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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 Днес, 23.02.2016 г., водени от стремежа за развитие на човешкия капитал в 
България и формиране на високообразовани личности, които да водят обществото към 
един по-съвършен и хуманен свят, в град София, се сключи настоящият меморандум за 
сътрудничество, наричан по-долу „меморандумът“, между: 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС), представляван от 
проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор, с адрес на управление: гр. София, Студентски град 
“Христо Ботев”, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, от една страна, 

и 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК), представлявана 
от Божидар Данев – изпълнителен председател, с адрес на управление: гр. София, ул. 
“Алабин” № 16-20, с БУЛСТАТ: 831391124, от друга страна. 

I. ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА 

Чл. 1. Страните декларират своята воля и ангажираност да обединят действията си за 
изграждане на интелигентни, будни, иновативни и висококвалифицирани специалисти с 
висше образование, с успешна реализация в областта на икономиката, управлението и 
администрацията, правото и политиката. Сътрудничеството цели да подпомогне 
развитието на българското висше образование и бизнеса, като двигател за 
конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано 
на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите, както за 
професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им 
роля. 

Чл. 2. При осъществяване на целите страните ще се ръководят от следните приоритети: 

 усъвършенстване на нормативната уредба в областта на бизнеса и висшето 
образование и науката; 

 развитие на диалога и сътрудничеството между УНСС и бизнеса, подобряване на 
съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше 
образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на 
труда; 

 внедряване на новоразработените учебни планове и програми на УНСС в 
съответствие с изискванията и развитието на пазара на труда, очакванията и 
потребностите на студентите и работодателите; 

 повишаване на качеството и конкурентоспособността на икономиката, създаване 
на условия и предпоставки за по-ефективна реализация на завършилите висше 
образование на пазара на труда; 

 повишаване на качеството и конкурентността на висшето образование в областта 
на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката, и 
развитие на съвместимостта му с европейските системи за висше образование; 

 използване на възможностите на компетентностно базирания подход в 
обучението, усъвършенстване на методите на преподаване и оценяване, по-
нататъшно разширяване на формите на електронно и дистанционно обучение, на 
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практическа подготовка в реална работна среда, стимулиране на включването на 
студентите в научноизследователската дейност, в реализирането на проекти и др.; 

 развитие на мониторинга на пазара на труда, кариерното ориентиране и развитие 
и обратна връзка за качеството на професионалната реализация на завършилите 
висшисти; 

 развитие на културата на продължаващо обучение, нарастване ролята на бизнеса и 
университета в развитието на системата за учене през целия живот. 

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

 реализиране на съвместни проекти в областта на бизнеса и висшето образование, 
вкл. с външно финансиране; 

 осъществяване на проучвания, анализи и научни изследвания от взаимен интерес; 

 обмен на информация и експертиза; 

 партньорство в организиране и провеждане на обучения, квалификационни и 
преквалификационни курсове, по-нататъшно развитие на електронното и 
дистанционното обучение; 

 партньорство за развитие на въвеждащото обучение на завършилите УНСС при 
работодателите; 

 партньорство в разработването и прилагането на системи за стимулиране на 
работещите висшисти за продължаващо обучение и повишаване на 
професионалните им умения и компетенции; 

 партньорство в осъществяване на консултантска и внедрителска дейност; 

 партньорство при провеждане на студентски стажове/практики в реална работна 
среда; 

 прилагане на компетентностни модели в учебния процес; 

 разработване и валидиране на инструменти за оценка на ключови компетенции; 

 използване на системата MyCompetence в учебния процес; 

 идентифициране и развитие на таланти, партньорство в кариерното развитие; 

 внедряване на системи за управление на знанието; 

 организиране на конкурси за иновативни решения, свързани с практиката; 

 участие на работодатели в Дни на кариерата, презентации, срещи със студенти и 
др.; 

 развитие на алумни клубове; 

 консултиране във връзка с рейтинговата система на висшите училища; 

 иницииране при необходимост на предложения за промени в нормативната 
уредба, свързани с дейността на висшите училища и бизнеса; 

 други форми на сътрудничество. 
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Чл. 4. (1) При необходимост, в хода на съвместната дейност БСК и УНСС могат да 
предприемат действия за съвместно участие на двете институции за осъществяване на 
дейности от взаимен интерес, като условията за това ще бъдат договаряни допълнително 
в конкретни договори. 

(2) За индивидуализиране на правата и задълженията на страните по изпълнение на 
основните приоритети и осъществяване на формите на сътрудничество по Меморандума, 
двете страни могат да подписват при необходимост отделни договори. Договор се 
подписва винаги, когато при изпълнение на приоритетите и формите на сътрудничество 
по Меморандума възникват финансови взаимоотношения между страните.  

II. СРОК НА МЕМОРАНДУМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 5. Срокът на действие на настоящия меморандум е за три година, считано от датата 
на подписването му. След изтичане на този срок Меморандумът се подновява за  
автоматично за същия срок при наличие на мълчаливо съгласие от 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 ал. 2 от чл. 4 продължават своето действие и след 
прекратяване на Меморандума или изтичане на срока му, освен ако не се прекратят на 
собствено основание. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 7. Всички изменения в меморандума са валидни, само ако са направени в писмен 
вид и са подписани от надлежно упълномощените представители и на двете договарящи 
се страни. 

Чл. 8. Лицата за координация и контакт са: 

За БСК: Димитър Бранков, заместник-председател, тел. 02/932 09 39, е-mail: brankov@bia-
bg.com   

За УНСС: доц. Д-р Йордан Близнаков - тел. 02/ 8105 278, е-mail: bliznakov@unwe.bg. 

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

 

 

За УНСС :       За  БСК:                        

 

 

ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ     БОЖИДАР ДАНЕВ 

РЕКТОР        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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