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Относно:  Проект  на  Постановление  на  Министерския  съвет  за 
приемане  на  Устройствен  правилник  на  Министерството  на  външните 
работи

Уважаеми господин министър-председател,
Уважаеми госпожи и господа министри,

В  съответствие  с  чл.  31,  ал.  2  от  Устройствения  правилник  на 
Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане от 
Министерския  съвет  проект  на  Постановление  за  приемане  на  Устройствен 
правилник на Министерството на външните работи.

С  проекта  се  цели  да  намерят  институционално  решение 
актуализираните  приоритети  на  Министерството  на  външните  работи, 
подобряване  на  координацията  между  отделните  структурни  звена  и 
конкретизиране  на  функциите  им,  засилване  на  контрола  и  отчетността  в 
министерството и дипломатическите мисии, оптимизиране и преразпределение 
на щатната численост. 

Основните промени са следните:
1.  Преформулирани  са  мястото  и  ролята  на  генералните  дирекции.  В 

специализираната  администрация  на  министерството  се  създават  четири 
генерални  дирекции  –  „Политически  въпроси”,  „Европейски  въпроси”, 
„Двустранни  отношения”  и  „Глобални  въпроси”,  ръководени  от  генерални 
директори по чл. 11 от Закона за дипломатическата служба. Всеки генерален 
директор има засилени функции по отношение на дирекциите в своя ресор, 
като  са  разписани  значителни  по  обхват  координационни  и  ръководни 
дейности и правомощия. 

2.  В  ресора  на  генералния  директор  по  европейските  въпроси  са 
поставени  дирекции  „Политики  и  институции  на  Европейския  съюз”, 
„Двустранно  европейско  сътрудничество”  и  „Югоизточна  Европа”.  С  това  се 
постига структуриране на европейското направление, което правилно поставя 
проблемите  на  двустранните  отношения  и  регионалното  сътрудничество  в 
единство с политиките и подходите на ЕС по тези въпроси. Обособяването на 
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дирекция  „Югоизточна  Европа”  съответства  на  един  от  акцентите  при 
приоритизирането на външната политика на България. 

3. Генерална дирекция „Политически въпроси” отговаря за формирането 
на политиката и реализирането на външнополитическия интерес на Република 
България при участието в Общата външна политика и политика за сигурност на 
ЕС (ОВППС),   в  това число Общата  политика  на  сигурност  и отбрана (ОПСО), 
осъществява координационни дейности и предприема мерки за осигуряване на 
последователността на българските позиции, изразявани като държава – член 
на  ЕС  и  НАТО.  Генерална  дирекция  „Политически  въпроси”  се  ръководи  от 
генерален  директор,  който  е  политически  директор  по  чл.  12  от  Закона  за 
дипломатическата служба. На негово подчинение са дирекции „Обща външна 
политика и политика за сигурност на ЕС” и „НАТО и регионална сигурност”. Тези 
структурни звена ще отговарят за редица приоритетни въпроси от дневния ред 
на Съвет „Външни работи”, като политика за сигурност, операции на ООН, ЕС, 
НАТО, ОССЕ в областта на опазване на мира и урегулирането на кризи, позиции 
по регионални конфликти, политика на съседство и др. Вътрешноведомствената 
координация  по  изготвянето  и  съгласуването  на  национални  позиции  и 
външнополитически  действия  по  въпроси  на  ОВППС  е  регламентирана  в 
самостоятелна разпоредба на правилника. 

4.  Създава  се  нова  генерална  дирекция  „Двустранни  отношения”,  с 
компетенции по формулирането и провеждането на двустранната политика на 
страната  по  отношение  на  държавите  от  Източна  Европа,  Северна  и  Южна 
Америка,  Азия,  Австралия,  Океания,  Близкия  Изток  и  Африка  и  съответните 
регионални  организации  и  форуми. Генералният  директор  по  двустранните 
отношения  ще  направлява,  координира  и  контролира  работата  на  дирекции 
„Източна  Европа  и  Централна  Азия”,  „Америка”,  „Близък  Изток  и  Африка”  и 
„Азия, Австралия и Океания”. Обособяването на дирекция „Източна Европа и 
Централна Азия” ще подчертае както значимостта на отношенията със страните 
от региона, така и поставянето на акцент върху Източното партньорство на ЕС.

5.  С  цел  постигане  на  по-голяма  ефективност  във 
външноикономическата политика на страната в структурата на Министерството 
на външните работи се създава дирекция „Външноикономически отношения” 
със  задълженията  да  съдейства  за  осъществяването  на  единна 
външноикономическа  политика,  да  следи  за  дейността  на  задграничните 
представителства  по  изпълнение  на  задачи,  свързани  с  представяне  и 
насърчаване  на  страната  като  инвестиционна  дестинация  и  да  осигурява, 
съгласувано  с  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката  защитата  на 
външноикономическите интереси на страната в двустранните отношения.

6. С оглед оптимизиране на работата и преодоляване на съществуващи 
структурни  и  кадрови  проблеми,  съществуващите  в  момента  дирекции 
„Информационни технологии” и „Канцелария и административно осигуряване” 
се сливат в една дирекция – „Административно и информационно обслужване”, 
а функциите на дирекция „Финанси и управление на собствеността” се поемат 
от две нови дирекции – „Бюджет и финанси” и „Управление на собствеността и 
материално-техническо осигуряване”. 



Останалите структурни промени са свързани с правилното разпределяне 
и  прецизиране  на  функциите  на  отделните  звена,  което  ще  доведе  до 
оптимизиране на дейността на Министерството на външните работи и до по-
голяма ефективност на неговата работа. С новата структура на министерството 
се  подобрява  вертикалната  и  хоризонталната  субординация,  прецизира  се 
сферата  на  дейност  на  отделните  административни  звена  и  връзката  им  с 
политическото ръководство.  Обезпечаването с административен капацитет на 
структурните звена е осъществено в рамките на числеността на Министерството 
на  външните  работи,  като  се  намаляват  бройките  за  дългосрочно 
командироване на служители в задграничните представителства.

Във  връзка Постановление  №  161  от  2.08.2013  г.  за  приемане  на 
устройствен  правилник  на  Министерството  на  регионалното  развитие  и  на 
устройствен правилник  на Министерството на  инвестиционното проектиране, 
общата  численост  на  Министерството  на  външните  работи  се  намалява  с  6 
щатни бройки, от  1 350 на 1 344 бройки. 

Уважаеми господин министър-председател,
Уважаеми госпожи и господа министри,

С предложения проект на постановление и проект на нов устройствен 
правилник на Министерството на външните работи се изпълнява политиката на 
правителството  за  структуриране  на  работещи  административни  структури,  с 
ясно дефиниране на тяхната дейност. 

Предложеният  проект  на  постановление  няма  да  окаже  пряко  и/или 
косвено  въздействие  върху  държавния  бюджет  и  не  съдържа  разпоредби, 
транспониращи актове на Европейския съюз.

Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените 
бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.

По  проекта  на  постановление  беше  проведено  публично  обсъждане, 
като проектът и докладът към него бяха публикувани на Портала за обществени 
консултации и на интернет страницата на Министерството на външните работи.

Предвид  гореизложеното  и  на  основание  чл.  42,  ал.  4  от  Закона  за 
администрацията  предлагам  Министерският  съвет  да  приеме  проекта  на 
Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на 
външните работи.
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