Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2014 г.
за назначаване на служители от Република България в българските държавни
училища в чужбина

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) За кадровото осигуряване на Българското средно общообразователно
училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република и на Българското средно
общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Република Словакия,
министърът на образованието и науката сключва срочни трудови договори и споразумения с
български граждани за заемане на длъжности в училищата.
(2) Срокът на трудовите договори на служителите в училищата при първоначално
заемане на длъжността е най-малко 1 година и може да бъде сключван повторно само веднъж
за срок не повече от 3 години.
(3) Директорите на училищата се назначават след проведен конкурс по Кодекса на
труда. С класираното на първо място лице се сключва споразумение по чл. 107 от Кодекса на
труда за срок от 4 години. Срокът може да бъде продължен до провеждането на нов конкурс
за заемане на длъжността директор, но не повече от 1 година.
(4) Директорите на училищата могат да сключват трудови договори с местни лица за
заемане на длъжността „учител” и за длъжности от непедагогическия персонал съгласно
местното трудово законодателство.

Чл. 2. Лицата по чл. 1, ал. 1 се назначават извън утвърдената численост на персонала
на Министерството на образованието и науката, като за тях се изготвя допълнително
разписание на длъжностите, утвърдено от министъра на образованието и науката.
Чл. 3. (1) Конкурсът за длъжността „директор” и

подборът на служителите от

Република България по чл. 1, ал. 2 се извършва при условия и по ред, утвърдени със заповеди
на министъра на образованието и науката и при спазване на разпоредбите за назначаване на
служители по трудови правоотношения съгласно Кодекса на труда.
(2) Информацията за провеждането на конкурса за длъжността „директор” и подборът
за заемане на длъжностите, включително резултатите от тях, се обявяват на електронната
страница на Министерството на образованието и науката.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката командирова назначените служители в
българските държавни училищата в чужбина по реда и условията на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина.
Чл. 5. (1) Основната месечна работна заплата за длъжността „учител”, назначен по реда
на постановлението, за пълно работно време, е минималната месечна работна заплата за
длъжността „учител".
(2) Основната месечна работна заплата за длъжността „директор”, назначен по реда на
постановлението, за пълно работно време, е минималната месечна работна заплата за
длъжността „директор".
(3) Основната месечна работна заплата за непедагогическия персонал, назначен по реда
на постановлението, за пълно работно време, с изключение на главните счетоводители, е
минималната месечна работна заплата за Република България.
(4) Средствата за работна заплата и за осигурителните вноски на служителите,
назначени по реда на постановлението, се планират и изплащат от бюджета на
Министерството на образованието и науката.
Преходни и заключителни разпоредби
§.1.

Трудовите

правоотношения

на

директорите

на

Българското

средно

общообразователно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република, и на
Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава,
Република Словакия, се запазват до заемане на длъжността въз основа на конкурс, съгласно
Постановлението.
§ 2. Трудовите правоотношения с всички останали служители се запазват до 31.08.2014
година.
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§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за нормативните
актове във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона на народната просвета.
§ 4. Изпълнението на Постановлението се възлага на министъра на образованието и
науката.
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