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Договор за Сътрудничество

Днес 16.07.2018 се сключи настоящият договор между:

1. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна -
9007, к.к. Чайка, представляван от проф. д. пс.н. Галя
Герчева – Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, наричан за
краткост Университетът.

2. ЕВРОПЕЙСКИ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №
312, вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК
204957509, представляван от г-н Деян Стоянов Ташев
наричано за краткост Сдружението.

Имайки предвид, че Университетът е институция, която
подпомага професионалното ориентиране, практика и
реализация на своите студенти и алумни.

Имайки предвид, че Сдружението е съвкупност от
фирми, която предлагат възможности за стажове, за
придобиване на професионално значими практически и
социални компетенции от студенти ,алумни и кадри на
фирмите от Сдружението.

Двете страни се споразумяха да поемат следните
отговорности:

I. Отговорности на Университета

1. Подпомага Сдружението в разработването и
внедряването на нови технологии в сферата на
производството.

1.1. ВСУ ще усигури изпълнението на т.1 чрез сключване
на договор за академично партньорство със Технически
университет Варна.

2. Предоставя на Сдружението необходимата
информация за актуални образователните програми и
курсове в ЦПО в Университета и придобиваните
професионални квалификации.

3. Съдейства и организира разпространението на
информационни материали за предлагани от
Сдружението стажантски позиции сред студентите и
алумните на Университета.

4. Съдейства и организира консултирането на студентите
и алумните на Университета по предложения за работа,
предоставени от Сдружението

5. Публикува на електронната си страница информация
за съвместни със Сдружението инициативи и научно-

Cooperation Agreement

Today16.07.2018 this Agreement has been signed
between:

1. Varna Free University "Chernorizets Hrabar", with
headquarters and management address:
9007 Varna, Bulgaria, represented by Rector – Prof.
Galia Gercheva hereinafter the University.

2. European Industrial Cluster with registered address:
312 Buld. Kniaz Boris I, entered in the Commercial
Register to the Registry Agency, UIC204957509
represented by М. Deian Stoyanov Tachev, hereinafter
Association.

Given that the University is an institution that supports
career guidance, practice and realization of its students
and alumni.

Given that Association is a group of company that offers
opportunities in order to acquire significant practical,
vocational and social skills by students and alumni.

Both parties agreed to assume the following
responsibilities:

I) Responsibilities of the University

1. Assists the Association in the development and
implementation of new technologies in the field of
manufacturing together with Varna Technical University.

1.1. VFU will ensure the implementation of par.1 by
signing an academic partnership agreement with the
Technical University of Varna.

2. Provides the Association with the necessary
information about the educational programs at the
University and the qualifications obtained.

3. Assists and organizes the distribution of information
materials for the Association's work placement positions
among the students and alumni of the University.

4. Assist and consults the students and alumni of the
University on the job positions provided by the
Association.

5. Publishes on its web page informations about the
Association's initiatives and development activities.

6. Include the companies from the Association in the
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развойни дейности.

6. Включва фирмите от Сдружението в базата данни с
работодатели, партниращи си с Университета.

7. Организира и провежда LLL курсове и курсове за
следдипломна квалификация на студенти и на кадрите на
Сдружението с цел преквалификация или повишаване на
квалификацията на кадрите на фирмите в сферата на
новите производствени технологии чрез внедряване на
софтуерни продукти в сферата на машиностроенето и
металообработването.

8. Университета се задължава да издаде съответен
документ на успешно преминалите курсовете студенти и
служители.

II. Отговорности на Сдружението

1. Осигурява подкрепа и/или Участва в съвместни учебни
проекти и Eвропейски програми с Университета ,
финансирани със средства от фондовете на ЕС или други
донорски програми,с целразработване и внедряване на
нови производственни технологии и софтуерни
продукти .

2. Предоставя информация на Университета за
възможностите за стажове и придобиване на практически
и социални компетенции от студенти и алумни, които
могат да бъдат проведени във фирмите от Сдружението.

3. Предлага възможност за заемане на свободни позиции
на успешно представителите се студенти след оценка
дейността им и при наличие на подходяща вакантна
длъжност.

4. Осигурява условия за осъществяване на подготовка на
кадри на Сдружението в структурите на Университета в
централния офис или филиалите в страната.

5. Определя служители, които да организират и
контролират стажа на служителите и студентите.

6. Осигурява разпространение сред фирмите, членове на
Сдружението на получената от Университета информация
за актуални образователни програми и курсове.

III. Настоящият договор за сътрудничество има рамков
характер, поради което във връзка с изпълнението на
договорените отговорности страните подписват отделни
споразумения, в които конкретизират формите и начините
на изпълнение, сроковете, отговорниците, финансовите
параметри, ако има такива, и др. дейности свързани с
практическата реализация на това споразумение.

existing database of employers and partners of the
University.

7. Organizes and conducts pre-graduation and after
graduation courses of students and employees of the
Association in the field of new manufacturing
technologies by introducing software products in the
field of machine-building , metalworking and integration
of new technologies.

8. The University undertakes to issue the relevant
document to the successfully passed courses students
and employees.

II. Responsibilities of the Association

1. Provides support and / or Participates in joint learning
projects and European programs with the University
funded by EU funds or other donor programs to develop
and implement new production technologies and
software products.

2. Provides information to the University on the
opportunities for interrelationships and the acquisition
of practical and social competences by students and
alumni, which can be carried out in the companies of the
Association.

3. It offers the opportunity to occupy vacant positions of
successfully represented students after evaluation of
their activity and in the presence of suitable vacant
positions.

4.Provides conditions for the preparation of staff of the
Association in the structures of the University in the
central office or branches in the country.

5.Identifies employees to organize and control employee
training courses.

6. Ensures the dissemination among the companies,
members of the Association, of the information received
by the University about current educational programs
and courses.

III. This cooperation agreement is of a framework
nature, therefore, in connection with the fulfillment of
the agreed responsibilities, the parties sign individual
agreements specifying the forms and modalities of
implementation, the deadlines, the responsible persons,
the financial parameters, if any, etc. activities related to
the practical implementation of this agreement.
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ІV. Чрез подписите си двете страни удостоверяват
сключването на този Договор на датата, упомената по-
горе.

V. Договора е безсрочен и може да бъде прекратен чрез
уведомяване с официално писмо от всяка една от
страните по всяко време.Настоящият договор може да
бъде изменян и допълван с допълнителни споразумение
/анекси/, които са неразделна част от него.

VІ. Всички сканирани или изпратени по електронна поща
подписи ще се смятат за оригинални подписи за целите
на обвързването на всички страни по това споразумение
ако са изпратени на или от следните електронни адреси:
За ВСУ: rector_vfu@vfu.bg
За Сдружението: deian_tachev@yahoo.fr
При промяна на посочения електронен адрес, страната е
длъжна да уведоми незабавно другата страна, в противен
случай документите изпратени на обевяния в този
договор ел.адрес се считат за връчени.

VII. За всички неуредени с него въпроси, се прилага
действащото българско законодателство.

Настоящото споразумение се изготвя в два екземпляра,
на български и на английски език, двата текста с еднакво
съдържание и само за един ефект. Всеки от
представителите, подписали се по-долу, потвърждава
факта, че е надлежно упълномощен от своята съответно
посочена страна да я обвърже с действията и
задълженията, съдържащи се в настоящия документ.

От името на университета:

За Ректор

От Името на сдружението:

(Европейски Индустриален Клъстер)

Деян Стоянов Ташев

IV. By their signatures both parties attest the conclusion
of this Agreement on the date mentioned above.

V.The Agreement is unlimited in time and can be
terminated by official letter from either party at any
time.This Agreement may be amended and
supplemented by additional agreement /annexes/,
which represent an integral part of it.

VI. All scanned or emailed signatures will be considered
as original signatures for the purpose of binding all
parties to this agreement if they are sent to or from the
following e-mail addresses: For VFU: rector_vfu@vfu.bg
For the Association: deian_tachev@yahoo.fr . Upon
change of the specified email address, the party is
obliged to notify the other party immediately, otherwise
the documents sent to emails mentioned in this contract
are considered to be delivered.

VII. For all undefined issues by the Agreement applies
the Bulgarian legislation.

This Agreement is done in duplicate, in Bulgarian and in
English, both texts of equal content and only for one
effect. Each representative signing below avows that he
is duly empowered by his respectively named company
to bind it to the commitments and obligations contained
herein.

On behalf of University :

For Rector

Проф. Д.пс.н. В. Стоянов- зам.ректор, упъномощен със
Заповед № 1130/16.07.2018г. от проф.Г.Гарчева -
Ректор на ВСУ

Prof. Dr. V. Stoyanov - Deputy Director, authorized by
Order No. 1130 / 16.07.2018. by Professor G. Garcheva -
Rector of VFU

From the name of the association:

(European Industrial Cluster)

Deian Stoyanov Tachev
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