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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация и във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за международните
договори на Република България предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на науката и образованието на Република Хърватия за сътрудничество в областта на
науката и образованието за периода 2018-2021 година.
Двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката с Република
Хърватия се осъществява на основата на Спогодба между правителствата на Република
България и Република Хърватия за културно, образователно и научно сътрудничество,
подписана на 13 юни 1995 г. и на Програма за сътрудничество между Министерството на
образованието и науката на Република България и Министерството на науката,
образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за
периода 2014-2017 г., подписана в Загреб на 29 април 2014 г., чиято валидност изтече на
31 декември 2017 г.
Проектът на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието
и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на

Република Хърватия за сътрудничество в областта на науката и образованието за
периода 2018-2021 година. предвижда:
1.

Сътрудничество в областта на науката, и по-конкретно финансиране,

според възможностите на двете страни, на съвместни научноизследователски проекти,
обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на такива проекти;
обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, съвместно
организиране на научни семинари, кръгли маси и насърчаване на съвместното участие на
партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по
Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
2.

Сътрудничество

в

областта

на

образованието,

и

по-конкретно

насърчаване на сътрудничеството между институциите за средно образование и висшите
училища в Република България и в Република Хърватия с цел разпространяването на
българския и хърватския език и литература, обмен на данни относно структурата и
съдържанието на образователните системи на двете държави, насърчаване на
сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, както и
обмяната на опит и информация за съществуващите добри практики.
В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти на обмен на студенти,
докторанти, специализанти, преподаватели, насърчаване на прякото сътрудничество
между висши училища на двете страни, както и изучаването на български и хърватски
език и култура, включително чрез дейността на лекторите в двете страни и провеждането
на летни училища по език, литература и култура, начините на финансиране на
договореностите.
Предвижда се Програмата да влезе в сила от деня на подписването ѝ и да остане в
сила до 31 декември 2021 г., като при заявено писмено съгласие между страните
валидността ѝ може да бъде продължена до подписването на нова програма.
Всяка от страните може писмено да уведоми другата страна относно намерението
си да прекрати действието на тази Програма, като в такъв случай същата се прекратява
шест месеца след като другата страна получи писменото уведомление.
Програмата може да бъде променяна или допълвана при взаимно съгласие и по
искане на една от страните.
Подписването на Програмата ще допринесе за запазване на дългогодишните
връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта
на науката и образованието с Република Хърватия.

Разходите, произтичащи от изпълнението на Меморандума, са за сметка на
утвърдения бюджет на Министерство на образованието и науката за всяка календарна
година.
Проектът на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което се прилага одобрена финансова обосновка от
министъра на финансите в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, буква б) от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на Решение не се транспонират актове на Европейския съюз, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1, чл.9, ал.2 и ал. 3, и чл. 17 от
Закона за международните договори на Република България, предлагам Министерският
съвет да приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване
на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и
науката на Република България и Министерството на науката и образованието на
Република Хърватия за сътрудничество в областта на науката и образованието за
периода 2018-2021 година.
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