
Приложение към 

Заповед №……………../……….2019 г. 

 

 

Списък  

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на 

дейност на Министерството на външните работи: 

 

1. Правомощия на министъра на външните работи 

2. Данни за организацията, функциите и отговорностите на дипломатическата 
служба; 

3. Информация за дипломатически представителства, акредитирани в Република 
България; 

4. Списък на актове, издадени в изпълнение на правомощията на министъра на 

външните работи; 

5. Текстовете на издадените от министъра на външните работи нормативни актове;   

6. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от министерството 

на външните работи; 

7. Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на 

Приемната на Министерството на външните работи; 

8. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги на гражданите; 

9. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Министерството на 

външните работи; 

10. Стратегически документи относно сътрудничество за развитие и хуманитарна 

помощ; 

11. Информация за бюджета и финансовите отчети на Министерството на външните 

работи, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;  

12. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в 

профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;  

13. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и 

резултатите от общественото обсъждане на проекта;   

14. Обявления за конкурси;   

15. Информация за учебни стажове в МВнР; 

16. Информация за стипендии и стажове в чужбина; 

17. Информация за свободни позиции в Международния секретариат на НАТО 

18. Информация за работа в европейските структури; 

19. Информация за вакантни позиции за командировани национални експерти в ЕК; 

20. Вакантни позиции по заявки за принос в мисии на ЕС по ОПСО; 



21. Програма за практическо обучение в делегации на ЕС /Junior Professionals in the 

Delegations- JPD/ 2017-2019 г.; 

22. Участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори - (EU Election Observation Missions 

- EU EOM); 

23. Кариера в международни организации; 

24. Консулски услуги: 

 Информация за пътуване в чужбина 
 Формуляри  
 Информация за такси 
 Консулски съобщения 
 Информация за Защита на личните данни в Шенгенското пространство 
 Често задавани въпроси 
 Информация за консулски услуги зад граница 
 Информация за Европейски временен паспорт 
 Информация за заверки и легализации 
 Информация за българско гражданство 
 Информация за гражданско-правни въпроси 
 Информация за пътуване до България 

25. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

26. Информация, която е публична, съгласно Закона за  защита на класифицираната 

информация и актовете по прилагането му;  

27. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за достъп до обществена 

информация;   

 Съобщения на Ситуационен център 
 Информация за рискове за сигурността 
 Предупреждение за пътуване 
 Информация за поведение при кризисни ситуации 
 Важни данни в случай на нужда 

 
28. Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация; 

29. История на Министерство на външните работи; 
30. Информация за  национални избори/референдуми; 
31. Информация за условията  за акредитация за български медии и за чужди медии; 
32. Друга информация, определена със закон. 

 

Информацията може да бъде публикувана в следните формати: HTML, PDF, RTF, DOC 

& DOCX, XLS & XLSC, JPG, PNG 

 


