ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Днес, .…………………… 20…..... г. в гр. ………………………, на осн. чл. 3, ал. 1 от Наредба за
условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на
чужденците с предоставено убежище или международна закрила (наричана по-долу„Наредба“), между
1.…………………….………. - Кмет на община……………………....……….,
ЕИК…………………….., адрес………………………………………………………., от една страна
и
2. ………………………………….…………………………., гражданин на ………….………., получил
хуманитарен/бежански статут с решение №……...…../ ………….…. г. на председателя на ДАБ,
След получаване на документ за самоличност от чужденеца, тук следва да се допълнят и данните от
този документ – ЕГН, номер и дата на издаване, постоянен адрес.
ЕГН:
Номер:
Дата на издаване:
Постоянен адрес
наричан по-долу „Чужденец“, от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл.1. Кметът на общината предоставя и прилага на територията на общината мерки за интеграция
на чужденеца съгласно индивидуалния му интеграционен план – неразделна част от настоящото
споразумение, ачужденецътсесъгласяваиприемадаучаствавтяхнотоизпълнение, приуговорените
срокове и условия.
Чл.2. Споразумението за интеграция е за срок една година, на основание чл. 3(2) от Наредбата.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. (1) Кметът на общината, на основание чл. 14 от Наредбата се задължава да:
1. организира приемането и оказва съдействие относно жилищното настаняване на
чужденеца и членовете на неговото семейство;
2. вписва чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението;
3. съдейства на чужденеца за подаване на заявление за издаване на български лични
документи;
4. оказва съдействие при регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
5. насочва към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
6. организира разработването на индивидуален интеграционен план за дете – член на
семейството на чужденеца, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и законния
представител на детето;
7. съдейства за осигуряване на достъп до други административни услуги;
8. при вписване на чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на
населението при необходимост ги насочва към Регионалното управление на
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образованието;
9. осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и
училищно образование деца и ученици, в това число малолетните и непълнолетните
чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
10. информира за възможностите за избор на личен лекар на територията на общината;
Посочват се другите мерки за интеграция, заложени в индивидуалния интеграционен
план.
11, 12, 13
(2) Кметът на общината контролира дейностите съгласно споразумението и индивидуалния
интеграционен план.
(3) Кметът на общината има право да прекрати едностранно изпълнението на споразумението,
когато чужденецът:
1. системно нарушава обществения ред;
2. не изпълнява задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния
интеграционен план;
3. откаже да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и
мерки за заетост и обучение на възрастни.
(4) Кметът на общината може със заповед да определи длъжностно лице за изпълнение на
дейностите по ал.1.
Чл. 4. (1) Чужденецът се задължава, на основание чл. 17 от Наредбата:
1. да изпълнява посочените в споразумението за интеграция задължения;
2. да запише и да осигури посещаването на детска градина и държавно или общинско
училище на деца, които
3. подлежат на задължително предучилищно и училищно образование;
4. да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за
заетост и обучение на
5. възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост;
6. да се включи в обучения по български език;
7. да ползва предоставеното му жилище с грижата на добър стопанин;
8. да полага усилия за интегриране в местната общност и да зачита нейните традиции и
обичаи;
9.да спазва законите и правовия ред и да не извършва противоправни деяния, които
нарушават обществения ред.
(2) При частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението чужденецът може да
направи възражение пред областния управител на основание чл. 18 от Наредбата.
ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 5. Изпълнението на мерките за интеграция по чл. 3, ал. 1 се финансира от източниците и при
условията на чл. 33 от Наредбата.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл.6. Споразумението се прекратява:
(1) Споразумението за интеграция може да се прекратява на основание чл. 30 от Наредбата:
1. при смърт на чужденеца;
2. по взаимно съгласие между кмета на общината и чужденеца;
3. когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание
лишаване от свобода;
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4. при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло в
сила решение;
5. при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнението на
заложените в споразумението дейности.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по отношение
на членовете на семейството на чужденеца по чл. 3, ал. 4.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.7. Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма.
Чл.8. Кореспонденцията между страните се води на посочените в споразумението адреси.
Чл.9. Чужденец, променил своя адрес, се задължава да уведоми кмета на общината. При
неуведомяване, изпратените известия по споразумението се считат редовно връчени.
Чл.10. Настоящото споразумение се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от
страните.
Чужденецът декларира, че е запознат на разбираем за него език със съдържанието на
споразумението и приема клаузите му.
Дата: ……………………
Чужденец: ……………………
(Име и подпис)
Преводач: ……………………
(Име и подпис)
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Кмет на община: ………………………
(Име, подпис и печат)

