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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 354-01-70/18.07.2003							Проект!								         




ЗАКОН
 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ЗАКОНА ЗА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА





(Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г.)
	
	Параграф единствен. В Преходните и заключителни разпоредби от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г.,  бр. 67 от 27.07.1999 г.,бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г.,  бр. 29 от 31.03.2003 г.) § 29 се изменя така:
	“§ 29. Заварените на длъжността началник на инспекторат по образованието и на длъжността експерт в инспекторат по образованието, които не са положили конкурсен изпит по реда на Закона за държавния служител, запазват правата си до заемане на съответната длъжност от лице чрез конкурс съгласно Закона за държавния служител.” 

	



МОТИВИ


Съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗНП началниците и експертите в регионалните инспекторати по образованието са държавни служители, които се назначават и освобождават от министъра на образованието и науката след провеждането на конкурс по ЗДСл. Заварените на тези длъжности лица обаче работят по трудово правоотношение. С приемане на § 29 от ЗНП законодателят е лимитирал със срок запазването на техните права по трудовото правоотношение. Този срок е една година и изтича на 24.09.2003 г. Очевидно срокът е определен с намерение до изтичането му съответните конкурси да бъдат успешно проведени и длъжностите – заети. За съжаление обаче във връзка със забавеното изменение на Закона за държавния служител, въпросните конкурси все още не са обявени, а дори да бъдат обявени в настоящия момент, те едва ли могат да приключат до посочената по-горе дата. 
	В § 29 е посочено и още едно основание за прекратяване на трудовото правоотношение, което също буди недоумение – обявяването на конкурс. От обявяването на конкурса обаче до евентуалното заемане на длъжността от лицето, което го е спечелило се простира повече или по-малко дълъг период от време през който на съответните длъжности се оказват незаети. Това изключително би затруднило функциите на регионалните инспекторати, а оттам – би довело до дисбаланс в работата на цялото министерство. 
	С предлаганото изменение се премахват посочените затруднения от прилагането на нормата в досегашното й съдържание. Заварените на съответните длъжности лица запазват правоотношенията си докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс, който ще бъде обявен и проведен при условията и реда на Закона за държавния служител, в който понастоящем са в ход промени, отнасящи се до конкурсния принцип. Промяната е издържана в духа на Закона за нормативните актове и ще регулира отношенията на визираните § 29 от ПЗР на ЗНП лица за напред, тъй като до този момент не е настъпило нито едно от посочените в нормата основания за прекратяване на правоотношенията им.
	Изменението ще даде положителен резултат в две посоки: ще стабилизира статута на визираните в нормата лица и ще премахне заплахата от дисбаланс във функциите на инспекторатите, произтичаща от възможността да бъде прекратено едно трудово правоотношение без друго лице да поеме от този момент съответните служебни функции.




18.07.2003 г.       				Вносител:	Анелия Мингова /ПГ на НДСВ/




