
 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ք.Երևան       03.04.2012 թ. 
 

Սոֆիայի Սբ. Կլ.Օխրիդսկու անվան համալսարանը ի դեմս Ռեկտոր` 

պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Իվան Իլչևի մի կողմից և 

Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանն ի դեմս Ռեկտոր` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Ռուբեն Միրզախանյանի մյուս կողմից, հաշվի առնելով ակադեմիական և 

գիտական ոլորտում համագործակցության հանդեպ փոխադարձ 

հետաքրքրությունը, ինչպես նաև ցանկանալով պաշտոնապես ճանաչել երկու 

Համալսարանների միջև համագործակցությունը, կազմեցին սույն պայմանագիրը 

հետևյալի մասին. 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 

Կողմերը նախատեսում են համագործակցություն կրթության, գիտական և 

ուսումնամանկավարժական գործունեության ոլորտներում` ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների բոլոր հնարավորությունների և միջոցների կիրառմամբ:  
 

2. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՁևԵՐԸ 

 

Որպես համագործակցության և փոխանակության ձևեր կողմերն ընդունում են`  
 

- ուսանողների, դասախոսների և ադմինիստրատիվ աշխատողների 

փոխանակություն;  

- համատեղ հետազոտությունների կատարում; 

- ուսումնական ծրագրերի իրականացում ըստ աշխատանքային ծրագրում 

նշված առարկաների;  

- պայմանավորվող կողմերի կողմից տրվող վկայագրերի փոխադարձ 

ձանաչում; 

- գիտական գրականության փոխանակում;  

- ընդհանուր գիտական հանդիպումների կազմակերում; 

- մասնակցություն պայմանավորվող կողմերի կողմից կազմակերպվող 

միջազգային գիտական միջոցառումներին; 

- ազգային և միջազգային ծրագրերի և մասնավոր հիմնադրամների կողմից 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար համատեղ նախագծերի 

մշակում;  

-  արդյունավետ աշխատանքի և համատեղ գործունեության շարժունության 

ապահովման նպաստում; 



- ըստ հնարավորությունների մշակութային փոխանակության իրականացում, 

մարզական միջոցառումների, ցուցահանդեսների կազմակերպում; 

- համալսարանական գրադարանների միջև համագործակցության 

համաձայնագրի կնքում, գրականության փոխանակում:  
 

Առանձին դեպքերում վերոնշված գործողությունների պայմաններն ու ձևերը 

կսահմանվեն յուրաքանչյուր առանձին դեպքի համար նախատեսված 

համաձայնագրերով: 

 

 

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  

Սույն պայմանագրի կատարումն ապահովելու համար յուրաքանչյուր կողմից 

նշանակվում է մեկական ներկայացուցիչ: Ներկայացուցիչները պարտավոր են 

տարին մեկ անգամ կողմերի ղեկավարներին ներկայացնել կատարված 

աշխատանքի մասին  ընդհանուր հաշվետվություն, ինչպես նաև գործունեության 

աշխատանքային ծրագիրն ու հաջորդ տարվա հեռանկարային պլանը:  
 

Յուրաքանչյուր կողմ, իր ներկայացուցչին նշանակելով, ինքն է կարգավորում 

վձարման հարցերը:  

Սույն պայմանագրի կատարման համար միջոցներ կապահովեն`  

- համալսարաններն իրենք (հնարավորությունների սահմաններում),  

- փոխանակության մասնակիցները (ըստ աշխատանքային ծրագրում 

արված ճշտումների), 

- ազգային և միջազգային ծրագրերն ու մասնավոր հիմնադրամները: 
 

 

4. ՈՂՄԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ  ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

Կողմերը պարտավորվում են բարեխղճորեն և սահմանված ժամկետներում 

կատարել ստանձնած պարտականությունները: 
 

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ  

 

Դասախոսների և ուսանողների ճանապարհածախսը, բժշկական 

ապահովագրությունը, օրական և այլ ծախսերը կսահմանվեն առանձին երկկողմանի 

համաձայնագրերով, որոնք սույն Պայմանագրի անքակտելի մասն են կազմում:  
 

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Պայմանագրով և առանձին համաձայնագրերով ստանձնած 

պարտավորույթունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կերպով կատարելու 

դեպքում կողմերը կրում են գույքային պատասխանատվություն պայմանագրով և 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  



 

 

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

Սույն Պայմանագիրը կազմված է ռուսերենով, ուժի մեջ է մտնում կնքելու 

օրվանից` 5 տարի ժամկետով:  

Սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել Կողմերից յուրաքանչյուրի 

նախաձեռնությամբ` մյուս Կողմին ենթադրվող դադարեցումից ոչ ուշ քան երեք 

ամիս առաջ գրավոր ծանուցմամբ: 

Փոփոխություններն ու լրացումներն արվում են Կողմերի փոխադարձ գրավոր 

համաձայնությամբ: Պայմանագրի փոփոխություններն ու լրացումները կազմվում են 

լրացուցիչ համաձայնագրերով և դառնում են սույն Պայմանագրի անքակտելի մաս:   

Սույն պայմանագիրը Կողմերից ոչ մեկի համար ֆինանսական 

պարտավորություններ չի առաջացնում:  

Սույն Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն առաջնորդվում են 

Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

Սույն պայմանագիրը կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար 

իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկական 

օրինակ: 
 

 

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 
 

 Սոֆիայի «Սուրբ Կլ. Օխրիդսկի» համալսարան 
 

Հասցե` Սոֆիա 154 

Ցար Օսվոբոդիտել պուրակ, 15 

Հեռ. (+359)2 986 15 97 

Ռեկտոր` պրոֆ. Իվան Իլչև 
   

Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Հասցե` Երևան, Տիգրան Մեծի 17 

Հեռ. (+374 10) 597001 

Ռեկտոր`պրոֆ. Ռուբեն  Միրզախանյան 


