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СПОРАЗУМЕНИЕ 

за намерения за сътрудничество 

 

Москва 10 декември 2021г. 

Фондът за поддържане и развитие на женските инициативи «Объединение женщин 

атомной отрасли», наричан по-нататък «Фонд», в лицето на директора Анна 

Василиевна Имансу, действаща на основание на Устава, и Сдружение «Жените в 

ядрената индустрия – България», наричано по-нататък «Сдружението», в лицето на 

председателя Илинка Иванова Живкова, действаща на основание на Устава, и по 

отделно, наричани «Страна» съвместно наричани «Страни», сключиха настоящото 

Споразумение за следното 

 

1. Общи положения и предмет на Споразумението 

 

1.1. При сключване на настоящото Споразумение Страните се ръководят от 

федералното законодателство, законите и другите правови актове на Руската 

Федерация, включително Федералния закон «За нетърговските организации» от 

12.01.1996 N 7-ФЗ. 

 

1.2. Настоящото Споразумение се сключва на основание на принципите за 

доброволност, равенство на Страните, добросъвестност и целесообразност, взаимно 

уважение на правата и интересите на всяка от Страните. 

1.3. Страните в рамките на своите компетенции изхождат от необходимостта за 

взаимодействие, консолидация на усилия и възможности с цел ефективното решаване 

на задачите предвидени в Устава на всяка от Страните.  

 

1.4. Страните признават, че настоящото Споразумение не нарушава законните права и 

интереси на всяка от тях като субекти на гражданския оборот, като същите запазват 

своята самостоятелност при осъществяване на уставната дейност. 

 

1.5. Предмет на настоящото Споразумение представлява сътрудничествотo между 

Страните в областта на реализация на социални проекти за жените по професионални 

и обществено значими теми (по-нататък - Предмет на Споразумението). 

 

2. Условия за взаимодействие на  Страните. 

 

2.1. Страните имат право да провеждат предварителни обсъждения на възможностите 

за сътрудничество при реализация на едни или други видове дейности  предвидени в 

устава на всяка от Страните. 

 

2.2. Страните имат право съвместно да решават въпроси, изискващи съвместни 
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усилия при изпълнение на уставни задачи, имащи взаимен интерес. 

 

2.3. Страните имат право да обменят практически опит, актуална информация в 

рамките на настоящото Споразумение. 

 

2.4. Страните имат право да разработват и реализират програми, проекти и 

мероприятия, насочени към достигане на предвидените в устава цели и задачи на 

всяка от Страните. 

 

2.5. Страните имат право да си съдействат една на друга при реализация на програми, 

проекти и мероприятия в рамките на уставната дейност на всяка от Страните чрез 

оказване на организационна, информационна, правна и друга поддржъка. 

 

2.6. Страните имат право при необходимост да създават работни групи (на временна 

или постоянна основа) и координационни комисии за решаване на конкретни 

въпроси, свързани с изпълнението на настоящото Споразумение.  

 

2.7. Настоящото Споразумение не забранява на Страните да определят и развиват 

други взаимоприемливи форми на взаимодействие. 

 

2.8. Страните обезпечават запазване на конфиденциалност на информацията, 

получена в съответствие с настоящото Споразумение, ако една от Страните заяви 

нежелание за разгласяване на такава информация, в случаите, не противоречащи на 

законодателството на Руската Федерация. 

 

2.9. В рамките на настоящото Споразумение Страните не носят никакви финансови 

задължения една пред друга. 

 

2.10. За реализация на конкретни направления на сътрудничеството Страните могат в 

пределите на своите компетенции и по установения от законодателството на Руската 

Федерация ред да сключват отделни договори и споразумения в съответствие с 

уставената дейност на всяка от Страните. 

 

2.11 При необходимост реализацията на гореуказаните възможности ще се 

осъществяват на основата на допълнителни съвместно съгласувани договори, които 

ще определят организационните, финансови и правови отношения между двете 

страни в индивидуален порядък. 

 

3. Срок на действие на  Споразумението и други  условия  

3.1. Настоящото Споразумение влиза в сила от момента на неговото подписване от 

Страните, действа в течение на две години и не може да бъде тълкувано като договор 

за дружество по смисъла на член 1041 от  ГК РФ. Договор простого товарищества. 

 

3.2. Настоящото Споразумение може да бъде предсрочно разтрогнато по инициатива 

на всяка от Страните. За предсрочно разтроване на настоящото Споразумение 

Страната трябва  да уведоми другата Страна до един месец преди датата на 
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разтрогване на настоящото Споразумение. 

 

3.3. Всички изменения и допълнения към настоящото Споразумение се оформят в 

писмена форма, удостоверява се с подписитте на представители и се скрепва с печати 

на Страните.  

 

3.4. Всички разногласия и спорове, които могат да възникнат в периода на действие 

на настоящото Споразумение, Страните ще се стремят да урегулират чрез преговори. 

 

3.5. Настоящото Споразумение е изготвено в два идентични екземпляра, имащи равна 

юридическа сила, по един екземпляр за всяка от Страните. 

 

4. Адреси, реквизити и подписи на Страните 

 

Фонд: 

Фонд поддержки и развития женских инициатив «Объединение женщин атомной 

отрасли» 

Юридически адрес: Росия, 125424, гр. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, оф. 19 

ИНН 9710071394 

КПП 773301001 

ОГРН 1187700022070 

ОКПО 35050135 

Е-мейл адрес: info@win-russia.com  

Интернет страница: https://win-russia.com 

 

Сдружението: 

Сдружение «Жените в ядрената индустрия – България» 

Юридически адрес: България, 

3320 гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев 4, Дом на енергетика 

Е-мейл адрес: win-bulgaria@abv.bg  

Интернет страница: https://www.win-bulgaria.org 

 

Директор, 

_________________ / А.В. Имансу / 

 

Председател,  

______________ /И.И. Живкова/  
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