Република България
Администрация на Президента

ДО
<<СПИСЪК>>
Относно: Покана за участие в заседание на Съвета по образование към
Президента на Република България

УВАЖАЕМИ / УВАЖАЕМА,

От името на Президента на Република България, господин Росен
Плевнелиев, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заседание на Съвета
по образование, което ще се проведе на 30 април, четвъртък, от 10.00 часа, в
Администрацията на Президента.
Темата на заседанието на Съвета е „Качество на образованието и пазар
на труда.“ Предмет на обсъждане ще бъдат политики и казуси, свързани с
професионалното и дуалното образование и обучение, новите модели на
финансиране на висшето образование, координирането и синергията между
приоритетите и дейностите финансирани по трите оперативни програми – „Наука и
образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“ и
„Иновации и конкурентоспособност.“
Съветите са консултативни органи, определени с указ на Президента, при
вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи
от Държавния глава в конкретни области на обществения живот. Те осъществяват
своята дейност при съблюдаване на принципите на публичност, прозрачност и

зачитане на интересите на гражданското общество. В състава на съветите се
включват представители на Администрацията на Президента, представители на
държавни органи и/или органи на местно самоуправление, представители на
гражданското общество, видни специалисти и/или общественици в съответната
област.
Съгласно общите правила за устройството и дейността на съветите, очакваме
да получим Вашите кратки писмени становища по темата най-късно до 5 работни
дни преди датата на провеждане на заседанието – до 24 април 2015 г. Същите,
заедно с допълнителни материали, ще бъдат публикувани на електронната
страница на Президента, за да се създаде възможност за участниците
предварително да се запознаят с тезите, които ще бъдат представени.

Моля в срок до 24 април 2015 г. да потвърдите Вашето участие (или на
Ваш представител) в заседанието.

За потвърждение и информация, моля да се свържете с г-жа Гергана
Радойкова на телефонен номер 02/ 9239 393 или на електронен адрес
gradoykova@president.bg

Приложения:

1. Програма на заседанието
2. Списък на поканените участници

С уважение,

Румяна Коларова
Секретар по образование, наука и връзки с гражданското
общество

