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Днес, 06.12.2018 г., 

 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), 
 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин 16-20,  

представлявана от Радосвет Радев – изпълнителен председател, 

и 

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ),  
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк Меден рудник, бул. Захари Стоянов,  

представлявана от Димитър Николов – кмет на община Бургас, 

сключиха настоящия 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

в областта на информационните и комуникационни технологии, професионалното 
образование и обучение, електрическата мобилност и киберсигурност 

 

СТРАНИТЕ, 

 Като отчитат важната роля на информационните и комуникационни технологии в 
професионалното образование и обучение за развитието на съвременното общество, 
и осъзнават своята роля и отговорности за развитието на ИКТ в страната,  

 като се опират на добрите предпоставки и традиции в страната в областта на 
образованието и в стремежа си максимално да развият и съхранят интелектуалния 
капацитет на българското общество,  

сключиха НАСТОЯЩОТО споразумение за следното: 
 

ЧЛЕН 1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА МЕМОРАНДУМА 

1.1. Целта на този меморандум е да се създаде практическа рамка за развитието на по-
тясно сътрудничество при изпълнението на взаимни социални, икономически и други 
цели, вкл.: 

1. сътрудничество при въвеждане на съвременните тенденции, форми и средства за 
професионално образование и обучение в рамките на обхвата на този меморандум, 

2. обмен на ценна информация за развитието на взаимно интересни сфери,  

3. проучване и обсъждане на възможностите за развиване на национални, регионални 
и международни партньорства в областта на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), дуалното обучение, секторните политики за професионално 
образование и обучение, 

4. сътрудничество за участие в секторен образователен модел за електрическа 
мобилност и в „Секторен консултативен съвет за електрическа мобилност“ (СКСЕМ) 
с участието на МОН. 
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ЧЛЕН 2. ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА 

2.1. Двете страни обединяват усилията си за развитие на информационните и 
комуникационни технологии, както и на услугите, свързани с ИКТ, електрическата 
мобилност и киберсигурност.  

2.2. Водени от посочените по-горе цели и разбирания, БСК и ПГКПИ се споразумяват да си 
сътрудничат на принципите на взаимното разбирателство, взаимната полза, общите 
интереси и допълващи се дейности в областта на обучението и практическата 
реализация на младото поколение в страната, в сферите на обхвата на настоящия 
меморандум. 

2.3. В интерес на общите цели, двете страни ще партнират за:  

1. Насърчаване и подпомагане на  сътрудничеството между техните членове и 
партньори;  

2. Разработване на учебни и изпитни програми и материали;  

3. Организиране на програми за квалификация и преквалификация на 
преподавателите, учителите, обучаващите и наставниците; 

4. Участие на бизнеса в учебния процес;  

5. Развитие на материално-техническата база; 

6. Установяване на партньорски отношения - бизнес - училища (практики, дуално 
обучение, подготовка на наставници); 

7. Осъществяване на дейности по кариерно ориентиране и популяризиране - 
посещения в училища; 

8. Организиране и провеждане на Дни на отворените врати и др. 

2.4. В интерес на общите цели БСК ще: 

1. Съдейства за намирането на фирми, нейни членове, които, при нужда от 
специализирани програми и софтуер, да се обръщат към ПГКПИ, чиито ученици 
имат потенциала и компетенциите да ги разработят;  

2. Осигурява възможности за професионално развитие на завършващите ПГКПИ чрез 
фирми, членове на БСК;  

3. Съдейства при изработването на нови програми и осъвременяването на стари, които 
да отговарят на изискванията на съвременната икономика, с участието на водещи 
експерти на БСК в областта на ИКТ;  

4. Подпомага експертно и организационно, чрез координиране със свои браншови 
структури на дейността и развитието на „Секторен консултативен съвет за 
електрическа мобилност“ (СКСЕМ) с участието на МОН,  

5. Осигурява условия за провеждане на стажове и разработка на дипломни работи във 
фирми, членове на БСК. 

2.5. В интерес на общите цели ПГКПИ ще: 

1. Доближава програмите, преподаването и практическите дейности в ПГКПИ до 
нуждите на индустрията,  

2. Осигурява условия за включване на водещи ИКТ специалисти от фирми, членове на 
БСК,  като лектори в курсове и семинари, провеждани от ПГКПИ. 

3. Съдейства за провеждане на ежегодни срещи на випускниците и други 
заинтересовани ученици с представители на предприятия, с готовност да участват в 
практическо обучение (производствена практика) или да сключат трудов договор за 
дуално обучение по чл. 230 на Кодекса на труда и осигурят следваща заетост.  
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ЧЛЕН 3. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

3.1. Този Меморандум описва общите условия и договорености за бъдещо сътрудничество 
между двете страни, като по никакъв начин не обвързва правно същите. Конкретни 
условия за това бъдещо сътрудничество ще бъдат договаряни своевременно и 
допълнително, и ще бъдат предмет на допълнителен договор между страните, в 
случай че обстоятелствата го налагат. 

3.2. Настоящият меморандум влиза в сила след подписването му от страните и остава в 
сила, докато и двете или някоя от страните, поиска писмено прекратяването му.  

3.3. Меморандумът може да бъде променян по всяко време, след споразумение между  
страните. 

3.4. Меморандумът може да бъде прекратен писмено по всяко време след обсъждане 
между двете страни.  

 

Настоящият Меморандум е съставен в два еднообразни екземпляра - по един 
за всяка от страните. 

 

 

За БСК: 

 

 

За БГКПИ: 

Радосвет Радев 

Изпълнителен председател 

Димитър Николов 

Кмет на община Бургас 

 


