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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Професионалната гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ изпълнява проект в сектор
„Професионално образование и обучение“ с номер 2021-1-BG01-KA122-VET-000020737.

С настоящото писмо Ви уведомяваме за възникнала необходимост от смяна на партниращата
приемаща организация по проекта, както и за последвалата от това смяна на дестинацията за
осъщесвяване на мобилност с цел производствена практика за нашите ученици.

Съгласно първоначалното проектно предложение, приемаща организация е асоциация Artemisz
от Унгария, а нашето желание е тя да бъде заменена с компанията XAVIA LTD (OID: E10218242) от
Кипър.

Причини за наложилата се промяна: влошено качество на комуникацията с унгарските партньори
и липса на адекватен отговор по отношение поставените от нас изисквания за осъществяване на
мобилността.

За нашето училище е важно да осигурим високо качество на изпълнението на проекта, съобразно
очакванията на нашите ученици, преподаватели, а също и от страна на подкрепящите ни родители. В
контекста на динамичните промени в глобален мащаб, работата с коректни партниращи организации
за нас е ключова, затова не бихме искали да рискуваме да продължим да работим с партньори, които
постепенно губят нашето доверие.

Новата партньорска организация ни бе препоръчана от наши колеги. Проверихме историята и
опита на организацията, както и резултатите от осъществените от тях проекти. Получихме и
уверението от страна на организацията, че има капацитета да осъществи производствената практика
съгласно зададените от нас условия и параметри – прилагаме Писмо за намерения.

Ние напълно разбираме, че бюджетът, който ни е предоставен с договора за финансиране, се
отнася до държава от категория 3, но новите ни партньори (категория 2) ще съумеят да организират
логистиката по мобилността, въпреки ограниченията на бюджета. От наша страна, ние поемаме
ангажимента да съфинансираме възникналите разходи, които надхвърлят бюджета по перото за
индивидуални разходи – в случай, че това се наложи.

Вярваме, че тази промяна, ще бъде потвърдена от Центъра за развитие на човешките ресурси в
качеството му на Национална Агенция по програма „Еразъм+“.

Нашият екип остава на разположение, ако по казуса е нужна допълнителна информация.

С уважение,
Росица Генова,
Директор на ПГСС „Васил Левски“
гр. Първомай
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