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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на
Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и
литература в чуждестранни висши училища

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на № 44 от 14 март
2019 година на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език
и литература в чуждестранни висши училища.
Предложените промени в Постановление № 44 от 14 март 2019 година могат да се
групират в три основни направления.
Първото направление засята обхвата на Постановлението, а именно субектите,
които имат правомощия да изпращат преподаватели по български език и литература в
чуждестранните висши училища. Предлага се делегирането на правомощия на научните
институти на Българската академия на науките, които имат акредитация в

професионално направление 2.1. „Филология“ от област на висшето образование
„Хуманитарни науки“ да могат да командироват преподаватели в чуждестранни висши
училища.
Промяната е обусловена от породилите се след приемането на новото
Постановление дискусии в общественото пространство и изложеното становище на
Българската академия на науките (БАН) за включването на научните работници от
структурите на Академията в процеса на подбор на преподаватели и последващото им
командироване в чуждестранни висши училища. Мотивите на БАН за включването на
научните работници в обхвата на нормативния акт са следните: представителите на
Академията са желани преподаватели в чуждестранните университети и развиват
преподавателска дейност към Докторантското училище на Центъра за обучение на
БАН, включително по български език и култура за чуждестранни докторанти; имат
важна роля при формирането и провеждането на научна и културна политика; създават
траен интерес към българския език, литература и култура по света и са част от
академичната общност както на национално, така и на международно ниво.
Второто направление на предлаганите изменения касае изискванията, на които
следва да отговарят кандидатите за преподаватели, участващи в процедурата за подбор,
регламентирани в чл. 5 от Постановлението. Прецизира се изискването към
кандидатите за завършена най-малко магистърската степен в професионално
направление „Филология“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“,
което ще гарантира задълбочените им езикови познания и подготовката им за
преподаване на български език на чуждестранни студенти.
Третото направление на предлаганите изменения и допълнения е свързано с
обезпечаване на висшите училища със средства за дългосрочното командироване на
преподавателите по български език и литература в чуждестранните висши училища и
ефективното изпълнение на задълженията им по време на дългосрочната командировка.
Към момента чл. 12 от Постановлението предвижда осигуряването на средства за
обезпечаването на разходите за командировъчни пари, основни трудови възнаграждения
и осигурителни вноски на командированите преподаватели в чуждестранни висши
училища чрез трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката по
бюджетите на държавните висши училища, които имат сключено споразумение с
Министерството. По този начин нормативният акт предвижда само осигуряването на
средствата за командировъчни пари във валута за дългосрочно командированите в
чужбина съгласно Приложение 1 и 2 от Наредбата за дългосрочните командировки в

чужбина чрез трансфер към висшите училища. В процеса на прилагането на нормативния
акт и проведените срещи с представителите на държавните висши училища при
сключването на споразуменията с тях беше установена необходимостта от
обезпечаването на всички разходи, свързани с командироването на преподавателите –
пътни разходи, разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване и други
разходи, предвидени по реда на Наредбата за дългосрочните командировки.
Проектът предвижда и още едно допълнение на чл. 12, с което се цели
осигуряването на учебна литература, помагала и материали, включително и разходи за
транспортирането им 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 институтите към БАН. Предложеното допълнение ще
има положителен ефект върху имиджа на българските лекторати в чуждестранните
висши училища и ще допринесе за повишаване качеството на преподаването и интереса
на чуждестранните студенти към българския език, литература и култура. Подобни
успешни практики за безвъзмездно осигуряване на учебници и учебни помагала имат
съседни страни като Северна Македония, Хърватия, Словения и др.
Необходимите средства, свързани с предложените изменения и допълнения в
Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване
на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища са с
индикативен годишен размер на 100 000 лева (сто хиляди лева) лева. Средствата ще се
осигурят от Министерството на образованието и науката в рамките на утвърдения му
бюджет за 2019 г., а за следващите години разходите ще бъдат планирани в рамките на
разходните тавани на Министерството.
С предложените промени се предлагат и съответните промени в Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление на Министерския
съвет № 252 от 2000 година.
Проектът на акт не води до 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 МС и на неговата
администрация.
По проекта на акт е изготвена предварителна оценка на въздействието и са
проведени обществени консултации.
Предложеният проект на акт на МС не е свързан с прилагането на европейското
законодателство, 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 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване
на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.
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