МЕМОРАНДУМ
ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес.......април, 2021 г. в гр. София, между:

Селскостопанска академия - София, ЕИК 000662107, гр. София – 1373, ул.
„Суходолска” №30, представлявана от проф. д-р инж. Мартин Банов - Председател,
наричана за краткост ССА,
Лесотехнически Университет, ЕИК........... със седалище и адрес........,
представляван от чл.-кор. Иван Илиев – Ректор, наричан за краткост ЛТУ. Ректора
и
Отделението "Аграрни и лесовъдни науки" - БАН, представлявано от акад.
Цветан Цветков – председател, наричан за краткост (ОАЛН-БАН), подписват настоящия

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, като официално изразяват
желанието си за съвместна работа в областта на научните изследвания, иновациите и
учебната дейност по агрономо-лесовъдни науки.

I. ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА
1. Страните декларират обединяването на агрономо-лесовъдния си потенциал за
извършване на съвместни научни изследвания, подготовка на докторанти и
специализанти, трансфер на знания, както и привличане на финансови средства от
Оперативни програми на Европейския съюз за развитие на научните и образователните
инфраструктури. Превръщане на агрономо-лесовъдната наука в съществен фактор за
развитие на българската икономика и общество, основаващи се на знание.

II. ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
2. Научно-изследователски и иновационни дейности
2. 1. Подготовка и реализация на съвместни проекти на национално и
международно ниво.
2. 2. Създаване на съвместни колективи за осъществяване на проектите,
включително и с други участници.
2.3. Организиране на съвмесни научни форуми.
2.4. Разработване на съвместни публикации, монографии, книги, студии, статии и
доклади на научни форуми.
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2.5. Привличане на изследователи за рецензиране при получаване на научни
степени и звания и на научни проекти.

3. Учебни дейности
3.1. Съвместно обучение и ръководство на докторанти.
3.2. Съвместно обучение и ръководство на дипломанти в образователноквалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър".
3.3. Организиране на семинари по актуални проблеми с поканени гост-лектори.
3.4. Разработване и провеждане на курсове за специализации и продължаващо
обучение (обучение през целия живот).

4.

Съвместни изследвания и използване на наличната инфраструктура

4.1. Съвместни изследвания по кръгова икономика в аграрния и горския сектор.
4.2. Съвместни изследвания по икономически, екологични и социални проблеми на
земеделските и горските територии.
4.3. Съвместни изследвания по възстановяване на нарушени терени.
4.4. Съвместни изследвания по агролесовъдство.
4.5. Разработване на съвременни методи за потушаване, контрол и превенция на
пожари в горския и селскостопанския фонд.
4.6. Подпомагане обучението на специалисти по вирусология на дървесните видове
в Лесотехническия Университет и Институт за гората (ИГ)- БАН от учени от ССА.
4.7. Осигуряване на достъп до библиотечно-информационните центрове на ССА,
ЛТУ и ИГ-БАН.
4.8. Съвместно използване на лаборатории и експериментални площи за научноизследователски и учебни цели.

5.

Съвместни експертни дейности

5.1. Изготвяне на съвместни експертизи на държавно, институционално, секторно и
фирмено ниво в областите от взаимен интерес.
5.2. Подпомагане на държавната администрация при изготвяне на регламенти,
програми, стратегии и закони.

III. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
6.
Сътрудничеството се извършва в рамките на действащото българско
законодателство и директивите на ЕС за изграждане на икономика и общество,
основаващо се на знание.
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7.
Всяка от страните запазва своята автономност при реализация на приетите
съвместни дейности.
8.
Въпросите, засягащи интелектуалните права на страните, ще бъдат
решавани по взаимно допълнително споразумение, което след подписването му става
неразделна част от този Меморандум.
9.
Всеки конкретен случай на сътрудничество между страните ще бъде
регламентиран в отделно споразумение, уреждащо условията, задълженията, правата,
сроковете, плащанията и др.
10. Изменения и допълнения към настоящия меморандум могат да се извършват
само след писмено съгласие на страните.
11. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия
меморандум, но неуредени от него или в допълнителните споразумения към него, се
решават в съответствие с действащото българско законодателство.
12. Споровете между страните, възникнали при изпълнение на съвместната
дейност и сътрудничество, се уреждат чрез преговори, а в случай че не се постигне
съгласие – по предвидения в закона ред.
13. Меморандумът влиза в сила от датата на подписването му. Той има пет
годишен срок на действие. След изтичане на срока на действие на Рамковия договор, той
се прекратява ако не бъде преподписан.
Настоящият меморандум се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на
български език – по един за всяка от страните. Трите екземпляра имат еднаква
юридическа стойност.

Председател на ССА:

проф. Мартин Банов

Ректор на ЛТУ:

Председател на ОАЛН-БАН:

чл.кор. Иван Илиев

акад. Цветан Цветков
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