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ФОРМУЛЯР-A
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И
НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  „ИНОВАЦИИ  В
ДЕЙСТВИЕ“

МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ“

ДОГОВОР

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЯНА НА ИНОВАЦИИ

Днес, 30.05.2019 г. в гр/с. Гоце Делчев, обл. Благоевград се подписа настоящият договор за
сътрудничество и обмен на иновации в изпълнение на НП „Иновации в действие“, между:

1. Общинско , иновативно училище Природо-математическа гимназия "Яне Сандански", гр./с.
Гоце  Делчев,  обл.  Благоевград,  БУЛСТАТ  000013923,  представлявано  от  директор  Елка
Иванова Божикова.

2.  Общинско , невписано в Списъка на иновативните училища  училище Второ основно
училище  "Гоце  Делчев",  гр./с.  Гоце  Делчев,  обл.  Благоевград,  БУЛСТАТ  000012530,
представлявано от директор Цветанка Йорданова Петричкова.

I. СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА СЛЕДНОТО :

Чл.1. Училищата се спораземяват да си сътрудничат по изпълнение на НП „Иновации в действие“ в
съответствие с Националната програма и този договор като равностойни партньори.

Чл.  2.  Училищата  се  договарят,  чрез  дейността  си  да  подпомогнат  изграждането  мрежата  от
иновативни училища по подходящ начин.

Чл.3.  Партниращите  училища  осигуряват  условия  за  посещение  на  място  в  училищата,  като
училището – домакин осигурява приоритетно изпълнението на целите на мобилността.

Чл.  4.  Партниращите  страни  се  договарят  и  описват  в  анекса  към  настоящия  договор  за
сътрудничество следното: цел и програма за мобилност на място, конкретни обстоятелства при
представяне на иновациите, броя на участниците и времетраенето на мобилността, вида и начина
на представяне на публичната изява по време или след посещенията на място, както и продуктите
от съвместната дейност и друго.

Чл.5. Анексът към настоящия договор е неразделна част от договора. Подписва се от директорите
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на двете училища и се съхранява в архива на училищата партньари.

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл.6.  Финансовия  пакет,  определен  за  всяко  партниращо  училище  се  предоставя  на
общинското/държавното училище, участник в НП и се разходва съгласно правилата на НП, както и
на този договор.

Чл.  7.  Финансовия  пакет  определен  по  НП  за  частно  училище  се  предоставя  на
общинското/държавното училище, партниращо с частното и се изразходва, съгласувано с частното
училище.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ УЧИЛИЩА

Чл.8.  В  интерес  на  взаимното  сътрудничество  училищата  предоставят  възможност  на
педагогически и непедагогически специалисти от партниращите училища да участват активно по
време на мобилността в учебния процес и извънкласните форми.

IV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл.9. Настоящият договор се сключва за срока на действие на НП „Иновации в действие“ за 2019г.

Чл.10. Настоящия договор се прекратява в следните случаи:

1.   По взаимно съгласие на страните изразено писменно;
2.   Трайно неизпълнение на задълженията на една от страните;
3.   Изтичане срока на договора;
4.   Други основания предвидени от закон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11. Партниращите училища представят копие от договора в РУО в едноседмичен срок след
подписването му.

Чл.12. Промени в договора могат да се извършват след съгласуване с РУО, в срок не по- късно от 10
/десет/ дни преди осъществяване на мобилността.

Чл.13. Възникналите спорове по настоящия договор се решават с преговори при посредничеството
на Комисията за иновативните училища.
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Чл. 14. Отговорни лица за изпълнението на договора са както следва:

г-н/г-жа Елка Иванова Божикова,
директор на Природо-математическа
гимназия "Яне Сандански"

Директор:………………………….
/ подпис /

Гл. счетоводител: Ангел Костадинов
Думбанов
/ или друго упълномощено лице /

г-н/г-жа Цветанка Йорданова Петричкова,
директор на Второ основно училище "Гоце
Делчев"

Директор:………………………….
/ подпис /

Гл. счетоводител: Марияна Кръстева
Чолакова
/ или друго упълномощено лице /

VI. АНЕКС КЪМ ДОГОВОРА

Посещението на място ще се извърши в периода от 07.10.2019 до 29.11.2019.

Броят педагогически специалисти е 8.

Брой ученици по класове - брой ученици 7 клас - 56;

Продукти на иновацията - презентация; постери; фотоалбум;
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