ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№344
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 24.09.2021 г. с Протокол № 28

ОТНОСНО: Одобряване на Меморандум за сътрудничество между
Община
Брацигово, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Фондация „Фонд ИГА“, в
съответствие с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА“ проект „Грам
превенция е равно на килограм интервенция“.
МОТИВИ: Проектът на Меморандум за сътрудничество в контекста на изпълнението и
финансиран от Тръста проект „Грам превенция равно на килограм интервенция“, цели
да се осигури сътрудничество при изследвне бариерите за достъп до здравни услуги на
уязвими групи от ромски произход - деца от 0 до 3 години и бременни жени и да
набележи възможности и приложими мерки и програми за системна здравна превенция
и профилактика на споменатите групи.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Председателя на
Общински съвет - Брацигово, взе предвид становището на Постоянните комисии и във
връзка с разпоредбите на чл.59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА и на основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА
РЕШИ:
1. Одобрява Меморандум за сътрудничество между Община Брацигово,
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Фондация „Фонд ИГА“, в съответствие
с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА“ проект „Грам превенция е равно
на килограм интервенция“.
2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да сключи Меморандум за
сътрудничество по т. 1 от настоящото решение.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик
чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му.
Общ брой общински съветници: 13
Присъствали: 13
Гласували: „За“- 11, „Против“- 2, „Въздържали се“- няма

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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Меморандум за сътрудничество
Днес, ………………………, се сключи следния Меморандум за сътрудничество (МС) между:
1. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (наричана по-долу ФТСА), със седалище и адрес
на управление в гр. София, Район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, с ЕИК: 176356758,
представлявана от Изпълнителния директор, Сара Мари Перин,
2. Фондация Фонд ИГА (наричана по-долу ФИГА), със седалище и управление…….
И
3. Община Брацигово, (наричана по-долу Общината)
Настоящият меморандум се сключва в контекста и в съответствие с целите на изпълнявания от
Фонд ИГА проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция“, финансиран от ФТСА.
С НАСТОЯЩOТО ФТСА, ФИГА и ОП, (наричани по-долу “Партньорите” ) постигнаха
разбирателство за следното:
Член 1
Цели и предмет на сътрудничеството
1. 1. Партньорите се съгласяват да си сътрудничат за социално-икономическата и
образователна интеграция на уязвими групи, живеещи на територията на Община Брацигово и
в частност за подобряване на достъпа до здравни услуги на уязвими групи (най-често от ромски
произход) – деца от 0 до 3 години и бременни жени. Партньорите ще полагат усилия в търсене
на възможности за провеждане на системна здравна превенция и профилактика за споменатите
уязвими групи.
1. 2. За целите на сътрудничеството Партньорите се съгласяват да:
а/ обединят ресурсите и усилията си за постигане на гореописаните цели и предмет на
сътрудничеството;
б/ да изследват и прилагат възможности за постигане на устойчивост на резултатите при
изпълнение на меморандума;
в/ изясняват правата и отговорностите на заинтересуваните страни по настоящия МС;
1.3. Дейностите по настоящото споразумение ще се извършват в съответствие с мисиите,
ценностите и целите на ФТСА, ФИГА и ОП, както и в съответствие с приетите стратегически
документи на Община Брацигово.
Член 2
Отговорности на Фондация „Тръст за социална алтернатива“
2.1. Развива и подкрепя програми и проекти в сферата на социално-икономическата интеграция
на уязвимите групи в България. Използва всички налични възможности да включва уязвими
групи, местни лидери на общността, представители и професионалисти от местните
институции в своите различни програми и инициативи.
2.2. При необходимост предоставя експертна и професионална подкрепа на общински
служители, НПО активисти, представители на местни и държавни институции, лидери на
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мнение в общността по различни инициативи за социална интеграция и създаване на равни
възможности за уязвимите групи на територията на Общината.
2.3. При възможност и открити целеви финансиращи програми на ТСА, в които и Общината е
избираема да участва, ФТСА подкрепя финансово на конкурсен принцип и правила местни
инициативи за социална интеграция, създаване на равни възможности, образователни
програми, здравна превенция и профилактика за семейства и деца, особено тези на възраст от 0
до 3 г.
2.4. Споделя и предоставя информация за добри практики, модели и подходи за социална и
образователна интеграция на уязвими групи, подходящи за прилагане в общността на Община
Брацигово.
Член 3
Отговорности на Фондация „Фонд ИГА“
2.1. Проучва и предоставя информация за приложими за условията на Общината финансиращи
програми в сферата на социално-икономическата интеграция на уязвими групи. Използва
разнообразни налични възможности да включва уязвимите групи, местни лидери на общността,
представители и професионалисти от местните институции при разработване на различни
програми и инициативи и търсене на финансова подкрепа за тях.
2.2. Предоставя експертна, професионална и техническа помощ и подкрепа на общински
служители, НПО активисти, представители на местни и държавни институции, лидери на
мнение в общността при изпълнение на различни инициативи за социална интеграция и
създаване на равни възможности за уязвимите групи на територията на Общината.
2.3. Предоставя консултантска и експерта помощ при кандидатстване по открити целеви
финансиращи програми на ТСА за социална интеграция, в които и Общината е избираема да
участва – например, местни инициативи за социална интеграция, създаване на равни
възможности образователни, социални програми, здравна превенция и профилактика за
семейства и деца, особено тези на възраст от 0 до 3 г.
2.4. Когато е приложимо и подходящо включва Общината като партньор при подготовка и
изпълнение на различни проекти, програми и инициативи за социално - икономическа и
образователна интеграция на уязвимите групи на територията на Общината.
2.5. Споделя и предоставя информация за добри практики, модели и подходи за социална и
образователна интеграция на уязвими групи, подходящи за прилагане в общността на Община
Брацигово.

Член 4
Отговорности на Община Брацигово
2.1. Проучва и споделя с Партньорите информация за финансиращи програми в сферата на
социално-икономическата интеграция на уязвими групи и в частност за повишаване на
здравната култура на родителите, здравна превенция и профилактика за децата от найуязвимите групи, които са приложими за условията на Общината. Сътрудничи с представители
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на уязвимите групи, местни лидери на общността, представители на НПО и различни експерти
при разработване на различни програми и инициативи и търсене на финансова подкрепа за тях.
2.2. Предоставя експертна подкрепа и необходима информация, когато Партньорите обсъждат
и подготвят различни инициативи и проекти за социална интеграция и създаване на равни
възможности за уязвимите групи на територията на Общината.
2.4. Когато е приложимо и подходящо, Общината се включва като партньор при подготовка и
изпълнение на различни проекти, програми и инициативи за социално- икономическа и
образователна интеграция на уязвимите групи на територията на Общината.
2.5. Използва наличните административни възможности и процеси за включване на клаузи за
подпомагане на социално-икономическата и образователна интеграция на уязвими групи в
нормативните документи на Общината, като например, решения на ОбС за актуализиране на
стратегически общински документи – програми, планове, рамкови документи и т.н.
Член 5
Мерки за публичност
5.1. Мерките за публичност включват:
5.1.1. Поставяне на текстов и/или графичен символ (ако е приложимо) за партньорските
инициативи в официалните публични информационни механизми и формати на Партньорите –
уебсайтове, бюлетини, текстови издания и др.
5.1.2. Публично предоставяне на информация при събития на местно и национално ниво за
осъществени съвместни инициативи и проекти на Партньорите – цели, дейности, постигнати
резултати и промяна.
5.1.3. Съвместно организиране на събития за представяне на информация при осъществяване на
партньорски инициативи и проекти – пресконференции, онлайн информация, участие в
медийни прояви и др.
Член 6
Заключителни клаузи
7.1. В изпълнение на своите права и отговорности страните могат да документират своите
действия чрез приемо-предавателни протоколи, констативни протоколи, финансово-счетоводни
документи и други допустими от законодателството такива. Същите могат да служат и за
уреждане на конкретни въпроси между подписващите ги, като напр. oпределяне на МОЛ,
конкретно помещение за съхранение на оборудване, материали и други такива.
7.2. Настоящия МС може да бъде изменян само в писмен вид със съгласието на Партньорите.
7.3. Настоящият меморандум влиза в сила от момента на подписването му от всички страни и
остава в сила до края на мандат 2019-2023 г. на ОбС Брацигово.
Настоящия меморандум се състави и пописа в три екземпляра – по един за всяка страна.
За Фондация „Тръст за социална алтернатива“ : …………………………………..
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Сара Перин
Изпълнителен директор
За Фондация Фонд ИГА: ………………………………………………

За Община Брацигово:………………………………………………………...
Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово
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