ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал
за нуждите на Европейските училища
Обн. - ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от
03.07.2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) За нуждите на прилагане на Конвенцията за определяне на статута на
Европейските училища министърът на образованието и науката сключва извън
утвърдената численост на персонала на Министерството на образованието и науката
срочни трудови договори с български граждани за изпълнение на длъжности в
Европейските училища.
(2) Длъжностите по ал. 1 се определят по решение на Управителния съвет на
Европейските училища.
Чл. 2. (1) Служителите осъществяват дейността си в съответното европейско
училище за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 9 години от датата на
изпращане на лицето за изпълнение на неговите задължения.
(2) Продължаване на срока по ал. 1 за не повече от една година може да се
осъществява при условия и по ред, определени с Правилника за членовете на
дългосрочно командирования персонал на Европейските училища.
Чл. 3. (1) Служителите се назначават, изпълняват дейността си и се освобождават
при спазване на условията, определени с Правилника за членовете на дългосрочно
командирования персонал на Европейските училища.
(2) Промени в длъжностите и функциите, в мястото на работа, както и в броя на
лицата, изпращани като персонал в Европейските училища, може да се извършват въз
основа на решение на Управителния съвет на Европейските училища.
Чл. 4. (1) Подборът на служителите по чл. 1 се извършва при условия и по ред,
определени с правила, одобрени от министъра на образованието и науката, при
спазване на разпоредбите за назначаване на служители по трудови правоотношения
съгласно Кодекса на труда.
(2) Информацията за провеждането на процедурата, включително резултатите от
извършения подбор на кандидатите, се обявява на електронната страница на
Министерството на образованието и науката.
Чл. 5. На назначените от министъра на образованието и науката служители се
възлага изпълнение на задълженията в съответното европейско училище съобразно
утвърдена длъжностна характеристика.
Чл. 6. (1) Основната месечна работна заплата на едно лице, назначено по реда на
постановлението, за пълно работно време е минималната месечна работна заплата за
длъжността „учител".
(2) Средствата за работна заплата и осигурителните вноски на служителите,
назначени по реда на постановлението, се планират и осигуряват по бюджета на
Министерството на образованието и науката.
Чл. 7. За служителите, които се назначават по реда на чл. 1, се разработва
допълнително разписание на длъжностите, утвърдено от министъра на образованието
и науката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Европейски училища" са посочените в Приложение I на Конвенцията за
определяне на статута на Европейските училища.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 12, т. 4 от Конвенцията за определяне на статута
на Европейските училища.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието
и науката.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от
08.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
младежта и спорта
(ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
§ 37. В Постановление № 144 на Министерския съвет от 2012 г. за назначаване на
персонал за нуждите на Европейските училища (ДВ, бр. 54 от 2012 г.) навсякъде
думите „образованието, младежта и науката" се заменят с „образованието и науката".

