
ДОГОВОР  

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ” 

№ .................................. /........................(дата) 

 

Днес,...............г., в гр........................................ се сключи настоящият договор за 

изпълнение на дейности по Модул 2 на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ 

УЧИТЕЛИ“, одобрена с Решение № 188 от 05 март 2021 г. на Министерския съвет, наричана 

по-долу “НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ”,   

между 

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, с адрес гр. София, бул. 

„Княз Дондуков” № 2А, БУЛСТАТ: ……….., представлявано от ……………………, главен 

секретар на Министерството на образованието и науката,  упълномощена със Заповед № 

………………………на министъра на образованието и науката и ……………………….., 

главен счетоводител, наричано по-нататък МОН, от една страна 

и от друга страна 

2. …………………………,  ……………………………..,  гр. ……………………., област 

………………….,  наричан по-долу  “УЧАСТНИК”,  

и 

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

….............………………………………., ЕИК:……………………….., представлявано от 

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

„УЧИЛИЩЕТО“. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. МОН се задължава да финансира едногодишно обучение в задочна/дистанциионна форма 

за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по …“/„ресурсен 

учител“, съгласно Модул 2 от НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА, УЧАСТНИКЪТ – да 

участва и завърши обучението при условия, определени от висшето училище, след което да 

работи в УЧИЛИЩЕТО за определен в този договор срок, а УЧИЛИЩЕТО да осигури 

възможност на УЧАСТНИКА да участва в обучението по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА.  



 2. Срокът на обучението е една учебна година, считано от датата на зачисляване на 

УЧАСТНИКА за учебната 2021/2022 година във висше училище за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация. 

3. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от страните и има сила за 

срок от две учебни години.  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 4. МОН има право: 

4.1. да изисква от УЧАСТНИКА спазване на всички негови задължения във връзка с 

провеждането на обучението; 

4.2. да осъществява текущ контрол относно присъствието на УЧАСТНИКА в 

обучението; 

4.3. да бъде уведомяван за всички обстоятелства, водещи до отпадане на основанието за 

участие на УЧАСТНИКА в обучението; 

4.4. да изисква от УЧАСТНИКА явяване на изпит в края на периода на обучението като 

основание за издаване на удостоверение за придобита квалификация.  

5. МОН се задължава да осигури средства на висше училище за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация, уточнена в т. 1 на настоящия договор, за 

периода на обучението на УЧАСТНИКА. Средствата ще бъдат предоставени на висшето 

училище, в което ще се обучава УЧАСТНИКЪТ. 

6. УЧАСТНИКЪТ има право да бъде уведомен от висшето училище при започването на 

обучението за условията, при които то ще бъде проведено, както и за неговите права и 

задължения. 

7. УЧАСТНИКЪТ се задължава: 

7.1. да посещава редовно обучението в периодите, в които е предвидено присъствено 

обучение;  

7.2. да уведомява писмено висшето училище за всички обстоятелства от значение за 

участието му в обучението;  

7.3. да спазва всички свои задължения във връзка с провеждането на обучението; 

7.4. след успешно завършване на обучението да работи в УЧИЛИЩЕТО за срок не по-

малък от една учебна година. 

8. УЧИЛИЩЕТО се задължава: 



8.1. да осигури възможност  на УЧАСТНИКА да участва в обучението за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация; 

8.2. да осигури възможност на УЧАСТНИКА, след успешно завършване на обучението, да 

работи в УЧИЛИЩЕТО за срок не по-малък от една учебна година. 

 

ІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

9.  Договорът се прекратява: 

9.1. с изтичане на срока по т.3 

9.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

9.3. при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява дейностите, предмет 

на договора. 

10. Договорът може да бъде развален: 

10.1. едностранно от МОН при отказ на УЧАСТНИКА да завърши обучението; 

10.2. едностранно от МОН при отпадане на някое от условията, на които трябва да 

отговаря  УЧАСТНИКЪТ, за да участва в обучението; 

10.3. едностранно от УЧИЛИЩЕТО при напускане на УЧАСТНИКА по време на 

провеждането на обучението за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация; 

10.4. едностранно от УЧИЛИЩЕТО при неизпълнение от страна на УЧАСТНИКА на 

задължението по т. 7.4 от договора. 

 

IV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

11.  При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор УЧАСТНИКЪТ 

дължи връщане на цената на обучението му.  

12. Цената на обучението включва всички разходи, реално извършени от МОН, в размерите, 

предвидени в бюджета на Националната програма. 

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

13. УЧАСТНИКЪТ се съгласява доброволно предоставените за целите на настоящия 

договор негови лични данни да бъдат обработвани от МОН, УЧИЛИЩЕТО и висшето 

училище, в което ще се проведе обучението, като това става в съответствие с разпоредбите 



на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни. 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните 

и влиза в сила от деня на подписването му. 

 

 

МОН: 

 

………………………. 

Главен секретар на 

Министерство на  

образованието и  науката 

 

……………… 

Главен счетоводител 

 

УЧАСТНИК: 

 

………………………. 

УЧИЛИЩЕ: 

 

…………………………. 

 


