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РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

между 

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

и 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Ръководейки се от Закона за висшето образование, Програмата на Правителството 

на България за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република 

България, Националната стратегия за учене през целия живот, Европейската стратегия 

по заетостта и Европейската квалификационна рамка, Стратегията за развитие на СОУ 

„Вела Благоева” – гр. Велико Търново, се сключи Рамково споразумение за 

сътрудничество между: 

 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Т. 

Търновски“ № 2, представляван от Ректора проф. д.п.н. Пламен Анатолиев 

Легкоступ 

и 

Средно общообразователно училище „Вела Благоева” – гр. Велико Търново, 

ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Константин Паница” № 1, представлявано от Директора 

Ангел Василев Янчев. 

 

Като изразяват стремеж да развиват сътрудничество, Великотърновският 

университет „Св. св. Кирил и Методий“ и СОУ „Вела Благоева”, наричани по-долу 

„Договарящи се страни“, 

се споразумяха да си сътрудничат: 

1. В размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на 

дейността им. 

2. В обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини в областта на 

икономиката, управлението, туризма и социалните дейности. 

3. Като участват с общи екипи в разработване на научноизследователски 

проекти, включително и по програмите на ЕС. 

4. Организиране и провеждане на съвместни учебно-методически семинари. 

5. За предоставяне на възможност за организиране на срещи на кандидат-

студентите от училището с преподаватели от Великотърновския университет за 

разговори и дискусии относно професионалната им ориентация. 

6. Разработване и приемане на регламент за предоставяне на 

кандидатстудентски преференции за ученици, постигнали отлични резултати от 

национални и международни олимпиади и състезания. 

7. В обмен на информация за възможностите, които предоставят двете страни за 

обучение на ученици и студенти. 

8. Организиране на различни форми за повишаване на квалификацията и 
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преквалификация на учители от СОУ „Вела Благоева”. 

9. За организация и участие в публични лекции на преподаватели, учители, 

представители на държавни институции, бизнеса, културата и успели българи, 

възпитаници на договарящите се страни. 

10. Съвместно да се организират чествания на важни дати и годишнини. 

11. За разширяване и обогатяване на формите на съвместна дейност. 

12. За други съвместни прояви, представляващи интерес за двете страни. 

 

Това Рамково споразумение за сътрудничество се сключва за неограничен срок и 

влиза в сила от датата на подписването му. Всяка от договарящите се страни може да 

денонсира това Рамково споразумение, като уведоми писмено другата Договаряща се 

страна за своето намерение. Действието на Рамковото споразумение се прекратява 1 

(един) месец от датата на получаване от другата Договаряща се страна на такова 

уведомление. 

Рамковото споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие 

на страните в писмена форма с анекс, представляващ неразделна част от 

Споразумението. 

Настоящото Рамково споразумение се състави и подписа на 16.03.2015 г. в два 

еднообразни екземпляра – по един за двете страни. 

 

 

 

 

 

 

 

За ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  За СОУ „Вела Благоева“  

 

проф. д.п.н. Пламен Легкоступ   Ангел Янчев 

РЕКТОР      ДИРЕКТОР 

 


