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от  
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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, 
приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. (обн., ДВ, бр. 80 от 
2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 57 и 101 от 2019г.) 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И 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 и допълнение на 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с 
Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; 
изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 57 и 101 от 2019г.). 

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели извършването на 
структурни промени в Министерството на външните работи във връзка със 
структурно обособяване на финансовите контрольори на пряко подчинение на 
министъра на външните работи, както и увеличаване щатната численост на 
дирекция „Югоизточна Европа“ в рамките на утвърдената численост на персонала 
на Министерството на външните работи. 

1. Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и 
принципите и изискванията към системите за финансовото управление и контрол в 
организациите от публичния сектор. Една от контролните деи ности е прилагането 
на политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност. Съгласно 
§1, т.10 от Допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор предварителният контрол за законосъобразност са 
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всички проверки на документи, факти и обстоятелства, свързани с предоставяне на 
увереност за спазване на приложимото законодателство, преди да се вземе решение 
или да се извърши деи ствие от страна на ръководителите на организациите по чл.2 
от същия закон.   

Съгласно чл. 21, т.7 от Устройствения правилник на Министерството на 
външните работи дирекция „Бюджет и финанси“ осъществява предварителен 
контрол за законосъобразност по Закона за финансовото управление и контрол на 
публичния сектор чрез извършване на конкретни проверки на всички документи и 
действия, свързани с финансовата дейност на министерството.  Дейността по 
предварителен контрол за законосъобразност в МВнР се осъществява от назначени 
за целта финансови контрольори.  

Наличието на адекватен предварителен контрол за различните системи и 
дейности е част от предпоставките за добро финансово управление на 
организациите от публичния сектор. Финансовите контрольори изразяват мнение 
за законосъобразност преди вземане на решение от ръководителя на организацията 
за поемане на задължение и извършване на разход, което предполага 
функционалната независимост при изразяването на мнение за законосъобразност. 
От друга страна, съгласно действащия Устройствен правилник на Министерството 
на външните работи финансовите контрольори са служители в дирекция „Бюджет и 
финанси“. 

С проекта на акт се предлага създаване на нов Раздел VIа „Финансови 
контрольори“ на глава трета от Устройствения правилник на Министерството на 
външните работи. Новата правна уредба предвижда финансовите контрольори да 
бъдат пряко подчинени на министъра на външните работи, което ще допринесе 
както за постигането на функционална и структурна независимост при 
изразяването на мнение за законосъобразност, така и за реализиране на пряка 
линия на докладване до ръководителя на организацията и/или упълномощени от 
него длъжностни лица по отношение на проверките, извършвани от финансовите 
контрольори. Предлаганото изменение ще благоприятства повишаване на оценката 
за важността, обхвата и съдържанието на осъществяваните проверки с оглед на 
обстоятелството, че предварителният контрол се извършва непосредствено преди 
полагането на подпис от ръководителя на организацията или упълномощени от 
него длъжностни лица. 

Проектът на постановление предвижда 3 (три) щатни бройки за финансови 
контрольори за сметка на намаляване числеността на дирекция „Бюджет и финанси“ 
с три щатни бройки. 

2. Дирекция „Югоизточна Европа“ отговаря за двустранните отношения с 
12 (дванадесет) държави от Югоизточна Европа, както и участието на България в 
редица регионални формати на сътрудничество, включително и в Черно море. 
Основен ангажимент на дирекцията е защита на националните интереси в 
отношенията с ключови за България държави, като Република Северна Македония,  
Турция, Сърбия, Гърция и Румъния. В координация с други дирекции наблюдава и 
процеса на европеи ска интеграция на страните от Западните Балкани, както и 
редица други важни въпроси, като реализиране на проекти по линия на българската 
помощ за развитие, осъществяване на важни инфраструктурни проекти със 
съседните държави (ГКПП, Коридор 8, газови интерконектори и т.н.). Дирекцията 
участва и в провеждането на държавната политика по въпросите на българските 
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общности зад граница. През последните години обемът на работа на дирекция 
„Югоизточна Европа“ нарасна няколкократно, поради което с оглед качественото и 
навременно изпълнение на поставените задачи е налице необходимост от 
увеличаване щатната численост на дирекцията с 3 (три) щатни брои ки. Същото се 
предвижда да бъде направено в рамките на утвърдената щатна численост на 
Министерството на външните работи за сметка на намаляване на числеността на 
дирекции „ООН и сътрудничество за развитие“, „Двустранно европеи ско 
сътрудничество“ и „Външнополитическо планиране, информация и координация“ с 
по една щатна брои ка.  

Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху държавния 
бюджет. За изпълнението му не са необходими допълнителни 
разходи/трансфери/други плащания.  

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради 
което не се прилага справка за съответствие с европейското право. В изпълнение на 
чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна 
оценка на въздействието на проекта на постановление, която е съгласувана с 
дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет. 

Проектът на акт, ведно с проекта на доклада, частичната предварителна 
оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 
администрацията“, беше 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 
за срок от 30 календарни дни.  

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.11 и чл.42, ал.4 от Закона за 
администрацията във вр. с 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 на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на 
външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. 
(обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 
57 и 101 от 2019г.).  

 

 

                                                                                /п/ 

 

Екатерина Захариева 
Заместник министър – председател по правосъдната реформа и  

министър на външните работи 
 
 


