
| ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ |

РАМКОВ ДОГОВОР

Днес.28.032022г. между „Химикотехнологичен и металургичен
университет” (ХТМУ) гр.София със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Климент Охридски” Мо 8, представляван от проф.д-р инж.
Сеня Терзиева -Желязкова - Ректор, от една страна, наричан на кратко
Университета, а от друга 55 СУ гр. София, кв. Дървеница ул.Дъбница Ме3

представлявано от Таня Панчева - Директор на 55 СУ, наричана на кратко
Училището се споразумяха за следното:

С подписването на настоящия договор двете страни обявяват своята
воля да си сътрудничат в съответствие с целите и задачите на Университета
и Училището, вътрешните нормативни уредби и Закона за висшето
образование, за да съдействат за повишаването и подобряването на
образователните и научно - технически възможности на училищата.

Страните по договора се споразумяха за следното:

1.Предмет на договора

Чл.1. С подписването на Договора страните декларират готовност за
сътрудничество в рамките на установенияв договора срок.
Чл.2. Двете страни се съгласяват:

1. Да си. съдействат за изпълнение на целите на Университета и
Училището в -съответсвие с установения от нормативните
документи ред.
Да обменят периодично информация за дейността, международните
връзки и контакти, както и програми от взаимен интерес, по които
работят.

. Да споделят опита си за подготовка на специалисти в областта на -
химията и опазването на околната среда и други въпроси от взаимен
интерес.

4. Да си съдействат за осигуряване на финансирането на съвместни
проекти и програми, както по вътрешни, така и по външни
източници.

5. Да осъществяват методическо сътрудничество при разработването
на съвместни проекти и програми. г
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П.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

1. Университетът се ангажира да съдейства за участие на ученици и

учители от 55 СУ в български и международни образователни,
изследователски и творчески прояви.

2. Университетът се задължава да предлага условия за повишаване
квалификацията на учители от училището, които са предварително
договорени.

Ш. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 55СУ

1. Училището се ангажира да информира учениците за възможностите
да продължат обучението си в ХТМУ.

2. Училището се ангажира да участва активно в дните на отворени врати
на Университета, като организира посещение на ученици от Пи 12
клас.

3. Училището се ангажира да изпраща ученици и учители на семинари и
други свободни образователни форми, организирани от ХТМУ.

4. Училището се задължава да подпомага практическо обучение на
студенти при договорени условия за това.

ГУ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
. Настоящият договор се прекратява:
По взаимно съгласие на страните;
Едностранно от всяка една от страните с едномесечно писмено
предизвестие;

Чл.4. Страните се задължават да използват придобитата по този договор
информация само за целите, за които е получена.
Чл.5. Страните се задължават да не разпространяват информация, станала
им известна при и по повод изпълнението на този договор.
Чл.б6. За всички конкретни дейности по този договор се сключват
самостоятелни писмени споразумения.
Чл.7. Изменения и допълнения по този договор се допускат с писмени
споразумения между страните.

Настоящият договор се сключва за срок от пет години, Подписан е в
два идентични екземпляра за всяка от страните и влиза в сийПаот датата на
подписването му
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