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Чл. 1. (1) Договорът за сътрудничество и съвместна дейност, популярен още като 

договор за сътрудничество, спада към групата на ненаименованите договори по чл. 9 от 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

(2) Договорът за сътрудничество и съвместна дейност притежава част от 

белезите, характеризиращи договора за гражданско дружество (чл. 357 от ЗЗД) - с него 

две или повече лица приемат да извършват обща стопанска дейност. 

(3) Договорът за сътрудничество и съвместна дейност не обвързва 

съконтрагентите с осъществяването на идентичен за двете страни стопански резултат. Те 

встъпват в договора с нагласата да постигнат различна по естеството си стопанска цел. 

Чл. 2. Висшият ислямски институт - София организира сътрудничество с 

вътрешни и чуждестранни университети, висши училища, академии и други 

образователни, научни и културни институции, както и с български и международни 

фондации, фондове и други организации с цел разпространение на постиженията на 

българското ислямско образование, наука и култура и използване на чуждестранния 

опит в дейността на висшето недържавно духовно училище. 

Чл. 3. Сключването на вътрешни и международни договори за сътрудничество и 

съвместна дейност се осъществява под прякото ръководство и наблюдение на Зам.-

ректора на висшето училище. 

Чл. 4. Сключването на вътрешни и международни договори за сътрудничество и 

съвместна дейност се извършва на две равнища - институционално и катедрено (по 

образователни програми). 

Чл. 5. Сключване на институционални договор за вътрешно и международно 

сътрудничество на институционално равнище се сключва при условие, че в дейностите 

по споразумението ще вземат участие повече от една катедра (образователна програма) 

от висшето училище. 

Чл. 6. (1) Предложението за сключване на рамков договор за сътрудничество и 

съвместна дейност с национална или чуждестранна институция (инициирано от висшето 

училище или от другата страна) на институционално равнище се представя пред Зам.-

ректора на висшето училище. 

(2) Предложението се разглежда от експертна група под ръководството на Зам.-

ректора, като съставът се определя със заповед на Ректора на висшето училище. 

(3) Комисията разглежда предложението като обсъжда и оценява следното: 

1.Разпознаваемост на партньора/ите на национално и международно, равнище;  

2.Мотиви за реализиране на съвместна дейност със съответната институция;  

3.Договорно съдържание, същност на заложените дейности и приложимост на 

резултатите от изпълнението им;  

4.Договорни условия, права, задължения и евентуални ползи за висшето 

училище.  

(4) Комисията взема решение относно сключване на споразумението въз основа 

на горепосочените критерии.  

Чл. 7. Рамковите институционални договори за сътрудничество на национално и 

международно равнище се подписват от Ректора на висшето училище.  

Чл. 8. (1) Предложението за сключване на рамков договор за сътрудничество и 

съвместна дейност с национална или чуждестранна институция (инициирано от висшето 

училище или от другата страна) на равнище основно звено (образователна програма) се 
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сключват при условие, че в дейностите по споразумението ще вземе участие само една 

образователна програма. 

(2) Предложението за сключване на рамков договор за сътрудничество и 

съвместна дейност с национална или чуждестранна институция (инициирано от страна 

на висшето училище или от другата страна) на равнище основно звено се представя пред 

съвета на основното звено (образователна програма) от неговия ръководител. 

(3) Съветът на основното звено разглежда предложението като обсъжда и 

оценява следното:  

1.Разпознаваемост на партньора/ите на национално и международно, равнище;  

2.Мотиви за реализиране на съвместна дейност със съответната институция;  

3.Договорно съдържание, същност на заложените дейности и приложимост на 

резултатите от изпълнението им;  

4.Договорни условия, права, задължения и евентуални ползи за висшето 

училище.  

(4) Към тези правила се предлага образец на рамков договор за сътрудничество и 

съвместна дейност, Приложение 1. 

(5) Съветът на основното звено взема решение относно сключване на 

споразумението въз основа на горепосочените критерии. 

Чл. 9. Договорът за сътрудничество и съвместна дейност с национална или 

чуждестранна институция на равнище основно звено се подписват от Ректора на 

висшето училище след доклад на ръководителя на основното звено, придружен от 

протокол от заседание на съвета на основното звено с положително решение относно 

сключване на споразумението по т. 8, ал. 4. 

Чл. 10. Договорът за вътрешно или международно сътрудничество и съвместна 

дейност се подписва в два екземпляра, по един за всяка от страните. 

Чл. 11. Един екземпляр от двустранно подписания договор за вътрешно или 

международно сътрудничество и съвместна дейност се предоставя на Зам.-ректора на 

висшето училище за контрол и наблюдение. 

 

Настоящите правила за сключване на договори за вътрешно и международно 

сътрудничество и съвместна дейност са приети от Академичния съвет на Висшия 

ислямски институт - София на ...................2013 година и влизат в сила от датата на 

приемането им (Протокол № ........../ .............................2013 година).. 
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Приложение 1. 

 

РАМКОВ ДОГОВОР 

за сътрудничество и съвместна дейност  

между Мюсюлманския духовен университет - София и 

.............................................................. 

  

Днес, ......................2013 год., в гр. София, на основание на успешното 

сътрудничество с Висшия ислямски институт - София и настъпилите условия за 

откриване на Мюсюлманския духовен университет - София, който се явява негов 

правоприемник,  

между, Мюсюлманския духовен университет - София, находящ се в София, ул. 

................................... №.............., представляван от Ректора д-р Мустафа Алиш Хаджи, от 

една страна, и 

..................................................................., ................................, гр. ....................., ул.: 

.................................... №............, представляван от Ректора 

......................................................................, от друга страна, се сключи настоящият 

договор за следното: 

 

I. Предмет на договора 

Чл. 1. Като подписват този договор двете страни по договора декларират 

намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и 

съвместна дейност за: 

1. Създаването на организация и условия за ефективно използване на 

ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции по проблемите 

на висшето образование в областта на религията и теологията (Ислям). 

2. Поддържането и повишаване на качеството на учебната и научно-

изследователската дейност на двете висши училища чрез разпространяване на 

образователна информация, проучване и прилагане на опит и добри практики в 

осигуряването на качество на висшето образование, за създаване и утвърждаване на 

общо пространство на висше образование, като уважаваме цялото разнообразие в 

образователните системи и в подходите към осигуряването на качество. 

Чл. 2. За извършваните дейности във всеки конкретен случай се сключва договор 

между страните, като се определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се уточняват 

конкретните задължения на страните, срокове, плащания, и др. 

Чл. 3. Страните ще осъществяват сътрудничество и съвместна дейност в 

условията на трайно изпълнение в рамките на договорения срок в следните основни 

направления: 
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1. Развитие на нормативната база и институционалното изграждане в областта 

на висше образование по религия и теология. 

2. Сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии, и 

провеждане на теоретични и практически форми на подготовка. 

3. Развитие на системата за управление на учебната и научно-

изследователската дейност. 

Чл. 4. Форми на осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност: 

1. Разработване и водене на лекции, учебни дисциплини и специализирани 

курсове по специфични аспекти на обучението в областта на религията и теологията; 

2. Методическа и практическа помощ при разработване и внедряване на нови 

форми (дистанционна, електронна) на обучение и проверка на знания и умения. 

3. Създаване на условия за мобилност и обмяна на студенти и преподаватели. 

4. Консултации в съответните области на компетентност, включително 

сътрудничество при формиране на общ научно-координационен съвет. 

5. Разработване и внедряване на партньорски статут не само на 

институционално равнище, но и на равнището на преподаватели и студенти.  

6. Създаване на смесени научно-изследователски колективи за изпълнение на 

проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания с 

национално и международно финансиране. 

7. Изготвяне на експертизи и рецензии. 

8. Съвместна организация на научни и научно-приложни симпозиуми, 

конференции и семинари. 

Чл. 5. Конкретните форми и условия на съвместна дейност за всеки отделен 

случай се договарят между страните с отделен договор, анекс или споразумение като се 

определят "възложителя" и "изпълнителя" и се уточняват конкретните задължения на 

страните, сроковете, плащанията, и др. 

II. Права и задължения на страните 

Чл. 6. Страните: 

1. Определят и предлагат проекти и задачи за съвместна дейност и 

сътрудничество в областта на образованието и научно-изследователската дейност. 

2. Осигуряват специалисти за изпълнение на договорената съвместна дейност. 

3. Предоставят своя материално-техническа база и лекционен фонд за 

изпълнението на договорните задачи. 

4. Осигуряват достъп до библиотеките, нормативно-стандартизационна 

литература и учебната и научна база. 

5. Привличат специалисти от двете организации за участие в комисии за 

провеждане на конкурси, оценяване и изпитване (екзаминатори). 
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6. Осигуряват участие на специалисти в работата на научните съвети, 

редакционните колегии и при избор на рецензенти, научни ръководители, консултанти и 

други. 

7. Отправят покани и осигуряват участие на специалисти в проучвания, 

проверки, анализи, експертизи, оценки и други дейности. 

8. Всяка от страните по рамковия договор предлага и съвместно с другата 

страна съгласуват и окончателно определят условията, правата, задълженията, 

сроковете, плащанията и др. за участие в съвместната дейност и сътрудничество и ги 

записват в конкретните договори или анексите към рамковия договор. 

Чл. 6. Страните ползват резултатите от съвместната дейност и сътрудничеството 

за свои нужди, в съответствие с условията, записани в конкретните договори или 

анексите към рамковия договор. 

Чл. 7. Страните се задължават да не предоставят и не продават на други 

организации, фирми и лица резултатите от съвместната дейност и сътрудничеството, 

освен по изрично писмено споразумение между страните по рамковия договор. 

ІІI. Цени и плащания 

Чл. 8. Цените и плащанията за участие в съвместната дейност и сътрудничество 

се определят в български левове или в чуждестранна валута. 

Чл. 9. Цените (сумите), начините и сроковете за тяхното плащане се определят за 

всеки конкретен случай, ако не са нормативно определени, и се записват в анексите към 

рамковия договор. 

Чл. l0. Ако някоя от страните по рамковия договор е изпълнила част от 

договорената дейност и по-нататъшното й изпълнение е невъзможно по независещи от 

нея причини, то тя има право да получи сумата, съответстваща на изпълнената част. 

IV. Организация на съвместната дейност и сътрудничеството 

Чл. 11. Съвместната дейност се организира, ръководи и осъществява от:  

1. Ректора на Мюсюлманския духовен университет - София и Ректора на 

..............................................., чрез личен контакт, организиране и ръководене на авторски 

колективи, организиране на работни срещи между представители и звена от двете 

страни по договора, сключване на договори между двете организации, както и с трети 

страни, като за целта се разработват и подписват анекси към рамковия договор. 

2. Научните и други съвети и комисии на двете организации при 

необходимост. 

3. Ръководителите на авторските колективи, съставени от специалисти от 

двете страни по рамковия договор. 

4. Административните ръководители на организационните единици на 

висшите училища при съвместната дейност и сътрудничество в техните компетентни 

направления. 

Чл. 12. За насочване на съвместната дейност в съответствие с приоритетите на 
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двете страни за всяка година от Мюсюлманския духовен университет - София, 

представляван от Ректора, от една страна, и ................................................, представляван 

от Ректора му, се подписва работна програма с основни направления, конкретни задачи 

и финансови параметри  (принос на всяка една от страните или външен източник). 

Чл. 13. След откриването с държавен акт на Мюсюлманския духовен 

университет - София, който се явява правоприемник на Висшия ислямски институт - 

София, и закриването на съществуващия Висш ислямски институт - - София, 

подписаните преди това договори продължават действието си без всякакви промени. 

V. Срок на действие 

Чл. 14. Срокът на настоящия договор е 4 (четири) години и влиза в сила от датата 

на подписването му от двете страни, като действието му се продължава автоматично с 

още една година, освен, ако някоя от страните не е поискала писмено прекратяването му 

един месец преди изтичането на срока му. 

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено искане на една от 

двете страни. Договорът се прекратява един месец след получаване на писменото 

искане. 

Чл. 16. Договорът може да бъде прекратен при: 

1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от 

страните; 

2) прекратяване на дейността на една от страните; 

3) изрично изразено желание на една от страните; 

4) взаимно съгласие, както и с общите разпоредби на гражданското 

законодателство. 

Чл. 17. Изменение и допълнение на рамковия договор може да става само по 

взаимно писмено съгласие между двете страни. 

Чл. 18. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия 

рамков договор, но неуредени от него, се решават в съответствие с действащото 

национално законодателство и подзаконовите актове. 

Чл. 19. Настоящия договор се състави в два екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

  

 

За 

..................................................... 

За 

...................................................... 

Ректор, Ректор, 

.....................................: ......................................:  

 (подпис, печат)  (подпис, печат) 
 


