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СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР
1 

 

 
Днес, ...11. 2016 г., в гр. Ивайловград, във връзка с изпълнение на проект „Образователна 

интеграция на ученици в община Ивайловград”, наричан по – долу „проекта”, финансиран 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.002-0324, наричан по-

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

между: 

 
 

 

1. НЧ “Пробуда 1914”, БУЛСТАТ 108046207, дан. №………………, седалище 

гр.Ивайловград, адрес на управление ул.“ ОРФЕЙ“ № 1, представлявано от Снежана 

Костова Кахчиева в качеството й на Секретар, ЕГН 760528****, наричано по-долу 

„Кандидат” 

 

2. Община Ивайловград, БУЛСТАТ 000235870, дан. №BG000235870, седалище 

гр.Ивайловград, адрес на управление ул. „БЪЛГАРИЯ“ № 49, представлявано от Диана 

Димитрова Овчарова в качеството й на Кмет, ЕГН 690712****, наричано по-долу 

„Партньор 1” 

 

3. СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград, БУЛСТАТ 000230656, дан. №………………, 

седалище гр.Ивайловград, адрес на управление ул. "ВОЛГОГРАД" № 5, представлявано 

от Александра Тодорова Хорозова в качеството й на Директор, ЕГН 621123****, 

наричано по-долу „Партньор 2” 

 
4. ОУ     “Св.Св.Кирил  и  Методий”  -  с. 

№………………,  седалище  с.Белополци, 
 

 
Белополци, БУЛСТАТ 

адрес на управление 

 
000235870, 

ул. „Първа” 

 
дан. 

№7, 

 
 
 
 
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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представлявано от Васвие Мехмедали Али в качеството й на Директор, ЕГН 

740523****, наричано по-долу „Партньор 3” 
 

5. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” - с.Железино, БУЛСТАТ 000229209, дан. 

№………………, седалище с.Железино, адрес на управление ул. „Пробуда“ 3, 

представлявано от Красимира Иванова Петкова в качеството й на Дикректор, ЕГН 

720523****, наричано по-долу „Партньор 4” 
 

6. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” - с.Свирачи, БУЛСТАТ 000229312, дан. №………………, 

седалище с.Свирачи, адрес на управление ,,Армира” №9, представлявано от Милена 

Стоева Балабанова в качеството й на Директор, ЕГН 600702****, наричано по-долу 

„Партньор 5” 

 
 

 

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

при осъществяването на проекта: 

 

Кандидатът се задължава да : 
 
1.Организира и ръководи дейностите по проекта, съгласно формуляра за кандидатстване. 
 
2.Отговаря за изготвяне на основната документация по осъществяване на проекта. 
 
3.Информира и консултира периодично своите партньори за реализирането на дейностите по 

проекта. 
 
4.Изготвя в срок реализираните и отчетени със съответните документи дейности съгласно 

Ръководството за бенефициента и приложенията към него. 
 
5. Ръководи екипа за управление и изпълнение на проекта. 
 
6. Организиране и провеждане Клуб по "Театрално изкуство"-12 ученика, Клуб "Млад 

библиотекар"-12 ученика, Клуб "Танци"-12 ученика, Клуб " Приложни изкуства"-12 ученика и 

Спортен клуб-12 ученика, по Дейност 5. 
 
7. Организиране и провеждане на „Клуб "Фолклор и традиции"-12 ученика, Клуб "Роден край"-  
12 ученика, по Дейност 7.  
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Партньор 1 се задължава да се задължава да : 
 
1. Участва с експерти в екип за управление и изпълнение на проекта. 
 
2. Възложи и контролира изпълнението на Дейности по информация и публичност. 
 
3. Възложи и контролира изпълнението на „Предоставяне на услуги по консултиране и 

експертна подкрепа“ по Дейност 3 и 4. 
 
4. Възложи и контролира изпълнението на „Разходи за логистика на събития“.  
5. Възложи и контролира изпълнението на „Доставка на обзавеждане, оборудване и 
консумативи“ по Дейност 5.  
6.Реализира Дейност 8 по Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, 
за своя сметка.  
7.Осигури мостово финансиране на дейностите по проекта, извън получените авансови 
средства. 

 

Партньор 2 се задължава да се задължава да : 

 

Да проведе допълнително обучение по български език за 20 ученици, в 2 групи, и осигури 
2 преподаватели по Дейност 3.  
Да проведе групова работа (презентации, дискусии) с родители от малцинства за продължаване 
на образование след 7 клас, вкл. в професионални паралелки за 20 ученици, в 2 групи, и 
осигури 2 преподаватели и Индивидуална работа (срещи) с родители от малцинства за 
продължаване на образование след 7 клас, вкл. в професионални паралелки за 20 ученици, в 2 
групи, и осигури 2 преподаватели, по Дейност 4.  
Организиране и провеждане на кръжоци: Клуб "Заедно можем"-20 ученика, Природата и ние-20 
ученика, Компютърни умения-20 ученика, Журналист-20 ученика и се включи в провеждане на 
двудневен летен лагер за 100 участника, по Дейност 5.  
Да се включи в провеждането на публични събития по Дейност 6. 
Организиране и провеждане на кръжок „Обичаи традиции“-20 ученика, по Дейност 7.  
Да осигури подходяща среда и компетентни учители за провеждане на всички дейности на 
територията на училището. 

 

Партньор 3 се задължава да : 
 
Да проведе допълнително обучение по български език за 95 ученика, в 6 групи, и осигури 6 
преподаватели по БЕЛ/начални учители по Дейност 3.  
Организиране и провеждане на кръжоци: Спортен клуб-20 ученика и се включи в провеждане 
на двудневен летен лагер за 100 участника, по Дейност 5. 
Да се включи в провеждането на публични събития по Дейност 6.  
Организиране и провеждане на Клуб "Фолклор, традиции и танци"-18 ученика, Клуб "Роден 
край"-17 ученика, по Дейност 7.  
Да осигури подходяща среда и компетентни учители за провеждане на всички дейности на 
територията на училището.  
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Партньор 4 се задължава да : 
 

Да проведе допълнително обучение по български език за 44 ученика, в 4 групи, и осигури 
4 преподаватели по Дейност 3.  
Допълнителни занимания с напреднали ученици за 12 ученика, и осигури 1 преподавател, и се 
включи в Две еднодневни екскурзии, по Дейност 4.  
Организиране и провеждане на кръжоци: Школа – кръжок по ИТ-12 ученика „Ателие на 
художника“-8 ученика и се включи в провеждане на двудневен летен лагер за 100 участника, по 
Дейност 5.  
Да се включи в провеждането на публични събития по Дейност 6.  
Организиране и провеждане на кръжоци Клуб „Млад краевед“;-8 ученика, Кръжок „Народно 
творчество“-10 ученика и Група за автентичен фолклор-12 ученика, по Дейност 7.  
Да осигури подходяща среда и компетентни учители за провеждане на всички дейности на 
територията на училището. 

 

Партньор 5 се задължава да : 
 

Да проведе допълнително обучение по български език за 15 ученика, в 3 групи , и осигури 3 
преподаватели, по Дейност 3.  
Допълнителни занимания за Индивидуална работа (срещи) с родители на ученици на 10 
ученика, като осигури 2 преподаватели, и се включи в Две еднодневни екскурзии, по Дейност 
4.  
Организиране и провеждане на кръжоци: Кръжок ,,Приятели на гората”-6 ученика, Спортен 
клуб-6 ученика и се включи в провеждане на двудневен летен лагер за 100 участника, по 
Дейност 5.  
Да се включи в провеждането на публични събития по Дейност 6.  
Организиране и провеждане на кръжоци ,,Бит и култура на с. Свирачи-6 
ученика Клуб "Роден край"-6 ученика, по Дейност 7.  
Да осигури подходяща среда и компетентни учители за провеждане на всички дейности на 
територията на училището. 

 

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/Партньор Сума в лева 
    

 Кандидат 33 526.00 
    

 Дейност 1 16 320.00 
    

 Дейност 5 13 110.00 

 Дейност 7 4 096.00 

 ……………   

 Партньор 1 367 008.70 
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Дейност 1 29 180.00 
  

Дейност 2 4 620.00 
  

Дейност 3 14 263.68 
  

Дейност 4 23 000.00 
  

Дейност 5 142 427.59 

Дейност 6 11 880.00 

Дейност 7 141 637.43 

....................  
  

Партньор 2 20 712.00 
  

Дейност 3 4 096.00 
  

Дейност 4 4 096.00 
  

Дейност 5 10 472.00 

Дейност 7 2 048.00 

....................  
  

Партньор 3 13 242.00 
  

Дейност 3 6 528.00 
  

Дейност 5 2 618.00 

Дейност 7 4 096.00 

....................  
  

Партньор 4 15 476.00 
  

Дейност 3 2 048.00 
  

Дейност 4 2 048.00 
  

Дейност 5 5 236.00 

Дейност 7 6 144.00 

....................  
  

Партньор 5 12 916.00 
  

Дейност 3 1 536.00 
  

Дейност 4 2 048.00 
  

Дейност 5 5 236.00 

Дейност 7 4 096.00 

....................  
  

Обща сума на бюджета за всички партньори 462 880.70 
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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 да се спазва изготвената и приета  

от Общински съвет - Ивайловград програма, във връзка с изпълнението на Стратегията за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 2015г.. За всяка 

година ще бъде приемани цели за изпълнение във връзка с програмата/Стратегията, които ще 

бъдат съпоставими със заложените индикатори по проекта. Екипа за управление ще има 

отговорността за тяхното постигане, както на ниво проект, така и като Общинска програма 

 

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират да изпълнят докрай своите 

поети ангажименти по това споразумение, като не поставят, с действия или бездействия, под 

заплаха общото изпълнение на проектните резултати и заложените индикатори. 

 

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

устойчивост на дейностите и/или финансирането като : 
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Кандидатът и партньорите – училища ще продължат да използват по предназначение, 

закупеното по проекта оборудване за продължаване на проектните дейности и развитие на нови 

учебни форми и извънкласни занимания с деца и родители., като го съхраняват и се грижат за 

неговото правилно използване с грижата на добри стопани. 
 
Община Ивайловград, ще има грижата по осъществяване на контрола на съхранението и 

използването, на предоставеното на другите партньори оборудване, по проекта. 
 
Община Ивайловград ще продължи да финансира изпълнението на част от изпълнените по 

проекта дейности със средства от Общински бюджет или други финансирания. 

 
 

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

законодателство. 
 
Споразумението се сключи в 7 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните в 

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

 
 

 

За Кандидата:…………………………………………………/Снежана Кахчиева/ 
 

 

За Партньор 1 : ………………………………………………/ Диана Овчарова / 
 

 

За Партньор 2 : ……………………………………………../ Александра Хорозова / 
 

 

За Партньор 3 : ……………………………………………../ Васвие Али/ 
 

 

За Партньор 4 : ……………………………………………../ Красимира Петкова/ 
 

 

За Партньор 5 : ……………………………………………../ Милена Балабанова /  
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