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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект 
на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения 
правилник на Министерството на външните работи. 

Постановлението предвижда изменения в приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 
от Устройствения правилник на Министерството на външните работи (УПМВнР), с 
което числеността на Инспектората в Министерството на външните работи от 8 
щатни бройки се увеличава на 11 щатни бройки. Тази промяна се налага поради 
възложените нови функции и отговорности на Инспектората по чл. 46 от Закона за 
администрацията свързани с проверки на декларациите, подавани по реда на 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество (ЗПКОНПИ), както и производството по установяване на конфликт на 
интереси. Тези задължения са въведени с §2, ал. 5 от допълнителните разпоредби 
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на ЗПКОНПИ като са отчетени в Наредба за структурата и минималната численост 
на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и 
взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата), приета с 
ПМС № 93 от 1 юни 2018 г. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 5 от Наредбата органите на 
държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за 
администрацията, следва да разполагат с не по-малко от десет инспектори, 
включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните структури 
над 1200.  
 За да бъде осигурен необходимият административен капацитет за 
изпълнение на функциите на Инспектората в Министерството на външните работи 
и с цел привеждането на числеността му в съответствие с нормативните 
изисквания се налага увеличаване на числеността му с три щатни бройки. След 
извършен анализ на щатната численост на Министерството на външните работи се 
установи възможност числеността на Инспектората да бъде увеличена за сметка 
на: 

- числеността на дирекция „Външнополитическо планиране, информация и 
координация“, която да бъде намалена с две щатни бройки;  

- общата численост на персонала в задграничните представителства на 
Република България, която да бъде намалена с една щатна бройка. 

Изменението на числеността на персонала в задграничните представителства 
налага изменение и в Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за 
приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за 
преобразуване и закриване на административни структури към министъра на 
външните работи, в което се отразява намаляването с една на щатните бройки в 
задграничния щат на МВнР. 
 Предвид разпоредбата на § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата 
за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за 
осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 
контролни органи е предвидено постановлението да влезе в сила, считано от 1 
януари 2019 г.  

Проектът на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено 
въздействие върху държавния бюджет.  

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, 
поради което не се прилага справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на акт e публикуван на официалната интернет-страница на 
Министерството на външните работи и на Портала на Министерския съвет за 
обществени консултации съгласно  чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните 
актове, с четиринадесет дневен срок за предложения и становища. 
Предвиждането на четиринадесетдневен срок произтича от необходимостта 
изменението на щатната численост на Инспектората да влезе в сила от 
01.01.2019 г. с оглед разпоредбата на § 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и 
начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 
специализираните контролни органи.  
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В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е 
извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 
постановление. 

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация, като направените бележки и предложения са отразени.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да обсъди и приеме представения проект на 
Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 
Министерството на външните работи. 

 

      

      /п/ 

 

Екатерина Захариева 
Заместник министър – председател по правосъдната реформа и  

министър на външните работи 
 
 
 
 
 


