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Относно:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Меморандум

за

разбирателство

между

Министерството

на

образованието и науката на Република България и Държавния
секретариат по образование, научни изследвания и иновации на
Конфедерация Швейцария

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С

цел

насърчаване на

партньорството между Република България и

Конфедерация Швейцария за подкрепа на млади учени швейцарската страна изпрати
проект на Меморандум за разбирателство относно програма за стипендии и академичен
обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта

на хуманитарните и социалните науки. В Меморандума е предвидено тази програма да
се подпомага от Министерството на образованието и науката (МОН) от българска
страна и от Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на
Конфедерация Швейцария и да се изпълнява от Центъра за академични изследвания
(ЦАИ) в София.
Съгласно Меморандума институционалната подкрепа от швейцарската страна
ще бъде в размер на 500 000 швейцарски франка и ще включва следните разходи:
- заплати и хонорари на постоянните членове на екипа и академичните сътрудници;
- данъци и осигуровки;
- абонамент и обслужване на електронни бази данни; интернет поддръжка;
- административни разходи;
- самоучастие по проекти, които изискват такова;
- разходи за работни, годишни и други срещи;
- редакция, отпечатване и разпространение на брошура на Центъра;
- техническо оборудване и поддръжка на офис техника;
- режийни разходи;
- офис консумативи;
- външни услуги (юридическа помощ, ежегоден одит);
- пътни разходи (служебни командировки в страната и чужбина);
- банково обслужване.
Следва да се отбележи, че изброените разходи за институционална подкрепа от
швейцарска страна имат за цел да осигурят нормалното функциониране на ЦАИ,
включващо и други академични дейности на Центъра, освен програмата за стипендии
за млади учени в областта на хуманитарните и социалните науки.
Финансирането от страна на МОН ще бъде в размер на 598 483 лв. за
петгодишен период (първоначално от 2019 до 2023 г.) и е предвидено за 5 деветмесечни стипендии за български учени и 2 тримесечни стипендии за представители на
академичната диаспора на година. Бюджетът за съответната година ще бъде залаган в
една от бюджетните програми на МОН. От швейцарска страна финансирането се
гласува еднократно за период от 5 години.
Готовността на МОН да участва в стипендиантската програма с посочения
финансов ресурс с цел директно финансиране на одобрените от ЦАИ стипендианти е
заявена с официално писмо до държавния секретар за образование, научни изследвания

и иновации на Швейцария. ЦАИ е избран за администриране на програмата, тъй като
тази неправителствена организация е единствената в страната, която има утвърден,
международно признат капацитет и дългогодишна успешна практика в управлението на
стипендиантски програми за млади учени от България и чужбина. Детайлно
ангажиментите на ЦАИ за изпълнението на Програмата, както и начинът на
финансиране от МОН са описани в приложение към Меморандума.
Предложеният Меморандум напълно съответства на основни приоритети в
Стратегията за развитие на научните изследвания на Република България и поконкретно – в нея има специално заложени мерки за повишаване на квалификацията и
кариерно развитие на млади учени чрез предоставяне на индивидуални стипендии.
Изпълнението на Меморандума ще бъде в съответствие със законовите и
подзаконовите нормативни актове на двете страни и в зависимост от наличието на
финансови средства и експертен състав във всяка от тях.
Меморандумът между българската и швейцарската страна ще влезе в сила от
датата на подписването му.
С проекта на Решение на Министерския съвет не се транспонират актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с
европейското право.
Приемането на акта няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и
предложения са отразени съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 17
във връзка с чл. 24, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България
предлагам на Министерския съвет да приеме проекта на Решение на Министерския

съвет за одобряване на Меморандум за разбирателство между Министерството на
образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по
образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария.
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