
     СПОРАЗУМЕ             

Днес, 01 юни 2015 г„ в гр. София се подписа споразумение за
сътрудничество и съвместна работа между:

Сдружение на офицерите от резерва и запаса „КЛУБ 199”, регистрирано
в Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София-1618,
район „Витоша”, улица „Слънце” № 2, ет. 1, стая 37, БУЛСТАТ 176252389,
представлявано от о.з. полковник Цанко Стефанов Цанков, в качеството му
на Председател на УС на „КЛУБ 199” от една страна и

Централно военно окръжие - София - военно формирование на
Министерство на отбраната, със седалище и адрес на управление: гр. София -
1000, ул. „Георги Бенковски” № 12 представлявано от полковник Георги
Кирилов Петков в качеството му на Началник на Централно военно окръжие
от друга страна.

За краткост по-нататък в текста споразумяващите се наричат
„СТРАНИТЕ”.

Като изразяват воля за засилване на добрите си взаимоотношения,
отчитат потребността от обмяна на знания и опит в области на военния отчет на
гражданите и техниката собственост на фирми и

като осъзнават значението на съвместната работа за успешното
изпълнение на дейности извършвани при мобилизация и окомплектоване на
Въоръжените сили със запасни и техника-запас, и в рамките на своите
възможности и компетентност,

СТРАНИТЕ се договориха:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Страните изразяват съгласие, , в условия на трайно партньорство и
взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейности в областта на
работата свързана с военно професионалната ориентация на младите хора,
изграждане на единно гражданското общество и военно патриотичното
възпитание на учащата се младеж.

2. Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в
организиране на съвместни инициативи за провеждане на конференции, кръгли
маси и други форми на дискусия по военния отчет на гражданите, съвместната
работа с местната власт при оповестяване и доставяне на запасни и техника -
запас, отсрочване от повикване при мобилизация на гражданите, работници и
служители във фирми работещи във военно време.

        СЪТРУДНИЧЕСТВО



  
3. Сътрудничеството на практика ще се реализира чрез взаимна информация

за потребности, практическо участие в дейности свързани с изготвяне на
нормативни документи, обмяна на положителен опит в областта на военния отчет
на гражданите, особеностите в дейността по вписване на военен отчет при
евакуация на населението от големите градове, участие на членове на „КЛУБ 199”
в нещатни структури необходими на ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ при оповестяване и
доставяне на мобилизационни ресурси от общините.

4. Ръководствата на СТРАНИТЕ провеждат периодично работни срещи за
отчитане изпълнението на приетите за изготвяне документи и планиране на нови
задачи.

5. Ръководствата на СТРАНИТЕ формират работни групи от свои
представители за изпълнение на всяка задача. Представителите на „КЛУБ 199”
следва да отговарят на изискванията на Закон за защита на класифицираната
информация.

6. Централно военно окръжие осигурява работни помещения за работата на
създадените съвместни работни групи.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Настоящото споразумение се сключва за срок от ЕДНА ГОДИНА
считано от датата на подписването му.

2. Споразумението може да бъде прекратено по всяко време от всяка от
страните с предизвестие до другата страна.

3. Страните се задължават да не разпространяват информация, получена при
изпълнение на споразумението и за спазване изискванията на Закон за защита на
квалифицирана информация.

4. Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни
екземпляра - по 1 /един/ за всяка от страните.
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За Сдружение на офицерите от резерва и 
запаса "КЛУБ 199":

о.з.  полковник         П              /Ц. Цанков/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА  "КЛУБ 199"

За Централно военно окръжие 

полковник        П         /Г. Петков/
НАЧАЛНИК НА ЦВО


