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Пр иложение към Решение № 4 по Протокол № 75/22.01.2015г.
л.1 от вс.л.4

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА РЕЗИДЕНТНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА” ПРЕЗ 2014-2015 Г.
Днес,................2014 г., в гр. София се сключи настоящото споразумение, между:
1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327, със седалище и адрес на управление: гр.
София. ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка
Фандъкова - Кмет на
Столична община, от една страна
и
2. „СКУБАТ” ЕООД, ЕИК 203225424, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Карнеги” № 4. представлявана от Фредерикус
Албертус Воолс - управител, от
друга страна,
в изпълнение на Решение № ...... по Протокол № ...... от .......... 2014 г. на СОС и на
основание чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
се сключи настоящото споразумение за сътрудничество при следните условия:
I. Предмет на споразумението
Чл. 1. Страните по настоящото споразумение обединяват своите усилия за изпълнението
на проект „Подкрепа за изграждане на устойчив модел на резидентни социални услуги за
деца и младежи в Столична община”, считано от 01.01.2015 г. за срок до 31.10.2015 г.
Чл. 2. Дейностите, в които ще си сътрудничат страните са свързани с:
1.
Разработване и въвеждане във всички социални услуги на територията на
Столична община (резидентен тип, дневна грижа и консултативни) на
взаимодопълващи се методологии за индивидуализирана директна социална работа с
децата и младежите, настанени в новоразкритите социални услуги в общността (целева
група на проект “Шанс за децата”);
2.
Обмяна на опит и добри практики чрез организиране на работни посещения
на холандски социални работници в България (10 екипа от по двама души със средна
продължителност на посещенията 7-14 дни) за оказване на директна методологична и
практическа подкрепа на новоназначения персонал в резидентните социални услуги в
първоначалния период на адаптация на децата.
3.
Профилиране на сградите и изготвяне на методология за групиране на децата
и персонала, в.т.ч. ефективно управление на човешките ресурси, разработване на
дневните и седмични програми съгласно холандска методология и подготовка на
персонала от всички социални услуги в Столична община за периода на адаптация и
социализация на децата и младежите;
4.
Разработване на мониторингов механизъм на база индивидуални индикатори
за всяко дете, посредством който обективно ще бъдат проследявани показателите за
повишаване на качеството на живот в резултат на деинституционализацията;
II. Цели на партньорството между страните
Чл. 3. Страните по настоящото споразумение си поставят следните цели:
Въвеждане на устойчива практика (по холандски модел) на индивидуализирана
директна социална работа, ориентирана към повишаване качеството на живот и
социалното включване на децата и младежите от новата целева група по проект
"Шанс за децата”.
Въвеждане на интегриран подход между всички социални услуги на територията
на Столична община в най-добър интерес на децата;
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Приложение към Решение № 4 по Протокол № 75/22.01.2015г.
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-

Разработен дългосрочен устойчив модел за предоставяне на резидентни услуги за
деца и младежи (ЦНСТ, ПЖ и ЗЖ) и управление на промяната от проектно
финансиране към финансиране на база единен финансов стандарт (делегирана от
държавата дейност) и в дългосрочна перспектива анализ на възможностите за
делегиране на външни доставчици.
Въвеждане на обективен механизъм за мониторинг на качеството на социалните
услуги, отчитащ промяната в качеството на живот на децата въз основа на общи
обективни критерии и индивидуални индикатори за всеки потребител;
III. Права и задължения на Столична община

Чл. 4. Столична община има право:
1. Да получава пълна информация във всеки момент за хода на изпълнение на
Проекта и изразходваните средства;
2. Да откаже признаване и заплащане на разходи извън рамките на Проекта.
Чл. 5. Столична община се задължава:
1. да финансира Проекта в размер на 35 700 / тридесет и пет хиляди и седемстотин/
лева от бюджета на дирекция „Социални дейности’’ при Столична община функция 5
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група 3 „Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетост”, дейност 589 - „Други служби и
дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта” за срока на изпълнението му 01.01.2015 г. - 31.10.2015 г.;
2. съфинансирането ще бъде извършено на три транша, както следва:
- първоначално - в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева.;
- междинно - след представяне и проверка на третия месечен отчет - в размер на 18 700
/осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева.
- окончателно - след представяне на отчет с натрупване до 15.10.2015 г. - в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева.
3. чрез дирекция „Социални дейности” да приема, проверява и заверява с подпис на
главен счетоводител представените от „СКУБАТ” ЕООД месечни отчети.
Чл. 6. Столична община не носи отговорност за действия или бездействия, в резултат на
които възникват смърт или злополука, на което и да било физическо лице, както и за
загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при или по повод на
изпълнението на настоящото споразумение.
IV. Права и задължения на „СКУБАТ” ЕООД
Чл. 7. „СКУБАТ” ЕООД се задължава:
1. „СКУБАТ" ЕООД участва с финансов ресурс в размер 84 200 /осемдесет и четири
хиляди и двеста/' лева за заплащане на осигурения от тях експертен екип за реализиране
на съвместна дейност:
2. да извърши дейностите, описани в Проекта качествено и в срок;
3. предоставените от Столична община средства за съфинансиране на дейността да се
разходват единствено за разходи, свързани с изпълнението на Проекта;
4. да представя в дирекция „Социални дейности” на Столична община ежемесечни
отчети за извършените дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства по
Проекта в срок до 2 (два) работни дни след изтичане на предходния месец. Отчетите
следва да включват съответните позиции, очертани в бюджетната рамка на Проекта,
включително договори, сключени с участници в изпълнението на Проекта, отчети на
наетите лица за дейността, извършена от тях, заверени от ръководителя на Проекта,
рекапитулация на изплатените суми за възнаграждение и осигуровки, копия от фактури за
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консумативи и материали с вписано наименование на Проекта, описи на билети за градски
транспорт по ползватели и маршрути, заверени от ръководителя на Проекта, заповед за
лимити на ползваните телефони и копия от фактури, както и други документи в
кореспонденция с утвърдената финансова рамка на Проекта.
5.
да представя документи за извършени разходи в съответствие с бюджета на
Проекта, а при наличие на непризнати от Столична община разходи - да ги поема за
собствена сметка.

V. Права и задължения на Страните
Чл. 8. Страните се задължават:
1. Да изпълняват добросъвестно и изцяло в съответствие с общия социален интерес
поетите ангажименти;
2. Своевременно да информират другата страна по въпроси, свързани с предмета на
настоящото споразумение;
3. Да не прехвърлят както отделни права, така и в цялост своето право на участие в
съвместната дейност на трето лице.
4. Да повишават информираността на гражданите на Столична община относно Проекта.
VI. Дял на участие на всяка от страните
Чл. 9. Страните по настоящото споразумение си разпределят участието, както следва:
1. Столична община финансира реализирането на Проекта със сумата, посочена в чл.
5 от настоящото споразумение;
2.
..СКУБАТ” ЕООД финансира реализирането на Проекта със сумата, посочена в чл.
7, т. 1 от настоящото споразумение;
VII. Други условия
Чл. 10. Настоящото споразумение може да бъде прекратено:
1. По взаимно съгласие на Страните;
2. С изтичане срока на споразумението;
3.
С едномесечно предизвестие от всяка една от Страните.
4.
С писмено уведомление от Столична община в случай на виновно неизпълнение на
задълженията по настоящото споразумение.
Чл. 11. Изменения по това споразумение могат да се правят с двустранно подписани
анекси.
Чл. 12. Споровете по тълкуването и изпълнението на това споразумение се разрешават
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
Чл. 13. За всички неуредени с това споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите и останалото действащо българско законодателство.
Чл. 14. Съобщенията между страните във връзка с това споразумение се извършват в
писмена форма. Ако някоя от страните промени адреса си без да уведоми писмено другата
страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и др. подобни.
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Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два
Столична община и един за „СКУБАТ" ЕООД.
За Страните:
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Фредерикус Воолс
Управител на „СКУБАТ” ЕООД

Съгласувано с:
Ю. Нейкова, заместник-кмет на СО ............................................................................... дата.
А. Атанасова, заместник-кмет на С О .............................................................................. дата..
М. Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности'’................................. дата.
Сн. Христова - финансов контрольор............................................................................ дата..
Сн. Антова, главен счетоводител в дирекция „Социални дейности”.........................дата
А. Панова, гл. експерт в дирекция „Социални дейности”............................................дата
Изготвил: М. Янкулова, гл. експерт в Д „СД” .............................................................. дата:

