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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ 

 

Днес, __ . __ . 2021 г., в гр. София се сключи настоящото споразумение за сътрудничество между: 

 

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ със седалище и адрес на управление: бул. „Княз 

Александър Дондуков“ 54Б, София, п.к. 1000, 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  

….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…… 
(пълно наименование на училището) 

 

с адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…….…… 

 

телефон: ………………………………………………… имейл: ………………….……………………., с ЕИК: ………………………………, 

 

представлявано от ……………………………………………………………………………….. директор, наричано по-долу  

 

за краткост „училище партньор“, от друга страна, 

 

 

Страните се споразумяват за следното: 

 

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

1. Училището участва в проект „Практични финанси“ на Джуниър Ачийвмънт България, като през 

учебната 2021 – 2022 г. ще включи в раздел Б или раздел В на училищния учебен план, или като 

извънкласна дейност (според възможностите на училището), преподаване на образователната 

програма „Практични финанси“, разработена с хорариум от 72 учебни часа. За учебната 2021 – 

2022 г. училището се ангажира с преподаване на минимум 36 учебни часа, като оставащите 36 

учебни часа за изпълнение на програмата в пълен обем, могат да се реализират според 

училищния учебен план за предстоящата 2022/2023 учебна година. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ 

 

2. С подписване на настоящото споразумение Джуниър Ачийвмънт България се ангажира към 

училището в рамките на проекта със следното: 

2.1. Предоставяне на учебно съдържание по проекта (учебни материали на хартиен носител), 

включително и в електронна форма и дигитална форма за смесено обучение (blended learning); 

2.2. Провеждане на обучение на участващия педагогически специалист за преподаване на 

финансова грамотност („Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане 

на практически умения за управление на личните финанси“), което предоставя един 

квалификационен кредит. 

2.3. Осигуряване на таксата за участие в обучението в размер на 120 лв. 
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2.4. Издаване на съответното удостоверение за получен квалификационен кредит след успешното 

завършване на обучението; 

2.5. Заплащане на възнаграждение на учителя, координиращ работата по проекта в училището и 

преподаващ програма „Практични финанси“ в размер на 250 лв. (бруто) през учебната 2021-2022 

година, след изпълнение на следните ангажименти: преподадено учебно съдържание в обем от 

минимум 36 учебни часа за учебната 2021-2022 година; решен от учениците входящ и изходящ 

тест; участие на ученици в уебинари в хода на учебната година (5 уебинара за срока на проекта); 

мотивация и подкрепа на ученици за участие в Национално състезание “Практични финанси”; 

попълнени електронен дневник и форма за обратна връзка; създаден 1 учебен казус, 1 задача с 

избираем отговор и 5 въпроса с избираем отговор в областта на финансовата грамотност. 

2.6. След приключване на дейностите по проекта, Джуниър Ачийвмънт България съвместно с 

партньорските организации издават сертификати на училището, учениците и учителите за 

участие в проект „Практични финанси“ за учебната 2021-2022 г. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР 

 

3. С подписване на настоящото споразумение училището се включва със следното: 

3.1. Определяне на една паралелка/смесена група ученици от 9., 10., 11. или 12. клас (15 до 25 души) 

и един учител за участие в проекта през учебната 2021-2022 година, с преподаване на уроците 

от програма „Практични финанси“ в обем от минимум 36 учебни часа, максимум 72 учебни часа; 

4. Включване на програма „Практични финанси“ с минимум 36 учебни часа в учебния план през 

учебната 2021 – 2022 г., в раздел Б, раздел В или като извънкласна дейност (в зависимост от 

възможностите на училището). При първа възможност останалите 36-учебни часа могат да се 

реализират според училищния учебен план за 2022/2023 учебна година. 

4.1. Осигуряване на подходяща среда за провеждане на обучението с необходимата материално-

техническа база за онлайн компонента – класни стаи, достъп до компютри и интернет, достъп на 

доброволци от партньорските организации по проекта за представяне на част от съдържанието.  

4.2. При необходимост, провеждане на обучение по програма „Практични финанси“ в електронна 

среда, от разстояние (ОРЕС).  

4.3. Решаване на входящ и изходящ тест от учениците, изучаващи курса „Практични финанси“; 

4.4. Мотивация и подкрепа на ученици за участие в Национално състезание „Практични финанси“; 

4.5. Участие на ученици и преподавател в уебинари в хода на учебната година (5 уебинара за срока 

на проекта), съобразно предварително обявени дати и начин за повеждане в онлайн събитията. 

4.6. Попълване от участващите учители на електронен дневник и анкети за обратна връзка за 

протичането на преподаването в рамките на учебната 2021-2022 година. 

 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

5. Настоящото споразумение се сключва за срока на проекта, считано от датата на неговото 

подписване. 

6. След изтичането на срока по т.6, споразумението автоматично се прекратява. 
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

За Джуниър Ачийвмънт България:   За училището партньор: 

 

Жана Димова      ………………………………………………………….… 

Координатор на проекта    Преподаващ и координиращ учител 

Тел.: +359 877 161 986     …………………………………............................. 

Имейл: jana.dimova@jabulgaria.org    …………………………………............................. 

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 училището партньор:    За Джуниър Ачийвмънт България: 
 

___________________________ 
/име, фамилия, подпис/ 
                 Директор 

_____________________________ 
Милена Стойчева 

Изпълнителен директор 
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