FOUNDATION “QUALITY 21-ST CENTURY”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Този меморандум за сътрудничество е сключен на 29 Февруари 2008 година между Американската
асоциация за индустриална хигиена (AIHA), с адрес 2700 Prosperity Ave., Suite 250, Fairfax, Virginia 22031,
USA (наричана за краткост “AIHA”) и Българската асоциация за индустриална хигиена (BOHA), със
следната информация за контакт: проф. д-р инж. Илия Ценев, управител на Фондация „Качество 21-ви
век”, ул. „Русалка” №23, 1505 София, България, телефон (+359 88) 898 47 98, (наричана за краткост
BOHA).
Имайки предвид, че AIHA е корпорация с нестопанска цел и мисия да подпомага, защитава и повишава
квалификацията на индустриалните хигиенисти и други професионалисти в областта на здравословни и
безопасни условия на труд и опазване на околната среда в техните усилия да подобрят здравословното и
физическо състояние на състояние на работещите, общността и околната среда и
Имайки предвид, че BOHA е организация, създадена да подпомага и развива организациите/секциите за
условия на труд, за да подобри индустриална хигиена и опазването на околната среда в България и
Имайки предвид, че AIHA и BOHA са избрали да осъществят официална връзка и да си сътрудничат в
обединените усилия за увеличаване ролята и значимостта на индустриалните хигиенисти други
професионалисти в областта на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
за усъвършенстване на професионализма им и прилагане на индустриалната хигиена в световен мащаб,
Сега, по тази причина двете страни се споразумяха да разширят възможностите и желанията за:
a. Създаване на официални съобщения за членство на AIHA и BOHA, в техните публикации, или
други намерения да работят съвместно за достигане на взаимните цели.
b. Да издават официални съобщения, които да бъдат разпращани до средствата за масова
информация за контактите на AIHA и BOHA, описващи същността на този Меморандум за
споразумение.
c.
Да създадат връзки между Интернет-страниците на AIHA и BOHA.
d. Да участват в съвместни дейности и проекти, като разработване на книги или брошури, преводи
на съществуващи публикации, развитие на дистанционно обучение и други образователни
програми.
e. Взаимно да представят продуктите и услугите си пред членовете на организациите.
f.
BOHA да подпомага програмата на AIHA за международно сътрудничество чрез добавяне на
информация в бъдещите си публикации за членство в асоциацията.
Всяка страна може да прекрати този меморандум за споразумение чрез уведомяване с официално писмо.
Чрез подписите си, двете страни удостоверяват сключването на този Меморандум на датата и годината,
упоменати по-горе.
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