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ДОКЛАД
от проф. Николай Денков – 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 правителството на
Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на
образованието като основа за водене на преговори.
Към настоящия момент между правителствата на Република България и Черна гора
няма установено сътрудничество в областта на образованието.
През последните години диалогът между Република България и Черна гора се
развива успешно и в дух на приятелство.
Налице

е

взаимен

стремеж

за

разширяване

на

сътрудничеството

и

взаимодействието в съответствие с новите политически реалности. Общите интереси и
сходните външнополитически приоритети на Република България и Черна гора създават
условия за ползотворно двустранно и международно сътрудничество.
Настоящият проект на Споразумение е за неопределен период от време и обхваща
всички аспекти на двустранното сътрудничество в областта на образованието.

Определени са областите и формите на сътрудничество и по-конкретно: обмен на опит в
областите на предучилищното, началното и средното образование; реформи в
образователната система; приобщаването на деца със специални образователни
потребности и професионалното обучение на възрастни; училищни партньорства и
училищни мрежи. Насърчава се сътрудничеството по линия на Европейския съюз,
ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации.
Предвижда се двете страни да предлагат на реципрочен принцип и в съответствие с
наличните

финансови

ресурси

стипендии

за

придобиване

на

образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ и за следдипломно обучение, както и стипендии за
докторантура.
Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти,
гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на
студенти между висши училища.
Страните ще си сътрудничат по въпросите, свързани с взаимното признаване на
образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, както и за
признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в
публично признати училища. Предвиждат се работни срещи между центровете на
ЕNIC/NARIC с цел разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на
дипломи.
Създава се Съвместен комитет за изпълнение на Споразумението, като отговорните
институции за прилагането му са за Република България – Министерството на
образованието и науката, и за Черна гора – Министерството на образованието, науката,
културата и спорта.
Член 19 от проекта на Споразумение предвижда влизането му в сила от датата на
получаване на последното писмено уведомление, изпратено по дипломатически канал, с
което Страните потвърждават приключването на вътрешните процедури, необходими за
влизането му в сила.
В проекта на РМС се предвижда министърът на образованието и науката на
Република България да бъде упълномощен да проведе преговорите и да подпише
проекта на Споразумението от името на правителството на Република България.
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 правителството на Република България и правителството
на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.
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