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МЕМОРАНДУМ  
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Днес, 29.04.2021  г., в гр. Русе, на основание чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 

61, ал. 1 от ЗМСМА, между: 
 
1. ОБЩИНА РУСЕ, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ЕИК 000530632 
представлявана от Пенчо Милков – Кмет на Община Русе,и 

 
2. СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“ с ЕИК: 176485443, седалище и 
адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 154, представляван от 
Пламен Панчев – Изпълнителен директор, от друга страна 
 
Заедно наричани по-долу „Страните“, 
 
Като се взе предвид желанието на страните за съвместна работа по проекти 
и инициативи, свързани с новите направления в европейското и национално 
финансиране за периода 2021-2027, както и полагането на общи усилия за 
развитие на индустриалните зони, находящи се на територията на Община 
Русе, и привличане на инвеститори 

 
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 
СЛЕДНОТО: 
 
I. ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ЦЕЛ НА МЕМОРАНДУМА 
Чл. 1. Предмет на настоящия меморандум е регламентиране на ангажиментите 
и отношенията, които страните поемат във връзка с осъществяване на бъдещо 
сътрудничество при реализиране на съвместни проекти и инициативи, 
развитие на индустриални зони, привличане на инвеститори и други дейности, 
имащи за цел постигането на ускорено икономическо развитие, включително, 
но не само чрез създаване на условия за технологична трансформация на 
икономиката и повишаване на ресурсната ефективност и в съответствие със 
стратегическите цели, осите на развитие и националните приоритети, заложени 
в Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 . 
 
Чл. 2. Сътрудничеството цели обединяване на усилията на страните за 

регионално и местно развитие за постигане на следните общи цели : 

•  да създаде привлекателна инвестиционна и иновационна среда на 
територията на участващите общини, 

• да осигури намаляване на въглеродните емисии в участващите 
индустриални паркове и 

• да създаде привлекателна работна и жизнена среда за работещите в 
парковете и техните семейства.  

 

Чл. 3. Страните запазват своята юридическа и финансова самостоятелност 
при съвместната си дейност и сътрудничество, като всички 
административно-правни, финансови и други дейности. 
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II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 4. Настоящият меморандум влиза в сила от дата на подписването му от 
страните. 
Чл. 5. Място на изпълнение – Община Русе. 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Чл. 6. Страните се ангажират: 
1. да си сътрудничат във връзка с кандидатстването и реализирането на  
проекти и инициативи, свързани с новите направления в европейското 
финансиране:  React EU, ИТИ, включително като положат усилия за 
осъществяване на съвместни проекти, в т.ч. – финансирани от новата ПРР 
2021-2027, Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, 

„Зелената сделка“ и др. 
2. да обединят усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на 
икономическото сътрудничество между Община Русе и потенциални 
инвеститори, чрез редовен обмен на информация, касаеща икономически 
показатели, статистики, търговски данни и инвестиционни политики; 
3. да осъществяват съвместни дейности, с които се цели привличане на 
инвестиции. 
4. да си сътрудничат при изграждане и развитие на индустриалните зони и 
прилежащата към тях инфраструктура; 
5.  
5. да си сътрудничат, чрез реализиране на дейности целящи стимулиране и 
ускоряване на процеса на разработване и внедряване на иновации в отделните 
сектори на икономиката, включително чрез дейности, с които се подпомагат 
образователни институции и научни центрове, развиващи дейност на 
територията на Община Русе. 
6. да си оказват съдействие при осъществяване на проекти в областта на 
енергетиката, ВиК и "зелена" енергия  
7. да организират съвместно и да участват в инициативи по темите: високи 
технологии, развитие на технологични паркове, инкубатор и изграждане на 
акселератор, въглеродно неутрални и индустриални паркове;  

 
8. да осъществяват и други съвместни дейности, с които да се допринесе за 
регионалното и местно развитие и постигане на целите, предвидени в 
настоящия меморандум; 
 
 
10. всяка от страните има право да осъществява проекти сама или съвместно с 

другата страна. 
 
Чл. 7. Страните се задължават да си съдействат за постигане на целите на 
настоящия меморандум като: 
1. осигуряват необходимия персонал и компетентни лица, които да извършват 
съответните дейности; 
2. поддържат постоянен контакт и обменят своевременно помежду си 
информация, която считат за съществена за изпълнението на този меморандум. 
Чл. 8. Конкретните условия за съвместна дейност и задължения на страните, 
включително финансовите условия и параметри, ще бъдат предмет на 
последващо споразумение между страните по настоящия меморандум, което 
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следва да бъде одобрено от съответните компетентни органи и по реда на 
ЗМСМА. 
 
IV. УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ В СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Чл. 10. Страните договарят следните форми на сътрудничество: 
1. взаимен обмен на информация, знания, идеи и добри практики; 
2. координиране, разработване и изпълнение на съвместни дейности и 
инициативи във връзка с конкретен проект/клъстер/индустриална 
зона/инвеститор/събитие; 
3. осъществяване на активен диалог с публичните власти, гражданското 
общество, национални и международни организации със сходни цели и 

приоритети. 
V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
Чл. 11. За съвместната дейност и сътрудничество по настоящия меморандум, 
страните водят самостоятелно и отделно счетоводство. 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл. 12. (1) Настоящият меморандум за сътрудничество се прекратява: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на настоящото 
споразумение; 
3. при настъпване на събитие, което може да бъде определено като 
непреодолима сила, когато обстоятелствата от извънреден характер, които се 
определят като непреодолимата сила и възпрепятстват по такъв начин 
изпълнението на задълженията по меморандума, че на практика водят до 
невъзможност за изпълнението на меморандума като цяло. 
 
VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 13. Меморандумът може да бъде изменян и допълван с писмено 
споразумение между двете страни. 
Чл. 14. Страните по този меморандум следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма. 
Чл. 15. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс 
или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно 
възпроизвеждане на изявлението. 
Чл. 16. Този Меморандум ще бъде тълкуван и ръководен от законите на 
Република България. Всеки спор или противоречие, възникващи между 

страните във връзка с този меморандум ще бъдат разрешавани по взаимно 
споразумение. 
Чл. 17. Лицата за координация и контакт са: 

 
 

1. за Общинa Русе: 
Пенчо Милков – Кмет на Община Русе 
Еmail: mayor@ruse-bg.eu 

 
2. за СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“: 

 
 

mailto:mayor@ruse-bg.eu
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Пламен Панчев – Управител 
Email: plamen.panchev@tez.bg 
Емил Янков – Директор ,,Бизнес развитие‘‘ 
Email: e.yankov@tez.bg  
 
 

Настоящият меморандум се подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
Община Русе и един за СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“ . 
 

1. За Община Русе: 
                                                                                 
                                                                              Кмет на Община Русе 

 
2. За СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“:   

 
                                                                             Пламен Панчев 
                                                                                Изпълнителен директор 
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