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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2019 г.
за изменение и допълнение на Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 за
осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни
висши училища
(обн., ДВ, бр. 23 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Чл. 2 се изменя:
„Чл. 2. Държавните висши училища в Република България и научните институти
на Българската академия на науките, които имат акредитация в професионално
направление 2.1. „Филология“ от област на висшето образование "Хуманитарни науки"
и имат сключено споразумение с Министерството на образованието и науката,
командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши
училища“.
§ 2. В чл. 3 в основния текст след думите „висше училище“ се добавя „или на
директора на съответния научен институт“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „висше училище“ се добавя „или в научен институт“
2. В т. 2 след думите „степен "магистър"“ се добавя „от професионално
направление 2.1. „Филология““.
§ 4. Чл. 7 ал. 2 се изменя:
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„(2) Обявлението се публикува на интернет страниците на Министерството на
образованието и науката, на държавните висши училища и на научните институти по чл.
2.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавя „или до директора на съответния научен
институт“.
2. В ал. 2 след думата училище се поставя запетая и се добавя „съответно научния
институт“.
§ 6. Чл. 9 ал. 2 се изменя:
„(2). В състава на комисията по ал. 1 се включват служители на Министерството на
образованието и науката, преподаватели в държавните висши училища и научните
институти по чл. 2.“
§ 7. В чл. 11 ал. 1 т. 3 след думата училище се поставя запетая и се добавя „съответно
директора на научния институт“;
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя:
(1) „Министерството на образованието и науката осигурява чрез трансфер на
държавните висши училища, съответно на научните институти по чл. 2 финансови
средства за обезпечаване на разходите за дневни командировъчни пари, пътни разходи,
разходи за медицинско обслужване, здравно осигуряване и други разходи, предвидени
по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, основни трудови
възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели.“
2. В ал. 2 думите „командировъчни пари“ се заличават и се заменят с „разходите по
ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на образованието и науката може да осигурява финансови средства
за

учебна

литература,

помагала

и

материали,

включително

и

разходи

за

транспортирането ми в размер до 1500 лева за академична година за един командирован
преподавател в чуждестранно висше училище. Разходите се предоставят чрез трансфер
на държавните висши училища и научните институти на Българската академия на
науките по чл. 2.“
§ 9. Чл. 13 се изменя:
„Чл. 13. Министерството на образованието и науката, държавните висши училища
и научните институти по чл. 2 извършват проверка на дейността на преподавателите по
български език и литература в чуждестранните висши училища.“
2

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 36 ал. 2 се изменя:
„(2) Българските преподаватели в чуждестранни висши училища се командироват
от ректора на българско висше училище или от директора на научен институт в
Българската академия на науките.“
2. В чл. 37 ал. 1 се изменя:
„(1) При необходимост министърът на образованието и науката, ректорът на
висшето училище или директорът на научния институт може:“

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН:
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”:
ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ
Съгласували:
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