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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 Споразумение между Министерството
на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето
образование на Република Куба в областта на висшето образование за периода 2020 2023 г. като основа за водене на преговори.
Към момента за правна основа за сътрудничество в областта на образованието
служи подписана през 2006 г. Програма за сътрудничество в областта на образованието,
науката и културата, която се прилага до приемането на нова. Основната цел на
предлагания проект на Споразумение е желанието на двете страни да се актуализира
правната база за осъществяване на ползотворно сътрудничество в областта на
образованието съобразно новите тенденции, възможности и нужди на двете страни.
Подготовката на проект на Споразумение стартира още през 2013 г. След проведени
разговори на посланика на Република България в Куба с компетентните кубински власти,
както и среща на заместник-.министъра на образованието и науката с кубинския

посланик в София, през 2018 г. кубинската страна изпрати свое становище по проекта,
изпратен от МОН през 2015 г. Една от причините за забавянето е, че в проекта от 2015 г.
е имало текстове, касаещи сътрудничество в области, излизащи извън компетенциите на
Министерството на висшето образование на Куба, и кубинската страна предложи в
проекта на Програмата да залегне сътрудничество само в сферата на висшето
образование.
В процеса на съгласуване на текстовете на настоящия проект кубинската страна ни
уведоми, че не може да осигури реципрочност за предоставянето на стипендии за
обучение, в резултат на което от проекта отпаднаха конкретните квоти за обмен на
студенти. Предвидено е двете страни да подпомагат подписването на преки
споразумения между висшите училища, насочени към стимулиране на студентската
мобилност, академичния обмен, както и на изследователи, реализирането на съвместни
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проекти в специалности от взаимен интерес, публикуването на статии, на съвместно
провеждане на събития и други дейности от взаимен интерес. Страните ще си разменят
информация относно структурата, съдържанието и организацията на системите за висше
образование, учебни планове и програми, учебници, учебни помагала и друга
литература, свързана с проблемите на висшето образование. Предвижда се и създаване
на смесена комисия, състояща се от равен брой представители от двете страни, за
изготвянето на Междуправителствено споразумение за взаимно признаване на обучение,
научни звания и дипломи за висше образование.

Споразумението ще влезе в сила от деня на подписването му и ще остане в сила до
края на 2023 г., като при изразено писмено съгласие между страните валидността му
може да бъде продължена с още три години.

В проекта на РМС се предвижда посланикът на Република България в Република
Куба да бъде упълномощен да проведе преговорите и да подпише проекта на
Споразумението.
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 между Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба в
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областта на висшето образование за периода 2020 - 2023 г.

