
- Представяне на страната, града и училището на всеки от партньорите, 

което да послужи като опора при  провеждането на езикова и  

културна подготовка на участниците;

- Определяне на критериите за подбор на участници в проекта; 

- Определяне на броя на часовете, необходими за езикова, културна и 

педагогическа подготовка; 

- Подготовка на всички необходими елементи за извършване на 

мониторинг и оценка на проекта.

ЦЕЛИ НА СРЕЩАТА:



Семинар относно методите на действие за координация 

и видове документи, които ще се използват във всяка 

дейност

Септември 2016 – официално представяне на проекта в четирите партньорски

училища. Документи: всякакъв вид документи и доклади, които удостоверяват, 

че групите, участващи в плана за разпространение са информирани за

проекта.

Октомври 2016 – официалното представяне на проекта в четирите

партньорски училищаДокументи: всякакъв вид документи и доклади, които

удостоверение, че групите, участващи в плана за разпространение са

информирани за проекта



Ноември 2016 – Обявяване на критериите за подбор на ученици и 

преподаватели в четирите партньорски училища.

Документи: всякакъв вид документи, които потвърждават  обявяването.

Декември 2016 

– Селекция на ученици и учители – бъдещи участници в проекта.

Документи : Всички документи, определени от селекционната комисия, копия 

на документите, депозирани от желаещите да участват в селекцията.

-Среща на проектните екипи в училището-координатор – Технологичен лицей 

“Николае Балцеско”, град Фламанци, Румъния.

ДОКУМЕНТИ : присъствен списък, сертификати за участие, протокол от 

заседанието, въпросник за удовлетвореност.



Януари – Февруари 2017 – Културна, езикова и педагогическа подготовка на 

учениците и учителите, които ще участват в обмена на добри практики.

ДОКУМЕНТИ : 

• Програма за извършване на обучение;

• Присъствени списъци на учениците, които участват в културна подготовка 

– 5 часа, педагогическа подготовка 5 часа и езикова подготовка – 30 

часа. Първоначалният тест, заключителният тест и програмата, разбира се 

трябва да бъдат включени.

• Кратък доклад относно темите и целите, представени във всеки тип 

подготовка.

Февруари 2017 – Междинен доклад за първите 6 месеца, с технически 

доклад и финансов отчет, съгласно изискванията на агенцията. Съобщението 

ще бъде направено своевременно.



Март 2017 – Училищата – партньори от Италия, Турция и България ще вземат 

участие в мобилна дейност за обмен на добри практики, която ще се проведе в 

Румъния, в продължение на 5 дни / 27-31 март/.

ДОКУМЕНТИ: 

1. Списък за обслужване от всяка участваща институция, с дата и подпис от 

приемащата институция.

2. График на дейностите с дата и подпис от приемащата институция.

3. Europass сертификат за всеки участник.

4.Доклади от приемащата институция и гостуващите институции, в които ще се 

направи оценка за начина по който са постигнати целите на мобилната практика.

Април 2017 – Оценка и мониторинг на дейностите, проведени през месец март.

ДОКУМЕНТИ : Въпросници за учениците и придружаващия ги учител, доклади на 

учениците, доклад на придружаващия учител, подробно описан за всеки ден, 

индивидуални интервюта с участниците, други документи за оценка и мониторинг, 

отговарящи на дейностите, доклад от лицето, отговарящо за мониторинга и 

оценката  /на английски език/.



Май 2017 – Училищата – партньори от Румъния, Италия и България ще вземат 

участие в мобилна обмяна на добри практики, която ще се проведе в Турция в 

продължение на 5 дни /16-20 май/.

ДОКУМЕНТИ: 

1. Списък за обслужване от всяка участваща институция, с дата и подпис от 

приемащата институция.

2. График на дейностите с дата и подпис от приемащата институция.

3. Europass сертификат за всеки участник.

4.Доклади от приемащата институция и гостуващите институции, в които ще се 

направи оценка за начина по който са постигнати целите на мобилната практика 

Юни 2017 - – Училищата – партньори от Румъния, Италия, и Турция ще вземат 

участие в мобилна обмяна на добри практики, която ще се проведе в България в 

продължение на 5 дни (2-6 юни)

ДОКУМЕНТИ: 

1. Списък за обслужване от всяка участваща институция, с дата и подпис от 

приемащата институция.

2. График на дейностите с дата и подпис от приемащата институция.

3. Europass сертификат за всеки участник.

4.Доклади от приемащата институция и гостуващите институции, в които ще се 

направи оценка за начина по който са постигнати целите на мобилната практика 



Юли 2017 – Оценка и мониторинг на дейностите, които се проведоха през май и юни.

ДОКУМЕНТИ : Въпросници за учениците и придружаващия ги учител, доклади на 

учениците, доклад на придружаващия учител, подробно описан за всеки ден, 

индивидуални интервюта с участниците, други документи за оценка и мониторинг, 

отговарящи на дейностите, доклад от лицето, отговарящо за мониторинга и оценката  

/на английски език/.

Aвгуст 2017 - дейности за завършване на проекта на платформата за електронно

побратимяване – eTwinning. Кратък доклад за дейността.

Септември 2017 - Училищата – партньори от Румъния, Турция и България ще вземат 

участие в мобилна дейност за обмен на добри практики, която ще се проведе в Италия 

в продължение на 5 дни (11-15) септември.

ДОКУМЕНТИ: 

1. Списък за обслужване от всяка участваща институция, с дата и подпис от приемащата 

институция.

2. График на дейностите с дата и подпис от приемащата институция.

3. Europass сертификат за всеки участник.

4.Доклади от приемащата институция и гостуващите институции, в които ще се направи 

оценка за начина по който са постигнати целите на мобилната практика.



Октомври 2017 – Оценка и мониторинг на дейностите, проведени през 

Септември.

ДОКУМЕНТИ : Въпросници за учениците и придружаващия ги учител, доклади на 

учениците, доклад на придружаващия учител, подробно описан за всеки ден, 

индивидуални интервюта с участниците, други документи за оценка и 

мониторинг, отговарящи на дейностите, доклад от лицето, отговарящо за 

мониторинга и оценката  /на английски език/.

Ноември 2017 – Училищата – партньори ще се съберат в Италия за 2 дни. Тяхна 

цел ще бъде да се разработи програма за местно развитие.

ДОКУМЕНТИ : присъствен списък, сертификати за участие, протокол от 

заседанието, въпросници за удовлетвореност.

Всякакъв вид документи, които удостоверяват разпространението.

Декември 2017, Януари и Февруари 2018 – Резултати от разпространението на 

проекта в четирите партньорски училища и попълване на окончателния доклад 

от всички партньори.



Всяка институция, участваща в проекта, чрез законния си представител, издава

заповед, чрез която назначава екип за изпълнение на проекта, който се състои (едно

лице може да запълни няколко позиции, организационни въпроси са оставени за всяко 

училище, за да се реши):- Лицето за контакт, който е също така отговаря за проекта;

- Лице, което отговаря за финансите;

- Лице, което отговаря за подбора на учениците-участници;

- Лице, което отговаря за езиковата, културна и педагогическа подготовка на 

учениците;

- Лице, което отговаря за възприемането на проекта и разпространение на 

резултатите.

- Лицето, което отговаря с осигуряването на логистиката за по-добро развитие 

на проекта (здраве и злополука, паспорти, нотариални отчети от родителите, самолетни

билети и т.н.)

- Лицето, което отговаря с мониторинг и оценка на дейностите, предприети в 

рамките на проекта.

-ВНИМАНИЕ - студентите не трябва да са над 18-годишна възраст, в противен случай 

наличието на придружаващия учителят не е оправдано

-Учителите ще бъдат избрани от Комисията за избор според собствените си критерии за 

подбор.



Финансови разпоредби на програма Еразъм + с приложение в проекта. 

Методи и оценка на дейностите по мониторинг

- В рамките на този тип проект ние ще работим за вас като агенция :

- договор, подобен на този, който подписахме с агенцията (Приложение 1), ще се 

сключи, на който ще бъде приложен бюджет, съответстващ на бюджета на проекта 

(Приложение 2) за всеки член.

- След като проектът е подписан, 40% от дължимата сума от бюджета ще бъдат

прехвърлени за всеки партньор в посочената сметка в проекта, още 40% ще бъдат

прехвърлени след Втората дейност на обмена на добри практики, а останалите 20% ще се 

прехвърлят след приключване на проекта, след като окончателния доклад е представен от 

нас и е получено одобрението на агенцията. 

- За финансов отчет и финансов одит на проекта, което може да се случи на всеки

етап от проекта, след неговото приключване, или през следващите шест години след 

неговото завършване, ние, приемащата институция, трябва да представим на нашата

агенция всички заключителни документи , за всички участници, в оригинална форма (не 

съществува възможност, одитът да не се проведе за този вид проекти - всички проекти се 

проверяват за сметка на факта, че се координират функциите на институцията като

subagency). Ето защо, след като се преведе всяка сума пари, копията ще бъдат направени и 

съхранявани при заключителните документи, а оригиналите се изпращат по пощата до 

нашата институция, които след това ние ще представим на нашата агенция като

доказателство за одита.



- Дължимите суми за всяка категория разходи се приспадат, както следва (като се

започне от най-простите до комплекса):

Бюджетът за препитание на учениците по време на обмена на добри практики 

може да има три метода на изразходване:

1. Парите се прехвърлят към техните Сметки в евро и те го използват - което е много 

трудно да се управлява

2. Всички пари се прехвърлят на придружаващите хора (като се има предвид, че това

са всички непълнолетни лица) и сподвижниците допълнително ще разпределят парите на 

учениците според програмата, при подписването му, в рамките на мобилността.

3. Придружаващото лице прави плащанията за храна и настаняване за всички седем

студенти и останалата част от парите ще бъдат дадени на студентите да прекарат в зависимост

от техните нужди

4. Независимо от използвания метод, след всяка мобилност ни изпратете

доказателство, че всички пари са достигнали до  учениците, или като плащане за храна, 

настаняване и джобни - пари, или че всеки ученик е получил цялата сума и те са я похарчили

според техните нужди.  

5. Препоръчително е, че трансферите да се направят не по-рано от две седмици преди

началото на мобилността.

6. За придружаващия персонал, се прехвърлят парите директно в личните им сметки в 

евро.



Институцията-домакин издава следните документи, които

потвърждават участието на:

1.Списък заЦялостно на обслужване за всяка институция, с дата и 

подпис от приемащата институция;

2. График на дейностите с дата и подпис на приемащата институция.

3. сертификат Europass за всеки участник.

4. Доклад от приемащата институция и доклади от гостуващите 

институции с оценки за начина, по който са проведени мобилните 

практики.



Заключителните финансови документи: 

банкови документи, които свидетелстват, че парите садостигнали до  

учениците и придружаващия персонал - платежни нареждания и банкови

отчети

-посещаемост списък-графика дейност на всеки студент

Европас сертификат (копие, - това е единственият документ, чието оригинална

форма, остава в притежание на студентите)



- Сумите, изразходвани за транспорт могат да бъдат финансово обосновани

чрез трансфери към агенции и банкови извлечения, самолетни билети, 

или други методи за плащане от летището до града, където се провежда

проекта.

-За сумите, необходими за срещите по проекта ще бъдат прехвърлени в 

лични сметки в евро на участниците и за тяхната обосновка, са необходими, 

за да бъдат изпратени следните документи: 

-Платежното нареждане за участниците, банковите извлечения на 

участниците, които потвърждават, че сумите са получени, сертификата за 

обслужване, издаден от приемащата институция, в дневния ред на дейността

(проста и поучителна) и производства / мини (доклад), изготвен след срещата

(проста и поучителна). Прости и кратки документи, които удостоверяват, 

постигането на целите, са предпочитани. Тази сума участникът ще използва

за транспорт и храна, без задължението за представяне на каквито и да било 

финансови документи.



Заключителните финансови документи могат да бъдат:

-bank документи, удостоверяващи, че парите са достигнали до участниците –

платежни нареждания за  срещата по проекта и банкови отчети

- сертификат посещаемост, издаден от приемащата институция

-дневен ред на срещата

-протокол от срещата, подписан от всички участници

Сумите, необходими за управлението и организацията на проекта са

фиксирана сума и не могат да бъдат оправдани.

Въпреки, че е добре да се знае, че в случай на одит, агенцията има право да 

поиска doceuments. За нас, координаторът, документите трябва да се поискат

от румънската Агенция и за партньорите - от тяхната национална агенция, ето

защо ние препоръчваме да се съхраняват всички документи, които

удостоверяват, използването на тази сума.



Разпространяване и използване на резултатите от проекта. 

методи за мониторинг и оценка на дейностите.

Ще се гарантира прозрачност по всички възможни начини



Разпространението ще се извършва в съответствие с графика на проекта 

- учениците от професионално и техническо образование от училищата, които

участват в проекта, ще получат информация за резултатите и по този начин ще

могат да формират нова представа за предприемачеството.

- учители от училищата, включени в проекта, които ще вземат участие в 

дейностите по разпространение на информация, които влизат в контакт с 

постиженията на проекта, ще се запознаят с възможностите, които предлага

достъпът до проектите Еразъм +.

- преподаватели по професионално и техническо образование -specialised в 

областта на селското стопанство ще бъдат в състояние да използват местен

план за развитие, изготвен по време на проекта, за да се организира

практически курсове за обучение.

- предприемачи от районите на училищата, които участват в проекта, ще могат

да се запознаят с организационните методи на земеделските стопанства , от 

примерите за добри практики, които са полезни за работата им.



- представители на местните общности от петте градове, от които

участващите ученици идват , ще могат да се намерят примери за добри

практики от други страни, за това как да сеподкрепят бъдещите

предприемачи и съществуващите такива, за по-добро икономическо

развитие, което включва участие в местна група за действие.

- членове на платформата еТуининг, чрез нашия проект, които ще бъдат

отворени през декември-януари. Технологично гимназия "Николае 

Balcescu" като координатор ще инициира проект на платформата, а след 

това, заедно ще ги изпълни; тази дейност ще се отвори списъка на 

дейност.

- Това е взаимно договорено от всички членове, че координаторът на проекта 

трябва да се открие Facebook профил за този проект.



Документи:

-Отчети и протоколи от заседанията, кратък писмен доклад.

спецификация

-В Решенията и докладите на индивидуална отговорност на

проекта ще се извършва на английски език

-Всички Други документи, които ще последват документи по 

проекта ще бъдат направени на вашия национален език и ще се 

напише enghlish етикет, който ще покаже какво представлява

документа



Благодарим Ви за участието


