
  

 

 

 

МЕМОРАНДУМ  

за сътрудничество в областта на висшето образование в България 

 

 

Днес, 30 ноември 2018 г., в гр. София,  

Съветът на ректорите (СР), с адрес на управление: гр. София 1142, район Средец, 
ул. Гургулят 1, представляван от професор Любен Тотев - председател, от една страна, 

и 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), с адрес на 
управление: гр. София 1000, ул. Алабин 16-20, представлявана от Радосвет Радев – 
изпълнителен председател, от друга страна, 

водени от желанието за развитие на човешкия потенциал в България и 
формирането на високообразовани кадри с висше образование, сключиха настоящия 
Меморандум за сътрудничество, наричан по-долу „Меморандумът“. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА 

Чл. 1. В продължение на добрите традиции в досегашната си работа, двете страни 
декларират своята воля и ангажираност да обединят усилията си за изграждане на 
висококвалифицирани специалисти с висше образование в България. Главната цел на 
сътрудничеството между двете страни е постигането на по-висока практическа насоченост  
и повишаване ефективността на взаимовръзката на висшето образование с пазара на 
труда.  

Чл. 2. В съответствие с практиката на Европейския съюз за приобщаване на  
секторните, браншовите и регионалните индустриални съюзи и работодателски 
организации при формиране политиката за развитие на висшето образование, за постигане 
на основната цел страните ще се водят от следните приоритети: 

- Усъвършенстване на нормативната база в областта на висшето образование; 

- Развитие на диалога между висшите училища и бизнеса, подобряване на 
съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше 
образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара 
на труда; 

- Създаване на условия и предпоставки за по-ефективна реализация на 
завършилите висше образование кадри на пазара на труда; 
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- Използване  на възможностите на компетентностно базирания подход в 

процеса на обучение, по-нататъшно разширяване на формите на електронното и 
дистанционното обучение, на практическа подготовка в реална работна среда, 
стимулиране включването на студентите в научно-приложна дейност чрез 
реализиране на иноватимни проекти и др. 

- Повишаване на културата на продължаващото обучение, нарастване ролята на 
бизнеса и университетите в развитието на системата за учене през целия живот. 

Чл. 3. За постигане на обявените приоритети, страните ще използват различни 
форми на сътрудничество: 

- Съвместни инициативи и съгласувани действия при участие в работни групи в 
България и Европейския съюз, свързани с проблемите на висшето образование; 

- Подготовка и отстояване на общи становища за приемане и усъвършенстване на 
нормативната уредба – закони и вторично законодателство, свързани с 
проблематиката на висшето образование; 

- Подготовка и реализиране на съвместни проекти в областта на взаимовръзката 
между висшето образование и бизнеса, включително с външно финансиране; 

- Осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес; 

- Обмен на информация и експертиза; 

- Партньорство в разработването и прилагането на електронно и дистанционно 
обучение във висшите училища; 

- Съвместни инициативи за повишаване на осведомеността на деловите среди и 
цялата общественост по проблемите на висшето образование, в процеса на 
формирането и прилагането на европейските политики в България; 

- Поставяне на въпроси от взаимен интерес в Народното събрание и Националния 
съвет за тристранно сътрудничество; 

- Подобряване на информационното обслужване и взаимно подпомагане при 
създаване на база данни за състоянието на висшето образование в България. 

Чл. 4. При необходимост, СР и БСК могат да предприемат действия за съвместно 
участие на двете институции при осъществяване на други дейности от взаимен интерес, 
като условията за това ще бъдат уточнявани допълнително с конкретни договори, които 
стават неразделна част от настоящия Меморандум. 

 

II. СРОК НА МЕМОРАНДУМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ. 

Чл. 5. Срокът на действие на настоящия Меморандум е за три години, считано от 
датата на подписването му. След изтичане на този срок Меморандумът се подновява 
автоматично за същия срок при наличие на мълчаливо съграсие на всяка от страните. 

Чл. 6.  (1) Този Меморандум може да бъде прекратен с едномесечно писмено 
предизвестие, отправено от всяка от страните; 

 (2) Договори, сключени по чл. 4, продължават своето действие и след 
прекратяване на Меморандума или изтичане на срока му, освен ако не се прекратят на 
друго основание. 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 7. Изменения и допълнения на този Меморандум могат да се правят само по 
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

 Чл. 8. Настоящият Меморандум не привилегирова БСК и СР във взаимоотношенията 
им пред останали партньори и не може да се използва в ущърб на трети страни. 

 Чл. 8. Лицата за оперативна координация и контакт при изпълнение на 
Меморандума са: 

 За БСК: д-р Томчо Томов 

 За Съвета на ректорите: проф. д-р Ивайло Копрев 

 Чл. 9. За всички неуредени в този Меморандум въпроси се прилагат нормите на 
Закона за задълженията и договорите и гражданското законодателство на Република 
България. 

Този Меморандум се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 
страните, и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

 

ЗА СЪВЕТ НА РЕКТОРИТЕ : ЗА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА: 

 

 

ПРОФ. ЛЮБЕН ТОТЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 


