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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

№……….………………….        

……………………. 2022 г.   

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

 

Относно:   проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Споразумение между Министерството на образованието и науката на 

Република България и Министерството на образованието и 

професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество 

относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование 

с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани 

гимназии и средни училища 

 

 

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 образованието 

и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно 
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паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно 

изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища. 

Към момента сътрудничеството в областта на образованието между Република 

България и Кралство Испания се осъществява въз основа на: 

- Спогодбата за културно, образователно и научно сътрудничество между 

Република България и Кралство Испания, подписана на 12 май 2015 г. в гр. 

София, в сила от 13.10.2015 г.; 

- Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието, 

младежта и науката на Република България и Министерството на 

образованието, културата и спорта на Кралство Испания за прилагане на 

програмата „Еуропроф“ за обучение по испански език на български учители по 

други чужди езици или учебни предмети от държавни и общински училища, 

одобрен с решение № 20 на Министерския съвет от 13.01.2012 г., подписан на 

14.02.2012 г. в София; 

- Споразумението между Министерството на образованието и науката на 

Република България и Министерството на образованието, културата и спорта 

на Кралство Испания относно създаването и работата на билингвалните 

паралелки с испански език в средните училища на Република България, 

организацията на зрелостния изпит за учениците от тези паралелки и 

необходимите изисквания за издаване на диплома за средно образование от 

Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания, 

подписано на 18 септември 2001 г. в гр. София. 

 

На проведена през 2021 г. среща между Министерството на образованието и 

науката (МОН) и посолството на Кралство Испания в София българската и испанската 

страна споделиха удовлетвореност от положителните резултати от изпълнението на 

Споразумението между Министерството на образованието и науката на Република 

България и Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство 

Испания относно създаването и работата на билингвалните паралелки с испански език 

в средните училища на Република България, организацията на зрелостния изпит за 

учениците от тези паралелки и необходимите изисквания за издаване на диплома за 

средно образование от Министерството на образованието, културата и спорта на 

Кралство Испания, подписано на 18 септември 2001 г. в гр. София. В рамките на тази 

среща беше обсъдена необходимостта от актуализиране на това Споразумение предвид 

факта, че то е подписано много преди приемането на България в Европейския съюз, като 

междувременно у нас са настъпили редица законодателни промени в областта на 
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образованието. Двете страни споделиха общото становище, че Споразумението следва 

да бъде осъвременено съобразно новите реалности и в тази връзка МОН изготви първия 

проект на текст, който беше изпратен на испанската страна за становище. След 

продължителен съгласувателен процес и проведени допълнителни срещи с посолството 

двете страни договориха текст на проект на Споразумение между Министерството на 

образованието и науката на Република България и Министерството на образованието 

и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно 

паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно 

изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища, 

което да замени сега действащото Споразумение от 2001 г. 

През последните години интересът към изучаването на испанския език 

непрекъснато се увеличава и той се нарежда на 4-то място по желан за изучаване първи 

чужд език в българските средни училища. Безспорно изучаването на чужди езици и 

култури, както и на учебни предмети на чужд език, има важна роля за развитието на 

глобалното общество на знанието и увеличава възможностите за успех на учениците в 

личен, академичен  и професионален план. 

С подписването на новото Споразумение страните ще предприемат необходимите 

мерки за: 

- осигуряване присъствието на учители испанци във всяка паралелка, интегрирана 

в мрежата на билингвалните паралелки, създадена от Министерството на образованието 

и професионалното обучение на Кралство Испания в страните от Централна и Източна 

Европа и Китай, както и в паралелки в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап 

в българските училища; 

- осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на българските и 

испанските учители по и на испански език; 

- подпомагане на обмена на ученици и учители между двете държави. 

В проекта на Споразумението подробно са разписани ангажиментите на двете 

страни при обучението в начален и прогимназиален етап на основната степен на 

образование (I - IV, V - VII клас); при обучението в паралелки с училищен учебен план 

за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските 

профилирани гимназии и средни училища и при създаване на нови учителски позиции. 

Предвижда се Споразумението да влезе в сила в деня на подписването му от двете 

страни и да остане в сила за първоначален срок от пет години, като след изтичането на 

този първоначален срок то ще се подновява автоматично за следващи периоди със 

същата продължителност, освен ако някоя от двете Страни не изпрати писмено 
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уведомление по дипломатически път на другата Страна поне шест месеца преди 

изтичането на съответния период за намерението си да го прекрати.  

Разходите за българската страна, произтичащи от изпълнението на 

Споразумението, ще са за сметка на утвърдените средства по делегираните бюджети на 

приемащите български училища.  

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. 

Предложеният проект на акт не оказва ефект върху целевите стойности на 

показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на 

бюджет на Министерството на образованието и науката. 

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 РМС 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, чл. 17,     

чл. 24, ал. 2 и чл. 25, ал. 1 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 между Министерството 

на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието 

и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно 

паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно 

изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища. 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 


