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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
между 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 
(НОСБ) 

 
и 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 “СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ (САИМО)” 

 
Днес, 8 март 2008 г. , в гр. София, 
 
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза “Национално обединение съхрани българското”, със седалище и адрес 
на управление в гр. София, ж.к. “Сухата река” бл.30, вх. “ Б “, ет. 6, ап. 32, 
БУЛСТАТ: 175126277, представлявано заедно от Димитър Димитров 
Мандраджиев – председател и Андрей Веселинов Стойчев – заместник-
председател, наричано по-долу НОСБ, 

и 
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза “Студентска асоциация за изследване на международните 
отношения”, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, ж.к. 
Студентски град Христо Ботев, ул. Осми декември, УНСС, ст. 3080, БУЛСТАТ 
121898574, представлявано от председателя Петър Петров Гълъбов, наричано 
по-долу за краткост САИМО, 

 
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
Член 1 Цел  
(1) Целта на настоящото споразумение е да установи рамка за 

сътрудничеството между страните в рамките на техните компетенции и при 
спазване на съответните им правилници.  

 
Член 2 Партньорство  
(1) Страните ще си партнират по време на провеждане на инициативи - 

съвместни или самостоятелни, когато това съответства на целите на двете 
организации, формулирани в техните устави. Партньорството им ще се 
осъществява чрез разпространение на информация, както и чрез други методи, 
предварително съгласувани между страните.  

(2) Страните се задължават да поставят банери на своите партньори в 
официалните си интернет страници.  
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(3) Страните разпределят оптимално работата, отговорностите и 
финансирането на съвместните инициативи в съответствие със своите 
възможности и интереси, на принципа на добрата воля и колегиалните 
отношения.  

 
Член 3 Лица за контакт  
(1) Страните договарят отделно лицата за контакт за целите на настоящото 

споразумение.  
 
Член 4 Сигурност и поверителност  
(1) Страните гарантират, че цялата информация, получена на базата на 

настоящото споразумение, както и обработката на тази информация, винаги 
отговаря на стандартите за сигурност и поверителност, които съответстват най-
малко на стандартите, използвани от изпращащата такава информация страна.  

 
Член 5 Неизпълнение на задълженията и уреждане на спорове  
(1) Всяка от страните може да прекрати предоставянето на информация по 

настоящото споразумение на другата страна в случай на нарушаване на 
настоящото споразумение от последната.  

(2) При възникване на спор между страните в резултат на или във връзка с 
настоящото споразумение, страните ще направят опит спорът да бъдат разрешен 
на база колегиални отношения, по извънсъдебен ред.  

 
Член 6 Преходни и заключителни разпоредби  
(1) Настоящото споразумение се прекратява:  
1. С писмено изразено взаимно съгласие на страните, адресирано до 

председателите на организациите.  
2. едностранно, с едномесечно предизвестие, адресирано до 

Председателя на другата организация. При наличието на текуща съвместна 
инициатива, е необходимо писменото съгласие на ответната страна или 
тримесечно предизвестие.  

(2) Настоящото споразумение влиза в сила на датата на подписването му 
от двете страни.  

(3) Настоящото споразумение се публикува на уеб страниците на страните.  
(4) Настоящото споразумение може да бъде променяно и допълвано или 

отменяно с ново такова, при изрично записване на акта, който осъществява 
новото споразумение спрямо това.  

 
Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра на български език, 

по един за всяка от страните и се подписа от същите. 
 

  За “НОСБ”: 
Димитър Мандраджиев – председател 
Андрей Стойчев – заместник председател 

  За “САИМО”: 
Петър Гълъбов – председател
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