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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 

Днес, 3 юни 2020 г., в София,  

Фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ), Булстат: 175054881 със 

седалище: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 132А, представлявана от Биляна Стефанова Гяурова-

Вегертседер, с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 132А, ет. 3, ап. 7 в качеството си на 

партньор за България по проект „Ефективна борба с корупцията“ (Effective Combat Against 

Corruption (ECAC) ), вътр. код (IFES) 04045.01.001.001, по договор S-20-044 SINLEC18GR2113 - 

M002, финансиран от United States Department of State, Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs, Office of Global Programs and Policy (INL-GPP, EUR Anti Corr. 

Implementation), наричан по-нататък ПРОЕКТА, от една страна,  

и 

Сметна палата на Република България, ЕИК 121004469, с адрес: гр. София, ул. „Екзарх 

Йосиф“ № 37, представлявана от Цветан Цветков - председател на Сметната палата, от друга 

страна, наричани по-нататък СТРАНИ,  

 

отчитайки значимостта на обмена на добри практики и професионално развитие в дух на 

прозрачност, партньорство, коректност, навременност на информацията и 

добросъвестност,  

 

решиха да сключат рамково споразумение за сътрудничество между Фондация 

„Български институт за правни инициативи“ и  Сметна палата на Република България. 

 

Настоящото споразумение се сключва на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за Сметната 

палата.  

 

Чл. 1. Предмет на споразумението:  

1. Да осъществяват взаимно сътрудничество за засилване на независимостта и 

ефективността на финансовия контрол на политическите партии с цел превенция на 

нeпозволено финансиране чрез подобряване на одитните техники и процедури; 



2 
 

2. Да споделят и обменят информация във връзка с постигане на целта по т. 1 от 

настоящото споразумение; 

3. Да работят за постигане на повече прозрачност при финансирането на 

политическите партии и предизборните кампании, спрямо правомощията и 

компетентностите на всяка от СТРАНИТЕ; 

4. В рамките на своите отговорности и политики, СТРАНИТЕ, в зависимост от 

наличните си ресурси да си предоставят взаимна техническа помощ, включително обмен 

на добри практики и всякаква техническа информация, необходима за осигуряването на 

добро сътрудничество. 

 

Чл. 2. Задължения на СТРАНИТЕ: 

1. Да предоставят свои представители и/или експерти, които да участват в 

организирани от СТРАНИТЕ събития, експертни форуми, работни групи, дискусии и др., 

когато това е относимо към целите на ПРОЕКТА.  

2. Да работят за създаването на публичен регистър/списък на наложените от 

Сметната палата санкции, свързани с финансирането на политическите партии и 

предизборни кампании.  

3. Да обединят усилия за усъвършенстване на методология за осъществяване на 

финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на 

предоставеното им имущество. 

4.  За осъществяване на описаните в чл. 2, т. 1, 2 и 3 дейности Сметна палата се 

съгласява да предоставя експерти като техния обхват на дейност ще бъде разписан в 

отделен документ (договор). 

5. За посочените от Сметна палата експерти в т. 4 БИПИ се съгласява да осигури 

финансов ресурс предоставен от проект „Ефективна борба с корупцията“, вътр. код 

(IFES) 04045.01.001.001, по договор S-20-044 SINLEC18GR2113 - M002.  

 

Чл. 3. Срок на споразумението: 

1. Настоящото Споразумение се сключва със срок до 31.03.2021 г. и влиза в 

сила от датата на неговото подписване. 

2. Изменения и допълнения в настоящото споразумение се правят по взаимно 

съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
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Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра по един за 

Фондация „Български институт за правни инициативи“ и за Сметната палата на 

Република България. 

 

 

 

 

 

За За  

Фондация „Български институт                     Сметна палата на  

за правни инициативи“:                                   Република България: 

 

Биляна Гяурова-Вегертседер                              Цветан Цветков 

Директор                                                               Председател на 

Фондация „Български институт                         Сметната палата 

за правни инициативи   

 

   

 


