
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ 

Днес, 15.01.2020, в гр. София се сключи настоящото споразумение за сътрудничество           
между: 

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ със седалище и адрес на управление: ул.           
„Загоре“ 9, 1124 София, тел.: 02/9894361, имейл: ja.bulgaria@jabulgaria.org, с ЕИК:          
121305643, представлявана от Милена Иванова Стойчева, изпълнителен директор,        
наричана по-долу  за  краткост „Фондацията“, от една страна, 
и  
….………………………ЛАМ'ОН ООД 
 (пълно наименование на партньорската организация) 
с адрес: ………София, ул.Доспат 50 телефон: +359887724334 
имейл: contact@lam-on.com с ЕИК: 205345397, представлявано от Гергана Станчева, 
наричана по-долу за краткост „Партньор“, от друга страна, 

Страните се споразумяват за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

1. Партньорът сътрудничи на Джуниър Ачийвмънт България по проект „Зелено        
сътрудничество отвъд граници“, като предоставя безвъзмездно една или повече от         
изброените по-долу услуги:

1.1. Менторство – партньорът участва с доброволен менторски труд в една или            
повече от изброените дейности в чл. 2, като особено желателно е поемането на             
по-дългосрочен менторски ангажимент в дейността „Трансгранични зелени       
инициативи“ и подкрепа на екипите в цялото развитие и реализация на техните            
идеи. 

1.2. Представители на партньора правят презентации на свои „зелени“ решения,         
дейности или кампании в училищата, участващи в проекта. 

1.3. Партньорът промотира активно участието си в проекта в интернет сайта си и в             
социалните мрежи, както и при срещи с други организации. 

1.4. При възможност и желание, партньорът може да предложи стаж на учениците           
в своята организация. 

1.5. Партньорът се ангажира да кани ученици на зелени инициативи, организирани          
от него. 

2. Проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ се изпълнява в партньорство        
между организациите Джуниър Ачийвмънт България, Джуниър Ачийвмънт Норвегия       
(област Согн ог Фьоране), Nordic Innovation Hub и Green Business Norway и включва            
следните основни елементи: Изграждане на компетентности за зелено       
предприемачество чрез образование (първоначално обучение на учители за       
преподаване на програмите „Зелено предприемачество – GREENT” и “Учебна        
компания“ на Джуниър Ачийвмънт; преподаване на учебно съдържание по зелено         
предприемачество в училище; гост-лектори от екологични НПО и зелени бизнеси;         
посещения във ферми, зелени бизнеси и НПО на местно ниво); 5-дневен фестивал           

1 



„Учене за устойчиво развитие чрез правене“, който ще се проведе в България през             
октомври 2020 г. с участие на ученици, учители, еко експерти, зелени           
предприемачи и представители на държавните институции и общините от България          
и Норвегия (по време на фестивала ще бъдат формирани трансгранични екипи           
между ученици от България и Норвегия); планиране и реализация на          
трансгранични зелени инициативи (екипите, формирани по време на фестивала,         
ще работят през учебната 2020-2021 г. с помощта на ментори върху развитието на             
съвместни учебни компании с екологичен продукт/услуга или провеждането на         
съвместна зелена кампания/инициатива в двете държави); учебно пътуване в         
Норвегия (група от 10 души от България ще посети Норвегия за 5 дни през май               
2021 г., като правото на тази специална награда ще получат най-добре           
представилите се ученици и учители от всички училища, участващи в проекта). 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ 

3. С подписване на настоящото споразумение Джуниър Ачийвмънт България се        
ангажира към партньора в рамките на проекта със следното:

3.1. Осигуряване на достъп на представители на партньора до училища, участващи          
в проекта, за провеждане на гост-лекции, част от обучението по зелено           
предприемачество за учениците, включени в проекта. 

3.2. Предоставяне на възможност най-активните поддръжници на проекта сред        
партньорите да участват във фестивал „Учене за устойчиво развитие чрез          
правене“. 

3.3. Предоставяне на възможност на представители на партньора, които са         
участвали най-активно в предоставянето на менторство на учениците (особено в          
дейността „Трансгранични зелени инициативи“ и са показали най-голяма        
ангажираност към проекта, да се включат в учебно пътуване до Норвегия в област             
Согн ог Фьоране през май 2021 г. 

3.4. Популяризиране на подкрепата на партньора за проекта чрез поставяне на          
логото му в страницата на проекта и споменаване на приноса му в социалните             
мрежи и информационния бюлетин на Джуниър Ачийвмънт България. 

3.5. В края на проекта Джуниър Ачийвмънт България издава благодарствена         
грамота на партньорската организация за участие в проект „Зелено         
сътрудничество отвъд граници“ за учебните 2019-2020 и 2020-2021 г. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА 

4. С подписване на настоящото споразумение партньорът се включва със следното:
4.1. Осигурява ментор/ментори, които да се включат в една или повече от           

описаните в чл. 1 дейности. 
4.2. Приема условието, че менторският труд е доброволен и за него не се полага             

възнаграждение. 
4.3. Ангажира се да представи пред учениците свои „зелени“ решения. 
4.4. Ангажира се да промотира активно проекта в интернет сайта си и в социалните             

мрежи, както и при срещи с други организации. 
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4.5. Ангажира се да обмисли, спрямо своите възможности и време, предлагането          
на стаж на някои от учениците, участващи в проекта, в своята организация. 

4.6. Ангажира се да кани ученици на зелени инициативи, организирани от него. 
4.7. Партньорът подписва Анекс 1 към този договор, в който се ангажира с броя на              

часовете, които менторът ще отделя за подкрепа на проекта, както и описание на             
дейностите, с които ще подпомогне изпълнението на проекта. 

4.8. При невъзможност да изпълни поетите по силата на този договор ангажименти,           
партньорът се задължава да уведоми Фондацията за това най-малко 2 седмици           
преди датата на влизане в сила на задълженията му. 

4.9. Партньорската организация има право да избере една или повече от          
дейностите, описани в чл. 1. 

4.10. Партньорската организация сама определя броя на отделените от ментора         
часове в подкрепа на дейностите по проекта. 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

5. Настоящото споразумение се сключва за срока на проекта (29.10.2021 г.), считано          
от датата на неговото подписване.

6. След изтичането на срока по чл. 5, споразумението автоматично се прекратява.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

7. Двете страни определят лица за контакт и координация на дейностите:

За Джуниър Ачийвмънт България: За партньорската организация: 
Вера Петканчин Гергана Станчева 
Координатор на проекта         Съосновател на ЛАМ'ОН 
Тел.: +359 887 309033 +359887724334
Имейл: vera.petkantchin@jabulgaria.org contact@lam-on.com 

7.1. При промяна на координатора страната надлежно уведомява другата в разумен          
срок, за да не се нарушава комуникацията. 

8. Страните по споразумението нямат право да продават и/или предават на други          
организации и лица резултатите от съвместната им дейност и сътрудничество,         
освен ако не са постигнали писмено споразумение за това.

9. Неуредените въпроси по споразумението, както и всички спорове, възникнали по         
време на неговото изпълнение и тълкуване, ще се разрешават в духа на           
разбирателство и добра воля, следвайки законите на Република България.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му. 

За партньорската организация: За Джуниър Ачийвмънт България: 

___________________________ 
Гергана Станчева 

_____________________________ 
Милена Стойчева 
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Съосновател на ЛАМ'ОН Изпълнителен директор 

Анекс 1 

С настоящото партньорската организация се ангажира да предостави ментор за          
следните дейности: 

1. Посещения в училище и представяне пред учениците на философията и         
дейността на компанията.

2. Менторска подкрепа на трансграничните екипи, които ще разработват зелени        
продукти/услуги.

Менторите Гергана Станчева и Анджела Иванова, основатели на ЛАМ'ОН (име,          
фамилия, заемана позиция в партньорската организация) се задължава да положи 6           
часа доброволен труд в подкрепа на дейности по проект „Зелено сътрудничество отвъд            
граници“ в периода 01 - 12.2020 

При невъзможност да изпълни поетите по силата на този договор ангажименти,           
партньорът се задължава да уведоми Фондацията за това най-малко 2 седмици преди            
датата на влизане в сила на задълженията му. 

За партньорската организация: За Джуниър Ачийвмънт България: 

___________________________ 
Гергана Станчева 
Съосновател на ЛАМ'ОН 

_____________________________ 
Милена Стойчева 

Изпълнителен директор 
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