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СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР1

Днес, …………………г., в гр. Кричим, във връзка с изпълнение на проект „ЗАЩОТО 

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!”, наричан по – долу „проекта”, финансиран по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0332, наричан по-долу 

„Договор за безвъзмездна финансова помощ”, се сключи настоящото споразумение между: 

1. „Община Кричим ”, БУЛСТАТ 115244456, дан. № ………………, седалище обл. 

Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, пл. Обединение № 3, адрес на управление 

обл. Пловдивска, община Кричим гр. Кричим пл. Обединение № 3, представлявано от 

Атанас Стефанов Калчев в качеството му на Кмет на Община Кричим, ЕГН ... наричано 

по-долу „Кандидат” 

2. Средно училище „П.Р. Славейков“, БУЛСТАТ 000452938, дан. №………………, 

седалище обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, бул. Тракия № 24, адрес на 

управление обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, бул. Тракия № 24, 

представлявано от Теодора Георгиева Кирякова в качеството му на Директор, ЕГН ...., 

наричано по-долу „Партньор 1” 

3. Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“, БУЛСТАТ 000451996, дан. 

№………………, седалище обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, ул. Димитър 

Благоев № 5, адрес на управление обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, ул. 

Димитър Благоев № 5, представлявано от Иванка Асенова Петлешкова в качеството му 

на Директор, ЕГН ..., наричано по-долу „Партньор 2” 

1 Настоящото споразумение е примерно. Същото може да бъде допълвано и разширявано по преценка на 
страните, без това да противоречи на Насоките за кандидатстване и  договора. Всякакви изменения в 
настоящото споразумение се извършват само в писмена форма и се съгласуват с Управляващия орган. 
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4. Начално училище „Васил Левски”, БУЛСТАТ 000451989, дан. №………………, 

седалище обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, ул. Тракия № 1, адрес на 

управление обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, ул. Тракия № 1, 

представлявано от Сюзан Орхан Моллаюсеин в качеството му на Директор , ЕГН ...., 

наричано по-долу „Партньор 3” 

5. Народно читалище „Пробуда – 1912 г.”, БУЛСТАТ 000456961, дан. №………………, 

седалище обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, пл. Обединение № 3, адрес на 

управление обл. Пловдивска, община Кричим, гр. Кричим, пл. Обединение № 3, 

представлявано от Анка Самуилова Хаджиева в качеството му на Председател на НЧ 

„Пробуда – 1912 г.”, ЕГН .... и Иванка Николова Зайцева в качеството й на Секретар на 

НЧ „Пробуда – 1912 г.”, ЕГН ... наричано по-долу „Партньор 4” 

/описват се всички партньори по проекта/ 

Чл. 1. Страните по споразумението се споразумяха за следното разпределение на дейностите 

при осъществяването на проекта: 

Кандидатът се задължава да:  

- сформира екип, необходим за управление на проекта; 

- изготви план за изпълнение на проекта, вътрешни правила за работата на екипа и 

вътрешна Система за мониторинг, контрол, оценка и отчет на изпълнението; 

- изготви трудови досиета на екипа учители/преподаватели и технически персонал, да 

сключи допълнителни споразумения за допълнителен труд, с които се възлагат функции по 

изпълнение на проектни дейности за срок до 13 месеца; 

- изплаща предвидените в проектното предложение разходи за възнаграждения на 

персонала на бенефициента/партньора, ангажиран с управлението на проекта, вкл. 

осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно 

националното законодателство; 

- да изплаща предвидените в проектното предложение разходи за възнаграждения на 

учители/възпитатели от училищата, вкл. осигурителните и здравноосигурителните вноски за 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП

стр. 3

сметка на осигурителя съгласно националното законодателство, чиято дейност е пряко свързана 

с изпълнение на дейностите по проект "ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!"; 

- да изплаща предвидените в проектното предложение разходи за командировки (дневни, 

пътни и квартирни), съгласно Наредбата за командировките в страната пряко свързани с 

изпълнение на дейностите по проекта; 

- приема ежемесечните отчети за свършената работа; 

- даде „видимост” на целите, обхвата и резултата от използване на ОП Наука и 

образование за интелигентен растеж, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението 

на проекта са разработени дейности, които включват следните мерки:  

• PR кампания - провеждане на две официални пресконференции/презентации на 

Проекта – при стартирането на основната дейност и при финализирането му с участието 

на представители на ресорните министерства, на регионалните и националните медии;  

• Ще бъде изработена информационна табела, информираща, че Проектът се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез мултифондово 

финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален 

фонд. Табелата ще бъде поставена пред официалния вход на Община Кричим, както ще 

бъдат отпечатани и информационни брошури за разпространение резултатите от 

проекта. 

• В началото на основната дейност на Проекта ще бъдат изработени 

прессъобщения с информация за Проекта   

• В края на Проекта ще бъде издаден информационен лист, който ще запознае 

обществеността с резултатите от Проекта;   

• Краен отчет по Проекта 

• Ще бъдат публикувани съобщения в медиите за приноса на Европейския съюз 

чрез мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 

Европейския социален фонд;   

• Ще бъдат напечатани брошури за популяризиране на ползата от участието в ОП 

НОИР; 

- участва в работни срещи и дейности и мероприятия за мултикултурен обмен; 

- провежда процедури по реда на ЗОП свързани с доставка на канцеларски и офис 

материали, консумативи (тонер касети), учебна или специализирана литература, дидактически 
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материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане за 

нуждите на изпълнение на проект "ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!"; 

- провежда процедури по реда на ЗОП свързани с организиране на еднодневни екскурзии, 

двудневни екскурзии и транспортни услуги за целите на проект "ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ, ЧЕ 

ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!" 

- изплаща предвидените в проектното предложение разходи за командировки (дневни, 

пътни и квартирни), съгласно Наредбата за командировките в страната пряко свързани с 

изпълнение проект "ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!"; 

- участва организираните семинари и кръгли маси; 

- участва в работни срещи по проекта. 

(отбелязват се подробно конкретните дейности, които партньорът се задължава да 

извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

Партньор 1 се задължава да: 

- определи и сформира екип от учители/преподавател 

- отговаря за кореспонденцията, изготвянето на необходимата документация, 

разпечатването, копирането и подвързването (при необходимост) на работните материали, 

поддържане на базата данни на целевите групи свързани с дейности по проекта, както следва: 

• Дейност 1 Допълнително обучение по български език; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

• Дейност 12 ,,Фолклор на Балканските народи” - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 13 „Млад изследовател” - научно-изследователски клуб; 

• Дейност 14 „В света на танците“ - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 
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• Дейност 15 "Естествоизпитател" - създаване на екоклуб;  

• Дейност 16 „Часове по толерантност- мястото където различието е 

предимство.”;  

• Дейност 17 "Млад археолог" - създаване на клуб по археология; 

- участва в сформирането на целевата група, разпределението на участниците по групи, 

организира и провежда допълнителни занимания в зависимост от желанието им и нуждата от 

допълнителна подготовка чрез изразено съгласие на родителите им, да разработи програма и 

разпредели темите, които ще бъдат представени пред учениците свързани с дейностите по 

проекта, както следва:  

• Дейност 1 Допълнително обучение по български език; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

• Дейност 12 ,,Фолклор на Балканските народи” - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 13 „Млад изследовател” - научно-изследователски клуб; 

• Дейност 14 „В света на танците“ - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 15 "Естествоизпитател" - създаване на екоклуб;  

• Дейност 16 „Часове по толерантност- мястото където различието е 

предимство.”;  

• Дейност 17 "Млад археолог" - създаване на клуб по археология; 

-       да финализира всички дейности, както и да отчете постигнатите резултати и индикатори: 

• Дейност 1 Допълнително обучение по български език; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 
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• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

• Дейност 12 ,,Фолклор на Балканските народи” - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 13 „Млад изследовател” - научно-изследователски клуб; 

• Дейност 14 „В света на танците“ - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 15 "Естествоизпитател" - създаване на екоклуб;  

• Дейност 16 „Часове по толерантност- мястото където различието е 

предимство.”;  

• Дейност 17 "Млад археолог" - създаване на клуб по археология; 

- отговаря за кореспонденцията, сформирането на целевата група, която ще участва в 

дейностите, поддържане на базата данни свързани с дейностите по проекта, както следва: 

• Дейност 18 „Кариерно ориентиране – възможности за образователна, 

професионална и личностна реализация“; 

• Дейност 19 „Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от 

възпрепятстване на децата от редовно посещение на учебни занятия“; 

• Дейност 20 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически 

произход“; 

• Дейност 21 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 

информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 

основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).“ 

- участва в предвидените по проекта семинари и кръгли маси; 

- участва в работни срещи и дейности по информиране и популяризиране на проекта. 

(отбелязват се подробно конкретните дейности, които партньорът се задължава да 

извърши във връзка с изпълнението на проекта) 
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Партньор 2 се задължава да: 

- определи и сформира екип от учители/преподавател 

- отговаря за кореспонденцията, изготвянето на необходимата документация, 

разпечатването, копирането и подвързването на работните материали, поддържане на базата 

данни на целевите групи свързани с дейности по проекта, както следва: 

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език:; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство;  

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 10 "Посланици на природата"; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

- участва в сформирането на целевата група, разпределението на участниците по групи, 

организира и провежда допълнителни занимания в зависимост от желанието им и нуждата от 

допълнителна подготовка чрез изразено съгласие на родителите им, да разработи програма и 

разпредели темите, които ще бъдат представени пред учениците свързани с дейностите по 

проекта, както следва:  

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език:; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство;  

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 10 "Посланици на природата"; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

- да финализира всички дейностr, както и да отчете постигнатите резултати и 
индикатори: 

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език:; 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на учениците; 
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• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство;  

• Дейност 9 „Млад Приложник ” - клуб по приложно изкуство; 

• Дейност 10 "Посланици на природата"; 

• Дейност 11 "Компютърът и аз" - клуб по информационни технологии; 

- отговаря за кореспонденцията, сформирането на целевата група, която ще участва в 

дейностите, поддържане на базата данни свързани с дейностите по проекта, както следва: 

• Дейност 18 „Кариерно ориентиране – възможности за образователна, 

професионална и личностна реализация“; 

• Дейност 19 „Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от 

възпрепятстване на децата от редовно посещение на учебни занятия“; 

• Дейност 20 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически 

произход“; 

• Дейност 21 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 

информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 

основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).“ 

- участва в предвидените по проекта семинари и кръгли маси; 

- участва в работни срещи и дейности по информиране и популяризиране на проекта; 

(отбелязват се подробно конкретните дейности, които партньорът се задължава да 

извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

Партньор 3 се задължава да: 

- определи и сформира екип от учители/преподавател 

- отговаря за кореспонденцията, изготвянето на необходимата документация, 

разпечатването, копирането и подвързването на работните материали, поддържане на 

базата данни на целевите групи свързани с дейностите по проекта, както следва: 

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език“; 
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• Дейност 2 „Ние сме грамотни” – осигуряване на условия, дейности, услуги и 

ресурси за усвояване на българския език 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 4 "Истории край огнището" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език 

• Дейност 5 "Фотодело и информационни технологии" - клуб по информационни 

технологии; 

• Дейност 6 "Вълшебен ключ към приказките" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

- участва в сформирането на целевата група, разпределението на участниците по групи; 

да организира и провежда допълнителни занимания в зависимост от желанието им и нуждата от 

допълнителна подготовка чрез изразено съгласие на родителите им; да разработи програма и 

разпредели темите, които ще бъдат представени пред учениците свързани с дейностите по 

проекта, както следва:  

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език“; 

• Дейност 2 „Ние сме грамотни” – осигуряване на условия, дейности, услуги и 

ресурси за усвояване на българския език 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 4 "Истории край огнището" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език 
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• Дейност 5 "Фотодело и информационни технологии" - клуб по информационни 

технологии; 

• Дейност 6 "Вълшебен ключ към приказките" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

- да финализира всички дейности, както и да отчете постигнатите резултати и 

индикатори: 

• Дейност 1 „Допълнително обучение по български език“; 

• Дейност 2 „Ние сме грамотни” – осигуряване на условия, дейности, услуги и 

ресурси за усвояване на българския език 

• Дейност 3 "От извора" - създаване на клуб, насочен към съхраняване и развиване 

на културната идентичност на учениците; 

• Дейност 4 "Истории край огнището" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език 

• Дейност 5 "Фотодело и информационни технологии" - клуб по информационни 

технологии; 

• Дейност 6 "Вълшебен ключ към приказките" - създаване на клуб, насочен към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, както и 

осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 

език; 

• Дейност 7 „Здрав дух в здраво тяло” - клуб за извънкласни занимания по спорт; 

• Дейност 8 "Млад артист" - клуб по театрално изкуство; 

- отговаря за кореспонденцията, сформирането на целевата група, която ще участва в 

дейностите, поддържане на базата данни свързани с дейностите по проекта, както следва: 

• Дейност 18 „Кариерно ориентиране – възможности за образователна, 

професионална и личностна реализация“; 
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• Дейност 19 „Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от 

възпрепятстване на децата от редовно посещение на учебни занятия“; 

• Дейност 20 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически 

произход“; 

• Дейност 21 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 

информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 

основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).“ 

- участва в предвидените по проекта семинари и кръгли маси; 

- участва в работни срещи и дейности по информиране и популяризиране на проекта; 

(отбелязват се подробно конкретните дейности, които партньорът се задължава да 

извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

Партньор 4 се задължава да: 

- направи селекция на представителите на родители без разлика от етническия произход; 

да разработи теми за запознаване на широката общественост с ползите от интеграцията и 

негативите от деинституционализация и сегрегация на деца от маргинализираните групи; да 

отговаря за кореспонденцията, свързана с дейности по проекта, както следва: 

• Дейност 19 „Работа с родители от етнически малцинства, с цел превенция от 

възпрепятстване на децата от редовно посещение на учебни занятия“; 

• Дейност 20 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически 

произход“; 

• Дейност 21 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 

информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 

основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).“ 

- участва в предвидените по проекта семинари и кръгли маси; 

- участва в работни срещи и дейности по информиране и популяризиране на проекта; 
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(отбелязват се подробно конкретните дейности, които партньорът се задължава да 

извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

Чл. 2. Страните по споразумението се споразумяха разпределението на средствата /когато е 

приложимо/, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват съответно от кандидата и от 

партньора,  да се извършва съгласно следното разпределение на разходите:  

Кандидат Сума 
Дейност 1 
Допълнително обучение по български език 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

78 033,96

Дейност 2 
"Ние сме грамотни" - осигуряване на условия, 
дейности, услуги и ресурси за усвояване на 
българския език 
/с включен разход за тонер касети/

5 428,70

Дейност 3 
"От извора" - създаване на клуб, насочен към 
съхраняване и развиване на културната 
идентичност на учениците 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

33 343,20

Дейност 4 
"Истории край огнището" - създаване на 
клуб, насочен към съхраняване и развиване 
на културната идентичност на 
учениците, както и осигуряване на 
условия, дейности, услуги и ресурси за 
усвояване на българския език 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

9 652,46

Дейност 5 
"Фотодело и информационни технологии" 
- клуб по информационни технологии 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/ 

15 380,00
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Дейност 6 
"Вълшебен ключ към приказките" - 
създаване на клуб, насочен към 
съхраняване и развиване на културната 
идентичност на учениците, както и 
осигуряване на условия, дейности, услуги 
и ресурси за усвояване на българския език 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

9 463,76

Дейност 7 
„Здрав дух в здраво тяло” - клуб за 
извънкласни занимания по спорт 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

29 241,80

Дейност 8 
"Млад артист" - клуб по театрално 
изкуство 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

28 612,67

Дейност 9 
„Млад Приложник ” - клуб по приложно 
изкуство 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

17 451,50

Дейност 10 
"Посланици на природата" - създаване на 
екоклуб 
/с включен разход за тонер касети/

5 550,30

Дейност 11 
"Компютърът и аз" - клуб по 
информационни технологии 
/с включен разход за тонер касети /

33 036,32

Дейност 12 
,,Фолклор на Балканските народи” - 
създаване на клуб, насочен към 
съхраняване и развиване на културната 
идентичност на учениците 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

8 547,00
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Дейност 13 
„Млад изследовател” - научно-
изследователски клуб 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

16 329,00

Дейност 14 
„В света на танците“ - създаване на 
клуб, насочен към съхраняване и развиване 
на културната идентичност на 
учениците 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

9 475,00

Дейност 15 
"Естествоизпитател" - създаване на 
екоклуб 
/с включен разход за тонер касети /

10 330,00

Дейност 16 
„Часове по толерантност- мястото 
където различието е предимство.” 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

8 386,00

Дейност 17 
"Млад археолог" - създаване на клуб по 
археология 
/с включен разход за тонер касети и разходи 
за командировки, съгласно Наредбата за 
командировките в страната/

13 464,00

Дейност 18 
Кариерно ориентиране – възможности за 
образователна, професионална и 
личностна реализация. 
/с включени разходи за командировки, 
съгласно Наредбата за командировките в 
страната/

3 850,00

Дейност 19 
Работа с родители от етнически 
малцинства, с цел превенция от 
възпрепятстване на децата от редовно 
посещение на учебни занятия. 

12 800,00

Дейност 20 
Разясняване на ползите от образователната 

9 700,00
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интеграция и преодоляване на негативните 
обществени нагласи, основани на етнически 
произход. 
Дейност 21 
Преодоляване на негативни обществени 
нагласи, основани на етнически произход и 
културна идентичност (включително чрез 
провеждане на информационни кампании, 
насочени към недопускане на дискриминация, 
основана на раса, етнически произход или 
религиозна принадлежност). 

7 400,00

Дейност 22 
Информиране и публичност 

3 600,00

Дейност 23 
Организация и управление на проекта 
/с включен разход за тонер касети/ 

37 331,90

Обща стойност на проекта 406 407,57

Чл. 3. (1) Отговорност пред Договарящия орган за неизпълнение на някое от задълженията по 

настоящото споразумение носи Кандидатът.  

 (2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на 

партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него  вредите, които е претърпял 

вследствие това неизпълнение.  

Чл. 4. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/ 

партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не се 

формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират в 

дейности по проекта, пряко насочени към целевата група. 

Чл. 5. В случай, че по време на изпълнението на проекта са придобити оборудване и 

дълготрайни активи и е предвидено разпределението им между кандидата и партньора/ 

партньорите, преди предаването на финалния доклад по договора за безвъзмездна помощ 

страните по настоящото споразумение се задължават да уредят взаимоотношенията си във 

връзка със собствеността на оборудването и дълготрайните активи в съответствие с 

изискванията на договора за безвъзмездна помощ.  
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Чл. 6 При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира да: 

- Осъществяване на вътрешен мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и 

извършваните разходи; 

- Спазване на правилата за прозрачност и комуникация, спазване на хоризонталните принципи 

и специфични разпоредби; 

- Изпълнение на заложените в договора проектни индикатори; 

- Законосъобразност на извършените разходи и относимост към проектните дейности; 

- Правилно осчетоводяване на извършените плащания; 

- Наличие на оригинали на разходооправдателни документи - фактури, договори, платежни 

документи и други; 

- Съхранение на финансовата документация; 

- Отчита техническия и финансов напредък по проекта към УО на ОП „НОИР” и изготвя 

сравнителен доказателствен материал за извършените дейности заложени в проекта; 

- Проверки за спазване на мерките за информираност и публичност, документирането на 

изпълнените мерки за информираност и публичност и на спазването на изискванията за 

изпълнение на мерки за информираност и публичност, в съответствие с изискванията на 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г.; 

Чл. 7 При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират да: 

- Участват в отчитане на техническия и финансов напредък по проекта и изготвяне на 

сравнителен доказателствен материал за извършените дейности заложени в проекта  

Чл. 8 След приключване на проекта Кандидатът и Партньорите участват в осигуряването на 

устойчивост на дейностите и/или финансирането като: 

- В икономически аспект  

Със създадените нови групи по клубове по интереси в НУ „Св.св. Кирил и Методий“, НУ 

„Васил Левски“ и СУ „П.Р.Славейков“, които ще продължат да функционират и след 

приключване на проекта, ще се насърчават общуването, себе изразяването и споделянето, 

възпитаването им в дух на толерантност и опознаване на културата и традициите на етносите, 

тяхната интерпретация с изразните средства на различните изкуства. Осъществяването на 
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мероприятия за културна и социална интеграция ще подпомогне процеса преодоляване на 

негативни обществени нагласи, основани на етнически произход ще доведат до изграждането 

на работещ устойчив модел за интеграция на децата от ромския етнос в община Кричим, което 

ще е със силно изразен положителен ефект върху целевата група. Придобитото оборудване и 

материали по проекта ще остане собственост на НУ „Св.св. Кирил и Методий“, НУ „Васил 

Левски“ и СУ „П.Р.Славейков“, което ще обезпечи дълготрайност в материално - техническото 

обезпечаване на дейностите, свързани с работа с целевите групи. Използваните форми на 

обучение и възпитание в тях ще привлекат повече деца и ученици и ще доведат до засилване на 

мотивацията за участие в образователния процес. 

Дейности, подкрепящи устойчивото развитие в икономически аспект предвиждат 

икономическа интеграция на малцинствата посредством пълноценна социализация в ранна 

детска възраст, което ще насърчи устойчивия икономически растеж 

- В институционален аспект 

Придобития опит от проекта и партньорството между община Кричим, НУ „Св.св. Кирил и 

Методий“, НУ „Васил Левски“, СУ „П.Р.Славейков“ и НЧ „Пробуда-1912“ ще даде възможност 

за дълготрайно сътрудничество за изпълнение на подобни инициативи и участие в съвместни 

проекти. 

Устойчивостта е тясно свързана с крайните резултати от проекта. Община Кричим ще 

продължи насърчаването на процеса на интегриране на представителите на групите в 

неравностойно положение и успешна социализация на децата от етническите малцинства. 

Проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, тъй като се инвестира в промяна 

на образователните условия, за да станат те по-ангажиращи,  достъпни, интересни, подкрепящи 

и недиксриминиращи. Реализираните съвместни мероприятия ще генерират положителни 

резултати и практики на толерантност и междукултурно взаимодействие сред общности от 

различен етнос на местно ниво. НЧ „Пробуда-1912“ ще насочи усилията си към училищните 

ръководства и педагогически съвети, училищните настоятелства, родителите, местната власт, 

както и към гражданското общество в община Кричим за създаване на по-добри условия за 

интеркултурно образование. Ще бъде продължена специализираната работа с родителите за 

засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес.  
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Дейности, подкрепящи устойчивото развитие в социален аспект ще създадат равен достъп до 

качествено образование, гарантиращо качество на живот, задоволяващо основни нужди и 

потребности. 

- В екологичен аспект 

При разработване на плановете и програмите за изпълнение на дейностите ще се предвидят 

часове за запознаване на децата с проблемите от неблагоприятните ефекти от човешката 

дейност върху природата. 

Чл.9 За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното 

законодателство.  

Споразумението се сключи в 6/шест/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните в 

споразумението и един за Договарящия орган, и се подписа, както следва: 

За Кандидата: ……………………..……. 

Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим 

За Партньор 1 : …………………………. 

Теодора Георгиева Кирякова – Директор на Средно училище „П.Р. Славейков“ 

За Партньор 2 : …………………………. 

Иванка Асенова Петлешкова – Директор на  Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ 

За Партньор 3 : …………………………. 

Сюзан Орхан Моллаюсеин – Директор на Начално училище „Васил Левски” 

За Партньор 4 : …………………………. 

Анка Самуилова Хаджиева - Председател на Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” 

За Партньор 4 : …………………………. 

Иванка Николова Зайцева - Секретар на Народно читалище „Пробуда – 1912 г.”


