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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Днес, 21.07.2016 г., се подписа настоящия Меморандум за сътрудничество 

(наричан по-долу за краткост и само `Меморандума`), между: 

1. Сдружение с нестопанска цел „СЕФИТА”, БУЛСТАТ 131 281 977, с адрес 

на управление в гр. София, ул. „Оборище” № 1А, представлявано от 

инж. ик. Любомир Петров Герджиков – изпълнителен член на УС на 

СНЦ „СЕФИТА”, наричано за краткост `СЕФИТА`, 

2. Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти /БАСЕК/, 

БУЛСТАТ 176 622 792, с адрес на управление в гр. София, 1113, бул. 

"Цариградско шосе" № 125, блок 2/БАН/, представлявана от д-р 

Добрин Младенов Несторов - председател на УС на БАСЕК, 

3. Съюз на независимите автотехнически експерти в България /СНАТЕБ/, 

БУЛСТАТ 130 117 067, с адрес на управление в гр. София, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров” № 99, представляван от проф. д.т.н. инж. Станимир 

Михайлов Карапетков – председател на УС на СНАТЕБ, 

4. ..........................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................., 

наричани заедно `Страните`, за следното: 

І. ПРЕАМБЮЛ 

1. Настоящият Меморандум се подписва с оглед постигане на по-

ефикасно сътрудничество между Страните за въвеждането и прилагането 

на съответстваща на съвременните изисквания и на обществените 

очаквания експертиза в съдебния процес в България, както и при 

решаване на спорове чрез други средства (арбитраж, по възлагане от 

други институции, организации и лица). 

2. В резултат от сътрудничеството се очаква повишаване качеството на 

експертния продукт, достойно заплащане на труда на съдебните експерти 

и принос за постигането на бърз и справедлив съдебен процес, също и 

при решаване на извънсъдебни спорове. 
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ІІ. ЦЕЛИ 

1. Съгласуване на общи подходи и становища за подобряване качеството 

на експертната дейност в съдебния процес, както и в други области. 

2. Въвеждане на европейски стандарти и добри практики. 

3. Съгласуване на подходи за осъвременяване на отношенията, 

възникващи по повод на експертизирането в различни сфери, и 

постигане на по-добра реализация на съответно ангажираните 

експерти. 

4. Регламентиране на достойно и съответстващо място място на 

експертната дейност във всяка една област на реализация. 

5. Индикиране на статистически данни за процеса на експертна дейност и 

отчитане наличието на добри/лоши практики. 

6. Други, които Страните считат за актуални във всеки следващ момент от 

развитието на процеси, касаещи експертната дейност. 

ІІІ. ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Страните ще уточняват общи позиции по проблеми с отношение към 

експертната дейност чрез обсъждане и съгласуване на становища, и ще 

излагат и отстояват същите пред трети заинтересувани страни. 

2. За постигане на гореизложеното по т. ІІІ.1 Страните ще провеждат 

съгласувателни срещи не по-рядко от веднъж на 2 (два) месеца. 

3. Координацията на сътрудничеството ще се осъществява от една от 

участващите организации, която първоначално ще бъде избрана от 

Страните за срок от 9 (девет) месеца, а в последствие – на ротационен 

принцип.  

4. Страните взаимно ще популяризират дейността си, в т.ч. и чрез 

публикации на електронните им страници. 

5. Страните взаимно ще се информират за организирани техни 

мероприятия или такива, организирани във връзка с експертната 

дейност, които биха могли да представляват взаимен интерес. 

ІV. ДРУГИ 

1. Страните запазват своята организационна самостоятелност, в т.ч. и в 

отношенията им с други организации и учреждения по повод 

формулирани техни индивидуални цели. 
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2. Общи становища и позиции, договорени от Страните във връзка с 

осъществяване на целите на настоящия Меморандум, ще бъдат 

оформяни под формата на Актове. 

3. Настоящият Меморандум е открит за участие на други организации, 

имащи отношение към експертната дейност, като присъединяването се 

извършва по тяхно писмено заявление и след приемане на Акт по т. 

ІV.2. 

4. Меморандумът за сътрудничество не се ограничава със срок. 

 

21.07.2016 г., 

гр. София 

СТРАНИ: 

 

1............/п/....................    2............../п/..................... 

Л. Герджиков, СНЦ СЕФИТА    Д. Несторов, БАСЕК 

/име, организация/     /име, организация/ 

 

3............../п/.........................    .......................................  

Ст. Карапетков, СНАТЕБ    ......................................  

/име, организация/     /име, организация/ 

 

 

 


