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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ
Глава 18
“ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И МАЛДЕЖ”
"ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И МЛАДЕЖ"

Република България приема и ще прилага изцяло достиженията на правото на
Общността в областта на образованието, професионалното обучение и
младежта.
Българското правителство счита, като работна хипотеза, че България ще стане
член на Европейския съюз на 01.01.2007 година.
Не се искат изключения или
законодателството в тази област.
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Българското образователно законодателство е в съответствие с Директива
77/486/ЕЕС, отнасяща се до образованието на децата на работниците мигранти.
Допълнителни курсове по майчин език и култура, както и по български език са
предвидени в Закона за народната просвета и в Закона за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план.За големи групи деца
на работници мигранти, които са с разрешение за постоянно пребиваване и за
български граждани, чиито майчин език не е български, такива курсове се
провеждат в училищата и в паралелки, организирани специално за тази цел.
Законът за професионалното образование и обучение е в съответствие с правото
на Общността.Този закон установява мобилна, адаптивна система на
професионалното образование и обучение, която отговаря на изискванията на
пазара на труда и представлява неразделна част от политиката за социалноикономическо развитие.
Законът за висшето образование на Република България отразява основните
изисквания за качество и достъп до висшето образование.
Република България е привела протичащата национална образователна реформа
в пълно съответствие с чл. 149 и чл. 150 на Амстердамския договор.
Институционалните инфраструктури, необходими за приложението на
законодателството на ЕС в областта на образованието и професионалното

обучение за изградени и ще функционират в пълно съответствие с общностното
право от датата на присъединяване на България към ЕС.
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат
временно закрити на база на съществуващото законодателство.
Ако нови елементи на правото на Общността наложат, България приема
възможността за откриване на допълнителни преговори преди приключване на
Междуправителствената конференция.

