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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 Споразумение за сътрудничество в
областта на образованието между Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на образованието и

подготовката на

Социалистическа република Виетнам за периода 2018 – 2022 година.
Двустранното сътрудничество в областта на образованието между Р България и СР
Виетнам се осъществява на основата на сключената през 2000 г. Спогодба за културно
сътрудничество между правителствата на двете държави, съгласно която регулярно се
подписват двустранни споразумения. Последният подобен документ е Споразумение за
сътрудничество в областта на образованието между МОН и Министерството на
образованието и подготовката на Виетнам за периода 2012-2016 г., подписано през м.
април 2012 г. в гр. Ханой от министрите на образованието на двете страни, в рамките на
посещението на официална правителствена българска делегация.
Ежегодно

виетнамската

страна

усвоява

пълноценно

възможностите,

които

споразумението предоставя и отчитайки новите реалности и повишения интерес и от двете
страни, в проекта на Споразумението за периода 2018-2022 г. квотите за обмен на

студенти и докторанти, както и за следдипломна специализация, са завишени от 1 на 2
квоти и са включени 2 краткосрочни езикови специализации.
В проекта на Споразумението за периода 2018-2022 г. са обхванати всички аспекти
на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието
през последните години и са конкретизирани формите на сътрудничество, които
предвиждат обмен на добри практики в областта на планирането, управлението и
развитието

на образованието,

насърчаване на прякото

сътрудничество

между

образователните институции чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и
насърчаване на изучаването на български и виетнамски език.
В Споразумението се предвижда двете страни да насърчават установяване на
непосредствени връзки между средните и висшите училища, за обмен на опит в областта
на управлението на учебния процес, за съвместни проекти, включително и за изпълнение
на проекти по програма Еразъм+, както и за изучаване на историята, езика, литературата,
географията и традициите на двете страни.

Ежегодно двете страни ще си предоставят по две стипендии за обучение в
държавни висши училища за придобиване на степен „магистър“ или „бакалавър“, по две
деветмесечни стипендии за следдипломно обучение, както и по две езикови
специализации за срок от шест месеца до една година.
За периода на валидността на Споразумението страните си предоставят и до две
стипендии за обучение в образователна и научна степен „доктор“.
Предвижда се Споразумението да влезе в сила от деня на подписването му и да
остане в сила до края на 2022 г., като действието му ще се счита за продължено до
подписването на ново. То може да бъде допълвано или изменяно по взаимно писмено
съгласие на двете Страни по дипломатически път
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 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода
2018 – 2022 година.
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