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НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

РО

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
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Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в
областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството
на Република България и правителството на Държавата Катар като основа за водене на
преговори.
Проектът на Споразумение, иницииран от катарската страна, полага основите на
договорно-правната база в областта на образоването и науката между двете държави.
В проекта на Споразумението са обхванати аспекти на динамичното развитие на
двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката:
1. Общо

образование

(учебни

програми,

професионално

развитие

на

педагогическите специалисти, съвременни методи на преподаване, технологии за
преподаване на чужди езици, оценяване на постиженията на учениците,
оценяване на постиженията на педагогическите специалисти за осигуряване на
качество на образованието, размяна на визити на делегации от експерти,
организиране на съвместни обучителни курсове и семинари, насърчаване на

сътрудничеството между училищата в двете държави, организиране на
образователни, научни, художествени и литературни училищни изложения);
2. Висше образование, научни изследвания и технологии (обмен на информация за
образователни документи, издавани от висшите училища на двете държави, както
и за нормативната уредба, регламентираща академичното признаване на
образованието, придобито в чужбина; обмен на информация по въпроси,
свързани с оценяване на качеството и акредитацията във висшите училища, както
и насърчаване сключването на споразумения, свързани с организацията и
ръководството на научните изследвания; сътрудничество в областта на
магистърските и докторските програми и научните изследвания съгласно
законодателството на двете държави в областта на висшето образование;
организиране на научни семинари и лекции, конференции и обучения по теми от
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общ интерес и в съответствие със стратегическите планове на съответните
организации).

Предвижда се Споразумението да влезе в сила от датата на взаимното писмено
уведомление на Договарящите страни, по дипломатически път, след изпълнението на
необходимите законови процедури на националното законодателство, като за такава ще
се счита датата на приемане на последното уведомление, издадено от една от
Договарящите страни.

Споразумението ще остане в сила за период от три (3) години и автоматично ще се
подновява за същия период, освен ако някоя от Договарящите страни по дипломатически
път не уведоми писмено другата за своето желание да прекрати Споразумението поне
шест (6) месеца преди датата на неговото прекратяване или изтичане.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй
като необходимите средства за изпълнението му са предвидени по бюджета на
Министерството на образованието и науката за съответната година, поради което се
прилага одобрена финансова обосновка от министъра на финансите в съответствие с
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква б) от УПМСНА.
С проекта на решение не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което
не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.
Проектът на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като целесъобразните предложения и бележки са отразени съгласно
приложената справка.

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
проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните
изследвания и технологиите между правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар като основа за водене на преговори.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието
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и науката

