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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  

РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА 
 

Днес ....... 2013 г. в гр. Стара Загора: 

1. Българската академия на науките, със седалище гр. София 1040, ул. „15 Ноември" № 1, 
централа: 02 979 5333, тел. 02 981 6622, факс 02 981 7262, интернет страница: www.bas.bg, 
представлявана от акад. Стефан Воденичаров - председател 

и 

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, със седалище гр. Стара Загора, ул. Г. С. 
Раковски 66, тел./факс 042 626 297, интернет страница: www.chambersz.com, представлявана 
от инж. Олег Стоилов, председател на УС; 

наричани по-нататък за краткост „СТРАНИТЕ" се споразумяха да създадат 
„РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА” (РАЦ СТАРА ЗАГОРА; 
ЦЕНТЪР/А/ЪТ), доброволно обединение за взаимно сътрудничество в областта на 
научноизследователската, иновационна и внедрителска дейност, образованието, обучението 
и квалификацията на кадрите, създаване на съвместни публикации и патенти и участието в 
съвместни научноизследователски и научно-приложни проекти, свързани с развитието на 
Старозагорски регион и страната. Обединението няма юридическа самостоятелност и не е 
юридическо лице. 

І. ЦЕЛ, ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
„РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА” 

Чл.1. Основната цел на РАЦ СТАРА ЗАГОРА е да съдейства за създаване на условия и 
предпоставки за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество и интеграция между 
институтите на БАН и техните подразделения с университетите, научните лаборатории и 
звена, образователната инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и 
иновативния бизнес от Старозагорския регион и за съкращаване на пътя на научните 
разработки до тяхната практическа реализация.  

Чл. 2. За реализиране на поставената цел РАЦ Стара Загора ще работи съвместно с другите 
Регионални академични центрове в страната за създаване на информационна система и база 
данни с научния потенциал и експертизата на своите членове и чрез разработване и 
реализиране на програми, а така също чрез изграждане на тематични проектни групи и 
обединения (консорциуми и клъстери) ще допринася за повишаване на наукоемкостта и 
конкурентоспособността на регионалната и национална икономика.  

Чл. 3. Осигуряването на дейността РАЦ Стара Загора ще се осъществява чрез използване на 
ресурсите на СТРАНИТЕ, чрез участие с проекти в национални, европейски и други 
международни програми, а така също чрез публично-частно партньорство.  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4. СТРАНИТЕ се задължават, за реализиране на целите на споразумението, да 
предоставят информация за своята дейност и експертиза, а също така, при поискване от 
други СТРАНИ, да предоставят допълнителна информация за осъществяване на съвместната 
им дейност. 

 Чл. 5. СТРАНИТЕ се задължават, за целите на съвместната дейност и при необходимост: 

1. да провеждат взаимни обучения и да осъществяват сътрудничество на служителите си в 
областите, свързани с предмета на тяхната дейност;  
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2. да си оказват необходимото съдействие по изготвяне на научни разработки и дисертации 
от техните служители, при провеждането на обучение на дипломанти и семинари със 
студенти, осъществявани от тях; 

3. да подпомагат служителите си в процеса на написване и публикуване на съвместни научни 
публикации; 

4. взаимно да предоставят за ползване научна апаратура и технологични съоръжения, както и 
съответните бази за работа с тях, за обучение на служители, студенти и докторанти, като 
осигуряването на необходимите консумативи е задължение на СТРАНАТА ползваща 
материалната база; 

5. да включват свои служители, докторанти и студенти в съществуващи международни 
програми за обмен и повишаване на квалификацията им; 

6. да организират и провеждат съвместни научни проекти, в които включват свои служители 
като си оказват взаимно съдействие, а всички други условия по конкретния научен проект се 
уреждат с отделни договори между тях; 

7. да организират съвместни международни симпозиуми и конференции и да отпечатват 
докладите от тях в сборници, както и да участват в съвместни проекти на национално и 
международно ниво; 

8. по взаимна договореност между тях, да участват съвместно при внедряване на собствените 
си научни разработки и иновации, а така също световни научни постижения и иновации, 
като за това създават съвместни научни екипи от свои служители. За съвместните 
внедрявания на иновации СТРАНИТЕ имат право да ползват наличната си технологична 
апаратура, както и да закупуват нова такава, като конкретните параметри на необходимата 
апаратура се уточняват в отделни договори между тях; 

Чл.6. СТРАНИТЕ имат право:  

1. безвъзмездно да ползват общата информационна база на Националната мрежа от 
РЕГИОНАЛНИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ; 

2. при нужда и за изпълнение на целите на споразумението да изискват от другите страни 
актуална, точна и своевременна информация, при условие че това не пречи на провежданата 
от другите страни оперативна, научна и експериментална дейност; 

3. да ползват взаимно, безвъзмездно или при преференциални условия, научния си и 
технически потенциал, като условията за ползване се договарят при всеки конкретен случай;  

4. при наличие на достатъчно хабилитирани научни кадри, да предложи хабилитирани 
научни сътрудници и преподаватели за включване като външни експерти в научните съвети 
на другите СТРАНИ. 

III. СЕДАЛИЩЕ И КОРДИНАТОР 

Чл.7. До изграждане на собствена материална база, СТРАНИТЕ приемат СЕДАЛИЩЕТО и 
адреса на дейност на РАЦ СТАРА ЗАГОРА да бъде в офиса на Търговско-промишлена 
палата – Стара Загора, 6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66. За конкретни дейности и и 
прояви на ЦЕНТЪРА могат да се ползват ресурси на други от СТРАНИТЕ и/или външни 
ресурси. 

Чл.8. (1) Координирането, техническото ръководство и обезпечаване на първоначалната 
дейност на РАЦ СТАРА ЗАГОРА ще се осъществява от КООРДИНАТОР и ЗАМЕСТНИК-
КООРДИНАТОР. При разрастване на дейността на ЦЕНТЪРА и при осигуряване на 
финансова възможност от приходи от дейността и/или от проектно финансиране, е възможно 
да се привлекат допълнителни технически лица за подпомагане на функционирането му. 

(2) Страните определят за КООРДИНАТОР на РАЦ СТАРА ЗАГОРА ……………………., а 
за ЗАМЕСТНИК-КООРДИНАТОР  ……………………………………………... 
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(3) Мандатът на КООРДИНАТОРА и ЗАМЕСТНИК-КООРДИНАТОРА е 2 години, като с 
обикновено мнозинство СТРАНИТЕ могат по всяко време да определят нов 
КООРДИНАТОР и/или ЗАМЕСТНИК-КООРДИНАТОР.  

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.9. Всяка от страните самостоятелно определя своите конкретни служители, които ще 
участват в изпълнението на настоящето споразумение. Конкретните условия по 
изпълнението на споразумението се определят в писмени уведомления, отправени от една до 
останалите страни и/или допълнителни споразумения между СТРАНИТЕ. 

Чл.10. ЦЕНТЪРЪТ няма да придобива имущество в полза на членовете си и няма да поема 
задължения от тяхно име. Страните нямат право да поемат ангажименти и задължения от 
името на ЦЕНТЪРА. Никоя страна няма право да поема ангажименти и задължения от името 
на останалите страни, освен ако е налице сключен отделен договор, в който това е 
предвидено.  

Чл.11. СТРАНИТЕ се задължават да не разгласяват пред трети лица факти и обстоятелства, 
станали им известни при и по повод подписването и изпълнението на настоящото 
споразумение. 

Чл.12. СТРАНИТЕ се задължават да изпълняват правата и задълженията си по настоящото 
споразумение само с оглед на научноизследователската им дейност и постигане на целите, за 
които е сключено. 

IV. СРОК НА  СПОРАЗУМЕНИЕТО. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.13. Настоящото споразумение е със срок на действие 5 (пет) години, считано от датата на 
подписването му. 

Чл.14. Споразумението се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 17; 

2. по взаимно споразумение между СТРАНИТЕ. 

Чл.15. Всяка страна може да се оттегли от участие в споразумението с писмено 
уведомление, отправено до КООРДИНАТОРА. Независимо от оттеглянето, страната е 
длъжна да довърши проектите, в които вече участва и ангажиментите, които е поела като 
член на ЦЕНТЪРА и за постигане на целите на ЦЕНТЪРА. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.16. Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено от страните само по 
взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

Чл.17. СТРАНИТЕ разрешават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящото 
споразумение, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

 

СТРАНИ: 

. . .  


