МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес, 30.06.2016 г. между:
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, пл. "20 Април" № 13, представлявана от Никола Белишки – Кмет,
наричана по-долу Общината, от една страна
и
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
- Индустриален Клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), със седалище и адрес на
управление: гр. София, община Столична, ул. „Алабин” № 16-20, регистрирано по фирмено
дело № 668/2009 на Софийски градски съд, ЕИК 175815607, представляван от Илия Левков
– Председател на УС, наричано по-долу ИКЕМ, от друга страна,
сключиха следния Меморандум с цел укрепване на партньорските отношения и развиване
на взаимно сътрудничество.
Двете страни се ангажират с развитието на Електрическата мобилност в община
Панагюрище, обмен на информация за развитието на тази сфера, обсъждането и
проучването на възможностите за развиване на национални, регионални и международни
партньорства в различни области на обществения живот, публичните политики,
икономиката, търговията и туризма.
Страните по този меморандум за сътрудничество (МС) се споразумяват за следното:
ЧЛЕН 1: ЦЕЛ И ОБХВАТ НА МЕМОРАНДУМА
Целта на този меморандум е да се създаде практическа рамка за развитието на по-тясно
сътрудничество между двете страни, с цел подобряване изпълнението на взаимни социални,
икономически и други цели:
1.1. Реализиране на публично-частно партньорство и клъстерния подход за развитие на
Електрическата мобилност в местната общност: бизнес организация – общинска
администрация;
1.2. Реализация на модели на транспорт с електрически превозни средства в социалната
сфера – социален патронаж, училища, домове за хора с увреждания и др.
1.3. Изготвяне на модели за градски транспорт с електрически автобуси, транспортни схеми
с електрически автомобили, мрежа от зарядни станции за електромобили, екологично чист
транспорт за сметоизвозване и др.;
ЧЛЕН 2: ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА
2.1. Двете страни насърчават, подпомагат и улесняват икономическото сътрудничество
между техните бизнес общности, членове и партньори, обвързани с взаимните интереси на
двете страни.
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2.2. Страните насърчават обмена на експертиза, ресурси и бизнес контакти в интерес на
развитието.
2.3. Двете страни ще създадат обща работна група, за работа по проекти в областта на
електрическия транспорт за социални нужди, градски и междуградски транспорт, зарядна
инфраструктура, енергийно ефективно осветление, интелигентна мобилност на местно
ниво;
2.4. Страните ще стимулират проучването и разработването на инвестиционни проекти за
технологично обновление и внедряване на иновации в производството и конверсията на
електромобили и обслужващата го инфраструктура;
2.5. Страните координират и разширяват бизнес мрежата, с цел улесняване създаването на
нови бизнес възможности.
2.5. Двете страни ще обменят редовно информация, публикации, материали. Те ще изготвят
и насърчават притока на взаимна икономическа информация, статистика, търговски данни и
инвестиционни политики.
2.7. Когато е възможно, организациите взаимно ще си помагат при организиране на
търговски панаири, изложения, конференции, семинари и други подобни дейности, и
.насърчават участието на своите членове в такива събития.
2.8. Страните ще си предоставят взаимна възможност за изграждане на национални,
европейски и световни партньорства, с цел реализацията на различни проекти, които да
развиват техните дейности.
2.9. Двете страни ще поместят на своите сайтове информация за партньорството си с линк
към сайта на партньора.
ЧЛЕН 3. ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1. Този Меморандум описва общите условия и договорености за бъдещо сътрудничество
между двете страни, като по никакъв начин не обвързва правно същите. Конкретни условия
за това бъдещо сътрудничество ще бъдат договаряни своевременно и допълнително, и ще
бъдат предмет на допълнителен договор между страните, в случай, че обстоятелствата го
налагат.
3.2. Срокът на Меморандум е три години и влиза в сила от датата на подписването му от
двете страни. Подновяването му става автоматично за същия срок, ако никоя от страните
не заяви писмено месец преди това своето желание за прекратяване.
3.3. Меморандумът може да бъде прекратен писмено по всяко време след едномесечно
предизвестие от една от страните.
3.4. Меморандумът може да бъде променян по всяко време, след споразумение между
страните.
Настоящият Меморандум за сътрудничество се състави в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните.
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