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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ........................
от ……………….. г.

за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни
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висши училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. За нуждите на развитието на чуждестранната българистика и на основание
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международните договори за образователен, културен и научен обмен с други държави
Министерството на образованието и науката (МОН) осъществява дейности за осигуряване на
преподаватели по български език и литература, които да преподават в чуждестранни висши
училища.
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Чл. 2. Държавните висши училища в Република България, в чиято структура има
филологически факултети, и академичните институти на Българската академия на науките
(БАН) командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши
училища.
Чл. 3. Командироването на преподаватели по български език и литература в
чуждестранни висши училища се извършва след провеждане на процедура за подбор на
кандидатите.
Чл. 4. Обявление за провеждането на процедурата, свободните места за преподаватели
за следващата академична година и изискванията към кандидатите се публикуват на
електронните страници на МОН, на държавните висши училища и на академичните институти
на БАН в срок до 01 март.

Чл. 5. (1) В процедурата за подбор на преподаватели могат да участват кандидати,
отговарящи едновременно на следните общи изисквания:
1. Да преподават по трудово правоотношение в български държавни висши училища или
да работят по трудово правоотношение в академичен институт на БАН към момента на
кандидатстване;
2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж (през последните пет години) във
висше училище и да притежават образователна и научна степен "доктор“ в област на
висшето образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“;
4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат
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командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.
(2) Специфичните изисквания на чуждестранното висше училище за подбор се
публикуват в обявлението по чл. 4.

Чл. 6. Процедурата за подбор се провежда в два етапа – от институциите по чл. 2 и от
МОН.

Чл. 7. (1) Подборът на преподавателите се осъществява от комисия, определена от
ректора на съответното висше училище или от директора на академичен институт на БАН.
(2) Подборът се извършва в срок до 31 март за следващата академична година.
(3) Утвърдените кандидатури по реда на ал. 1 се изпращат в МОН в срок до 15 април.
Чл. 8. (1) Министърът на образованието и науката определя комисия за подбор на
утвърдените кандидатури на преподаватели по чл. 7.
(2) Подборът се извършва в срок до 31 май.

(3) В състава на комисията по ал. 1 се включват служители на Министерството на
образованието и науката, преподаватели в държавни висши училища с филологически
факултети и представители на академичните институти на БАН.
(4) За участие в заседанията за подбор на преподаватели се отправя писмена покана до
представители на чуждестранното висше училище или на съответното дипломатическо
представителство на държавата в Република България не по-късно от 14 дни преди датата на
провеждането му. Представителите на чуждестранното висше училище могат да участват в
процедурата за подбор неприсъствено.

(5) Избраните от комисията за подбор кандидатури се изпращат в 14-дневен срок за
одобрение от чуждестранното висше училище чрез Министерството на външните работи.
(6) В случай на неодобрение на кандидатура от чуждестранното висше училище
процедурата за подбор се обявява отново.
(7) Чуждестранното висше училище изпраща писмено одобрение за избрания от него
кандидат за преподавател по български език и литература чрез дипломатическите
представителства на Република България по места.
(8) В 14-дневен срок от получаване на одобрението МОН уведомява писмено
съответното висше училище или академичен институт на БАН.
Чл. 9. (1) Избраните преподаватели по български език и литература в чуждестранни

П
РО
ЕК
Т

висши училища се командироват със заповед на ректора на съответното висше училище или
директора на академичен институт на БАН за срок до две години.

(2) Копие от заповедите за командировка се предоставят на МОН в 7-дневен срок от
издаването им.

Чл. 10. За периода на командировката преподавателите изпълняват задължения,
посочени в заповедта за командироване, и полагат усилия за постигане на високи резултати по
следните показатели:

1. годишен хорариум от брой часове;

2. развитие на научноизследователска дейност, свързана с целите на командироването;
3. брой студенти, на които преподават.

Чл. 11. (1) Командироването се прекратява по мотивирано искане или предложение от:
1. преподавателя;

2. чуждестранното висше училище;
3. ректора на висшето училище или директора на академичния институт на БАН;
4. министъра на образованието и науката.
(2) Командироването се прекратява и при неизпълнение на задълженията, посочени в
заповедта за командироване, както и при незадоволителни резултати на показателите по чл. 10,
т.1-3.
Чл. 12. (1) Министерството на образованието и науката осигурява финансови средства
за обезпечаване на разходите за командировка, работна заплата и осигурителни вноски за

сметка на работодателя на командированите преподаватели по български език и литература в
чуждестранни висши училища.
(2) Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и
науката по бюджетите на държавните висши училища и академичните институти на
Българската академия на науките.
Чл. 12. Министерството на образованието и науката, държавното висше училище или
академичният институт на БАН извършват проверка на дейността на преподавателите по
български език и литература в чуждестранните висши училища.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (приета с ПМС № 252 от
2000 г., обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г., изм. и доп., бр. 44 от 2001 г., попр., бр. 51 от 5.06.2001 г.,
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изм. и доп., бр. 5 от 2002 г., изм., бр. 50 от 2004 г., бр. 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004
г., изм., бр. 43 от 2005 г., бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., изм. и доп.,
бр. 3 от 2008 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 70 от 2008 г., доп., бр. 29 от 2009 г., бр. 43 от 2009 г., изм.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 62 от 2013 г., доп., бр.
82 от 2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 2015 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 56 от 2015 г., изм., бр. 94 от
2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 2017 г., доп., бр. 51 от 2017 г., изм. и доп., бр. 68 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 36.:

а) В ал. 1 думите „и университети в чужбина“ се заличават.
б) Създава се нова ал. 2:

„(2) Българските преподаватели в чуждестранни университети се командироват от
ректора на висшето училище или директора на академичен институт на Българската академия
на науките.“
в) Досегашната алинея 2 става алинея 3 и в нея след израза „ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
2. В чл. 37.:
а) В ал. 1 след думите „министъра на образованието и науката“ се поставя запетая и се
добавя „ректора на висшето училище или директора на академичен институт на Българската
академия на науките“.
б) В ал. 2 изразът „чл. 36, ал. 1“ се заменя с „чл. 36, ал. 1 и 2“.
3. В чл. 39, ал. 5 изразът „чл. 36, ал. 1“ се заменя с „чл. 36, ал. 1 и 2“.

§ 2. Изпълнението на Постановлението се възлага на министъра на образованието и
науката, на ректорите на държавните висши училища и на директорите на академични
институти на Българската академия на науките.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/БОЙКО БОРИСОВ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
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/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МОН:

/АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА”:

/ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/

