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Днес 22.03.2017 година в гр . София се подписа настоящия договор между : ВИСШЕ
ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ " Тодор Каблешков " ( ВТУ ), ЕИК 131209472, със седалище и
адрес на управление : гр . София -1574, община „Столична", район „Слатина", ул ." Гео Милев " N 158,
инж.- икон . Даниела Димитрова Тодорова и главния счетоводител
представлявано от
.. ректора проф . д-р
Росица Пенчева Иорданова от една страна
и
Пр v фесионална техиическа гимилзия „ Никола I3 апцаров •` - гр . Самоков , ЕИ k
000760291, еъс седа.лище и адрес на управление : ул . Ястребец N<_4, гр . Самоков 2000.
r-ipeдc•r авлявана от инж. Георги Андонив 13ел~ в - дирег..п nр. от друга страна
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Двете сграни се договориха :
-Да си сътрудничат в областта на учебната дейност и практическото обучение на обучаемите в
двете образователни институции .
-Да ор rанизират и провеждат съвместни семинари , курсове , дни на отворените врати, рекламна
и други дейности в обхвата на приема на ученици и сгуденти.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАИИТЕ

II-I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕИИЯ ИА ВТУ „ ТОДОР КАБЛЕШКО I3"
1.Да осигури квота за прием на кандидат-стуценти от I1poф~.~ сионај i на гс;хническа rимна .зия
,,1-l икола Вапцаров`` - гр.Самоков по всички специалности, по които се обучават студенти .
2. Да съдейства при изготвяне на учебна документация и/или усъвършенстване на обучението в
Професионална текническа гимназия „ Никола Вапцаров" - гр .Самюков .
3. Да съдейства за провеждане на практическо обучение на ученици от Професионагi на
iLхничесь.а гимна:3ия „Никој iа IЗапцаров'` - гр.Самоков на високо професиинално ниво в лабораториите на
сьответния факултет на университета или в специализирани поделения (обекти) от административнаrа
структура на компании — партньори на ВТУ.
4. Да оказва сьдействие при организирането и провеждането на срещи, семинари, курсове и др.
II-2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Гilэофсасноиа . ► ыа гехиниеска гимиазия „ Никлла
Влпцаров " - r р . Самсl ков
1.Да сътрудничи и участва активно при организирани от ВТУ мероприятия в двете училища.
2. Да дава препоръки относно усъвършенстване на обучението във ВТУ „Тодор Каблешков".

III. ДОПЪЛНИТЕJШИ РАЗПОРЕДБИ
1. Страните внасят допълнения към предмета на договора или правят изменения по него с писмено
общо гъгласие под формата на анекс .
2. Договорът се сключва за срок от три години .
~-lастоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ВТУ „Тодор Каблешков"

Професионална техническа гимназия „Никола
Вапцаров" г~

iирект

Ректр:
проф. ддр инж. икон. Д

инж. Іјги
иела Тодорова

влев
~
`

~

Главен счетоводител:
.,
Росица Иорданова

~

