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СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР1  

 

Днес, …………………г., в гр. Смолян, във връзка с изпълнение на проект „УЧИЛИЩЕТО – 

РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ”, наричан по – долу „проекта”, финансиран по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0268, наричан по-долу „Договор за 

безвъзмездна финансова помощ”, се сключи настоящото споразумение между: 

 

 

1. СДРУЖЕННИЕ МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ, 

БУЛСТАТ: 176632577, седалище гр. Смолян, адрес на управление: ул. Васил Левски 

№21, представлявано от АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ, в качеството 

му на ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЕГН 8902013998, наричано по-долу „Кандидат” 

 

2. ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ”, БУЛСТАТ:000607580, 

седалище: гр. Смолян, ж.к. Устово, ул. К. Маджаров №57, представлявано от РАЙЧО 

АТАНАСОВ КОКУДЕВ, в качеството му на ДИРЕКТОР, ЕГН ……………., наричано 

по-долу „Партньор 1” 

 

3. ОБЩИНА СМОЛЯН , БУЛСТАТ: 000615118, дан. ……………, седалище гр. Смолян , 

адрес на управление: бул „България” 12, представлявано от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ 

МЕЛЕМОВ, в качеството на КМЕТ, ЕГН ………………., наричано по-долу „Партньор 

2” 

/описват се всички партньори по проекта/ 

 

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

при осъществяването на проекта: 

 

                                                 
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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Кандидатът се задължава да: (отбелязват се подробно конкретните дейности, които 

Кандидатът се задължава да извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

- Администрира изпълнението на проекта и формира проектния екип с одобрените по CV 

представители на училището . 

- Изпълнява и разходва проектния бюджет, съобразно изискванията на програмата и 

Закона за счетоводство на Република на България. 

- Наема учители, консултанти и експерти за изпълнение на дейностите в проекта. 

- Подготвя и депозира междинни и финалните технически и финансови отчети. 

- Осигурява за изпълнение на  Дейност 1: Допълнително обучение по български език” -  

необходимите материали, координира и обезпечава цялостното изпълнение на 

дейността. 

- Осигурява изпълнение на  Дейност 2: „Творчески работилници” - необходимите 

материали, организира и провежда концерт-изложби, творчески лагери и др. Културни 

събития, координира и обезпечава цялостното изпълнение на дейността. Осигурява 

консултантите за изпълнение на дейността. 

- Осигурява за изпълнение на  Дейност 3: „Спортни дейности”  и набавя необходимите 

материали, организира и провежда спортни лагери и др. Спортни събития, координира 

и обезпечава цялостното изпълнение на дейността. Осигурява консултантите за 

изпълнение на дейността. 

- Осигурява и логистира всичко необходима за реализирането на Дейност 4 „Изяви на 

учениците от творческите работилници и спортните клубове“, като си сътрудничи е 

Партньор 1 и Партньор 2; 

- Осигурява за изпълнение на  Дейност 5: „Дискусионен клуб” - необходимите материали 

и пособия за реализирането на дейността. Съдейства на Партньор 1 при реализирането 

на дейността. 

- Осигуряване на подкрепа за реализирането и обезпечаване на необходимите психолози 

по Дейност 6 „Психологична подкрепа“.  

- Осигурява за изпълнение на  Дейност 7: „Работилница за родители”  - Обезпечава и 

осигурява експерт за изпълнение на дейността. Дейността се изпълнява в партньорство 

с останалите двама партньори. 
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- Осигурява за изпълнение на  Дейност 8:”Публичност на проекта” – необходимите 

информационни материали, съобразно изискванията за визуализация и публичност на 

проекта. Дейността се изпълнява с останалите двама партньори. 

- Съвместно с Партньор 1, изпълняват Дейност 9: „Управление на проекта”  въвежда и 

води проектната документация, съобразно изискванията на програмата, спазва 

сроковете на времевия график, подготвя документацията за избор на доставчици на 

стоки и услуги, осигурява прозрачност на цялостният управленски процес.  

 

 

Партньор 1 се задължава да : (отбелязват се подробно конкретните дейности, които 

партньорът се задължава да извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

- Осигурява учител/и/ за изпълнение на  Дейност 1: „Допълнително обучение по 

български език” и присъствие на учениците в заложеното в проекта обучение. 

Дейността се изпълнява в партньорство с Кандидата. 

- Осигурява учители за  изпълнение на  Дейност 2: „Творческите работилници” и 

присъствие на учениците в заложените инициативи. Дейността се изпълнява в 

партньорство с Кандидата. 

- Осигурява учител/и/ изпълнение на  Дейност 3: „Спортни дейности”  и набавя 

необходимите материали, организира и провежда спортни лагери и др. Спортни 

събития, координира и обезпечава цялостното изпълнение на дейността. Осигурява 

консултантите за изпълнение на дейността. Дейността се изпълнява в партньорство с 

Кандидата. 

- Съдейства на Кандидата при организирането на събития планирани да се реализират по 

Дейност 4“Изяви на учениците от творческите работилници и спортните клубове“  

- Осигурява учител/и/ изпълнение на  Дейност 5: „Дискусионен клуб“”  и набавя 

необходимите. Дейността се изпълнява в партньорство с Кандидата. 

- Създава условия за реализирането на дейност 6 „Психологическа подкрепа“. Участва в 

селекцията на учениците, които да бъдат включени в дейността.  

- Осигурява за изпълнение на  Дейност 7: „Работилница за родители” включвайки 

родители и участници. Дейността се изпълнява в партньорство с Кандидата. 
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- Участва съвместно с водещата организация и Партньор 2 в  Дейност 8: „Публичност на 

проекта”. Дейността се изпълнява съвместно с Кандидата и Партньор 2. 

- Съвместно с Кандидата да участва в изпълнение на Дейност 1: „Управление на 

проекта”   - въвежда и води проектната документация, съобразно изискванията на 

програмата, спазва сроковете на времевия график, подготвя документацията за избор на 

доставчици на стоки и услуги, осигурява прозрачност на цялостният управленски 

процес. Дейността се изпълнява в партньорство с Кандидата 

 

Партньор 2 се задължава да:  (отбелязват се подробно конкретните дейности, които 

партньорът се задължава да извърши във връзка с изпълнението на проекта) 

- При необходимост осигурява зали за изпълнение на събитията по Дейност 2: 

„Творчески работилници”.Дейността се изпълнява съвместно с Кандидата и Партньор 1. 

- При необходимост осигурява зали за изпълнение на събитията по Дейност 3: „Спортни 

дейности”. Дейността се изпълнява съвместно с Кандидата и Партньор 1. 

- Участва съвместно с водещата организация и Партньор 1 в  Дейност 8: „Публичност на 

проекта” . Дейността се изпълнява съвместно с Кандидата и Партньор 1. 

 

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”    

37 040,80 лв. 

Дейност 2: Творчески работилници” 67 807,60 лв. 

Дейност 3: „Спортни дейности” 46 564,40 лв. 

Дейност 4: „Изяви на учениците от 

творческите работилници и спортните 

клубове” 

14 748,00 лв.  

Дейност 5: „Дискусионен клуб” 13 351,20 лв. 
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Дейност 6: „Психологическа подкрепа” 47 404,80 лв. 

Дейност 7: Работилница за родители“ 17 898,00 лв. 

Дейност 8: „Публичност на проекта“ 6 620.00 лв. 

Дейност 9: „Управление на проекта“ 30 008,00 лв. 

Партньор 1  

Дейност 1: „Допълнително обучение по 

български език”    

0 лв. 

Дейност 2: Творчески работилници” 0 лв. 

Дейност 3: „Спортни дейности” 0 лв. 

Дейност 4: „Изяви на учениците от 

творческите работилници и спортните 

клубове” 

0 лв. 

Дейност 5: „Дискусионен клуб” 0 лв. 

Дейност 6: „Психологическа подкрепа” 0 лв. 

Дейност 7: Работилница за родители“ 0 лв. 

Дейност 8: „Публичност на проекта“ 0 лв. 

Дейност 9: „Управление на проекта“ 0 лв. 

Партньор 2  

Дейност 1: „Допълнително обучение по 

български език”    

0 лв. 

Дейност 2: Творчески работилници” 0 лв. 

Дейност 3: „Спортни дейности” 0 лв. 

Дейност 4: „Изяви на учениците от 

творческите работилници и спортните 

клубове” 

0 лв. 

Дейност 5: „Дискусионен клуб” 0 лв. 

Дейност 6: „Психологическа подкрепа” 0 лв. 

Дейност 7: Работилница за родители“ 0 лв. 

Дейност 8: „Публичност на проекта“ 0 лв. 

Дейност 9: „Управление на проекта“ 0 лв. 
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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.  

 

Чл. 6 При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира прозрачност при изпълнение на 

проекта и условия за ефективно успешно партньорство. / описват се други специфични условия 

във връзка с бъдещото  изпълнение на проекта/ 

 

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират партньорските си ангажименти 

с цялата си отговорност и експертност. / описват се други специфични условия във връзка с 

бъдещото изпълнение на проекта/ 

 

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

устойчивост на дейностите: В резултат от проектните дейности ще се изгради Обществен съвет 

с участие на представители от трите организации – партньори, който ще се ангажира с 
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устойчивост у мултиплициране на резултатите. /описват се ангажиментите на кандидата  и 

всеки партньор  в осигуряването на устойчивост на резултатите от проекта/ 

 

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

законодателство.  

Споразумението се сключи в 3 /три/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните в 

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

 

За Кандидата: 

/АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ/ 

 

 

За Партньор 1 : 

/РАЙЧО КОКУДЕВ/ 

 

 

За Партньор 2 : 

/НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ/ 

 

 

 

 

 


