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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
КЪМ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО  

ОТ 19.03.2012 г. 

 

 

 

Днес 04.12.2013 г., в гр. Добрич на основание чл.5, ал.1, т.8 от 
Меморандум за разбирателство от 19.03.2012 г. между: 

ФОНДАЦИЯ ЛУМОС – КЛОН БЪЛГАРИЯ, с адрес на управление: гр. 

София, ул. ”Неофит Рилски” 5, ет.3, БУЛСТАТ: 175952876, 
представлявана от  Бисер Спиров - и.д. Национален представител за 
България (наричана по-долу "ОРГАНИЗАЦИЯТА")  

и  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОБРИЧ, ЕИК 124125725, с адрес : град 
Добрич 9300, ул. „Независимост” №5, представлявана от Недко Марчев – 
Областен управител на област с административен център Добрич,  

 

в качеството им на страни по Меморандум за разбирателство от 
19.03.2012 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение към 
Меморандума, като страните се споразумяха за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл. 1. (1) Посредством настоящото Споразумение СТРАНИТЕ уговарят 
конкретни действия и ангажименти на всяка една от тях по  
осъществяване на междинна оценка по Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Добрич 2011-2015 г.  

(2) Обектът на оценката са социалните услуги в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги 2011 – 2015г. 

(3) Обхватът на оценката е територията на област Добрич. 

(4) Eтапите на оценката са: анализ на документация, обратна връзка от 
целеви групи и преки потребители за вида и качеството на 
предоставяните услуги и подкрепа; преки изпълнители на дейности  и 
ръководители на социални услуги за трудностите в изпълнението на 
услугите, възможностите за усъвършенстване, нуждите от обучение и 
развитие на човешките ресурси, анализ на резултатите от наблюдението, 
обобщаване и представяне на доклад на Областния управител и 
заинтересованите страни.  

(5) Междинната оценка се провежда в края на третата година от 
изпълнение на Стратегията  и препоръките се използват при планирането 
на следващия  период от изпълнението на Стратегията. 

Прилежащата част от това споразумение е План - график за изпълнение 
на дейностите. 
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Чл.2. (1) Страните по допълнителното споразумение ще осъществяват 
координация по изпълнение на дейностите, описани в него, както следва: 
- За Областна администрация Добрич – чрез главен експерт по                   
„Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности, 
здравеопазване и образование“; 
- За Фондация Лумос, клон България – чрез регионалния си координатор. 

II. ПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВО 

Чл. 3 Страните се ангажират: 

1. Да поставят на първо място най-добрите интереси на потребителите на 
социални услуги. 

2. Да се информират за всякакви проблеми, които могат да възникнат и да 
повлияят на успешния резултат от наблюдението. 

3. Да разрешават всички трудности и организационни различия чрез 
открит и конструктивен диалог. 

III.ОТГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

Чл. 4  ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

(1) Приема да изготви междинна оценка и междинен мониторингов доклад 
за изпълнението на социалните услуги в Стратегията. 

(2) Разработва методология и осигурява човешки ресурс за 
осъществяване на междинната оценка. 

(3)  Ангажира се при необходимост с предоставяне на обучение на 
наетите и привлечени специалисти. 

(4) Определя представител/и за работна група за управление на процеса 
на наблюдение.  

(5) Участва в представянето на резултатите от оценката сред 
заинтересованите страни и  обществеността. 

(6) Планираните дейности  се финансират изцяло със собствени средства 
на ОРГАНИЗАЦИЯТА без участие на фондове от Европейския съюз. 

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДОБРИЧ 

Чл. 5 Областният управител:  

(1)Възлага на ОРГАНИЗАЦИЯТА  провеждането на междинна оценка на 
изпълнението на социалните услуги в Стратегията. 

(2) Създава необходимите условия, координира, контролира и 
сътрудничи с всички заинтересовани страни  за осъществяване на срещи 
и осигуряване на систематизирана информация на областно ниво. 

(3) Осигурява транспорт за посещения на място за наблюдение на 
дейности и социални услуги в общините в област Добрич. 

(4) Определя представител/и  от Областна администрация и Регионална 
дирекция за социално подпомагане за участие в работна група за 
управление на процеса на наблюдение. 

(5) Ангажира се да осигури разумни средства за консумативи, 
необходими за дейността.  
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(6) Организира разпространението на резултатите от мониторинга и 
оценката сред заинтересованите страни и сред обществеността. 

V. СРОК НА  СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл. 6. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от датата на 
подписването му и прекратява своето действие на 31.03.2014 г.; 

(2) Страните могат по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, да 
удължат срока на споразумението. 

 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни оригинални 
екземпляра – по един за всяка от страните, и се подписа, както следва: 

 

 

За                                                                             ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: 

ФОНДАЦИЯ ЛУМОС                                              

КЛОН БЪЛГАРИЯ 

                                                                           ( п ) 

( п ) 

БИСЕР СПИРОВ                                                            НЕДКО МАРЧЕВ 


