите – 8 април, ще бъде наета 

сцена, подходяща украса, поканен гост изпълнител, водещ. Събитието ще бъде 

проведено в ромския квартал "Хаджи Димитър", като за участници от селата ще 

бъде организиран транспорт. Участие в програмата ще вземат децата от ЦДГ 

"Детелина", които ще изпълнят традиционни ромски песни и танци и по този начин 

ще популяризират своето културно наследство. 

За провеждането на Ден на детето - 1 юни ще бъде наета сцена, подходяща 

украса, поканен гост изпълнител, водещ. Ще бъдат осигурени аниматори и 

различни развлечения за деца. Събитието ще се организра в град Каварна, като за 

участници от селата ще бъде организиран транспорт. В провеждането на празника 

участие ще вземат всички желаещи на територията на община Каварна, което ще 

подпомогне социалното приобщавяане към мнозинството на ромското население. 

Ще бъдат закупени фотоапарат и дрон, с които ще бъдат заснети събитията и 

кадрите от тях ще бъдат качени на сайта на проекта, разпространени в социалните 

мрежи и др., което ще подпомогне за популяризирането на целите на проекта и 

финансиращата програма. 

 

 

 



Одит 
Организация отговорна за изпълнението на дейността 

Община Каварна 

 

 Период на изпълнение: м. 24 – м. 24 

Изпълнителят на независимият финансов одит трябва да изразява независимо 

одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на 

същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с Международните 

одиторски стандарти и да включва следните проверки: 

1. Осъществяване на пълен, независим финансов одит на средствата по проекта, 

посредством изготвяне на одиторски доклад. 

2. Проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и 

правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя. 

3. Проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на 

правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и 

контрол на ФМ на ЕИП и НФМ. 

4. Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване на 

изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на 

разходите по проекта и изпълнението на извършената одитна дейност. 

5. Осъществяване на действия по събиране и анализиране на информация за 

оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността на одитирания 

проект, с цел подобряването му. 

6. Осъществяване на одита въз основа на представените документи за 

потвърждаване на декларираните разходи. 

7. Изготвяне на одитен доклад от извършените проверки и представяне на 

Възложителя, 

8. Докладване при наличие на нередности при изпълнението на проекта и отчитане 

изпълнението на извършената дейност. 

 

 
 



 



Обща стойност 

(лева)

1 Управление на проект 83 520

2 Ремонт, оборудване и обзавеждане 223 955

3

Проучване при започване на проекта за 

установяване на изходното ниво на 

приемане на ромите от общото 

население (по местата за изпълнение на 

мерките по проекта) и проучване при 

завършване на проекта на ефекта от 

кампаниите за повишаване на 

взаимното приемане и познаване. 13 064

4

Създаване и изграждане на 

квалифициран мултидисциплинарен 

екип(и) за изпълнението на 

интегрираните услуги, включително 

медиатори, лица, работещи в общността 

и представители на  общността, 

съдействащи за изпълнението на 

дейностите, както и специалисти с 

добри познания в областта на 

предоставянето на услуги и 

овластяването, целящо включване на 

ромите 116 560

5

Проучване с добри практики от страните 

донори за подобряване на медийната 

грамотност и дигиталните умения на 

уязвими групи 19 560

6

Разработване на стратегия за 

включване на семействата и основно на 

ромските жени в

процеса на решаване на проблеми в 

образованието и здравеопазването сред

представители на общността/ училище 

за родители, обучения на бременни 

жени и

млади майки за детско развитие,  

насърчаване на спазването на правила 

за хигиена и

здравословно хранене, кампании за 

ваксинация, семейно планиране и др. 12 000

7

Обучения за овластяване на жени, 

младежи и лидери от общността 127 954

Важно: Всички разходи следва да бъдат планирани в лева

№ 

Бюджет

Дейности Бюджет на Бенефициента

Бюджет на Партньора - 

Норвежки партньор

Общо за 

проекта

Бюджет на Партньора - 

БУП "Димитър Паница"

Бюджет на Партньора - 

Верният настойник
Общо 

(лева)

Общо 

(лева)

Общо 

(лева)

Общо 

(лева)

46 320

223 955

0

116 560

0

12 000

0

0

106 486

18 000

0

13 064

0

0

9 840

0

0

0

0

0

21 468

0

0

9 360

0

0

0

19 560



8

Изграждане на „Къща на поколенията“ в 

ремонтираните сгради, в която чрез 

различни дейности (арт занятия за деца 

и възрастни, изграждане и надграждане 

на кулинарни умения и др.) да се 

изградят и надградят връзки между 

поколенията 66 611

9

Дейности за повишаване на достъпа и 

участието на деца (от 0-6 години) и 

включване на

техните семейства в качествено и 

приобщаващо ранно образование чрез 

програмата Element of Play® 49 879

10

 Изграждане на капацитет на социалните 

работници и общинския персонал за 

предоставяне и управление на 

ефективни интегрирани услуги и за 

борба с дискриминацията 47 398

11

Повишаване информираността относно 

социалните и здравните права, 

насърчаване на семейното планиране и 

повишаване на здравната култура на 

лица от уязвими групи 31 240

12

Подобряване достъпа до образование 

на деца и ученици от етническите 

малцинства и от уязвими групи от 

община Каварна  и стимулиране 

активното включване на родителите им 

в образователния процес 87 508

13

Създаване на консултативен механизъм 

по ромските въпроси 5 000

14

 Информационни кампании, насочени 

към предотвратяване и 

противопоставяне на

речта на омразата, радикализацията и 

екстремизма, включително в 

социалните медии 65 750

15 Информация и публичност 41 412

16

Двустранни взаимоотношения  - 

Обучение на екипа за управление на 

проекта, на образователните, здравния 

и

социалния медиатори

87 604

17 Организиране на празници 95 800

18 Одит 8000
Общо 1182815,00632797 292684 128988 128346

0

0

0

0

0

0

0

66 611

49 879

38 244

0

0

0

0

65 750

41 412

18 800

5 000

0

0

9 154

0

0

0

0

31 240

87 508

0

0

0

0

0

0

68 804

95 000 400

0

0

8000 0

400

0

0

0
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Cnuctr Ha HarrHqHfi rrrr,r t5.11.2021 r
ganrorpainu MaaepuEUIHg arrxafl co6crs€uoc'u

aa Bnrone EOOI

i. Croprxenrae Bu6po uyr WACKCR/B,560-21419012007, Aara na

cqeroBoAqo nosexAage - 01.12.2005 n

Orqerga cr,oinocr - 4190.00 na.

Auoprasaqu - 4 1 90.00 ns.

Barascosa crofinocr - 0 rs.

2. BoaoycrofiulrBa MrnrI{Ha KARCHER - RM8l, Aara sa cqeroBoAHo

EbB€xAane 01.03.2008 n

Or"rerxa cT ofiHocr - 5463.00 ns.

Auoprurauur - 5463.00 m.
EaraucoBa cmfisocr - 0ra.

3. I'eueparop,XonAa" GX 340-390, Aara Ea cr{eroBol}to B6BexAaHe

0l .04.2006 n

Or.{erHa croinocr - 2158.00 aa.

Auoprusaqzx - 2l 58.00 as.

Barancosa cmfiHocr - 0ln.

4. Cropsxenne cxeJre aE/MEHrreBo K - T - 9u., Aara Ha cqeroBoA]to

BbBexAaHe I .l I .2006 r
Or,{erxa crcfinocr - 2?00.00 nB.

Auoprnraqur - 2700.00 as.

EanaHcona croflxocr - 0rs.

5. Mamxxa XWITI4TE76, Aara Ha cqsrogoAHo BoBexAaHe 01.10.2007 r.

Orqenra cmfixocr - 2827.00 ns.

Aruopnrsaqx-e - 2827.00 m.
SaraNcoaa crofiHocr - 0re.

6.Croprxeuue cKeJle aJIyMaHHeno K -'f -, .uara Ha crreroBoAuo BlBexAaHe

1.10.2007 r.

Or.rerxa c'r:ofixoc'r - 3132.00 nn.

Amopraaaqne - 3132.00 .rra.

Earancoaa crofiHocr - 0rt8.
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7. Kocaqra poropua MZ I 65 Aara xa cqeroBoAno BoB€x,aane 2g.04.20 I 6 r.
Or*reura croisocr - 1443.00 .rs.
Auoprxsaqae - 1443.00 as,
Eaaascosa crniuocr - OJrs.

9. Cragrepna roJrrqr€ Cragr 1000 Aara Ha cqsroBorlro BbBexAane L0l .2006 r:
Or,rersa cmfHocr - 869.00.rra.

Auopruraqar - 869.00 na.

Ealancora crofinocr - 0ln.

I 0.XnApaanruxa npeca sa rap6oBaHe -Aara Ha cqsmBoArro BGBexAage L I 0.201 6 r.
Or"{srHa crcfinom - 17214.00 ns.
Auopruraqur - 1 744.00 ns.
Earancosa sroinosr - 0 nr.

I I .Konaruerr - ur{BeJrr{p, TpnHora, nara - Aara Ha cqeroBoAHo sbBexAaHe
1.03.2004 n

Or..rersa croixocr - 512.00 aa.
AMoprrsaqu, - 512.00 na.

Eanagcoga croiHocr - 0 rs.

sflPHO c
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MepqeAec - Burura TX 1565 [D( 4ara na cueaoroAxo B6Bex,{nHe

8.02.2016 n,

Orqqga cmfiHocr - 6230.00 rs.
Arrloprn:aqur - 6230.00 ,s.
Ealancoaa croisocr - 0lg.
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flpn:ioxexue 3

Cnnctx
Ha 3qALrrxeHurlra xa EOOI,, E]I3O]IE"

mu l5.l1.2021 r.

L Xru AocraBquru{ -7339.24 ns.

2. I(ru nepcoxa, - 5258.98 .lla.

3. Krrl r{An * 5685.19 m. r r.q.

3.1. AAC 3a Bsacxge - 372.26 trs.

3.2. A0O * 200.26 m.
3.3.3O-63.21 nn.

3.4. fuyru Aanrryr - 12.11 ns.

3.5.VA211A6A45112021 n - 6685. | 9 m./rnarnnla - 6067.51, nuxsa - 617.68

ts.l

t.RPt1) c oPu

Ce\t'frap'

TUHANA
npvr 06 xa KaeaPxa

I
KNNEf



Arpocnerrrp OOII

Q-pa I0000I2s18123.05.?017 n - 49.99 rn.

Aroorex Croxnos OOII

S-pa 0000005122112.07.2017 r. - 650.58 ng.

BI{K
3aAr,irxeirne rto cnpaBKa eJrerqp. cucreMa - 6235.63 ns.

Exepro flpo llooaax6x A.Il
3agrnxexur rro cnparBKa eneKrp. crrcreMa - 3.04,rs.

EOOI ucoa - 7l

$-pa 0000002855/01. I t.202tn - 400.00 m.

CerPeraP

AAIIHruuPo(.oHPflB aHBAa pKulvl60np

ll




