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ДО 
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НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

Д О К Л А Д 
 

от  
 

Теодора Генчовска 
министър на външните работи 

 
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. и 
бр. 72 от 2020г.) 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
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. и бр. 72 
от 2020г.). 

С проекта на постановление на Министерския съвет се предвижда 
извършването на структурни промени в специализираната и в общата 
администрация в Министерството на външните работи с цел оптимизиране на 
работните процеси, подобряване на координацията между отделните структурни 
звена и конкретизиране на функциите им. 

1. С проекта на постановление се предвижда намаляване на броя на 
генералните дирекции от четири на три, като се закрива генерална дирекция 
„Глобални въпроси“. Останалите генерални дирекции ГД „Европейски въпроси“, ГД 
„Политически въпроси“ и ГД „Двустранни отношения“ запазват досегашните си 
координационни функции в сферата на своята компетентност по чл. 26, 29 и 34 от 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи.  

2. С предложените изменения се предвижда извеждане на функциите по 
осъществяване на политиката на международното сътрудничество за развитие от 
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дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“. Предвид спецификата на дейността 
по управление на помощта за развитие и хуманитарната помощ, изискваща 
значителна икономическа и финансова експертиза по разпореждането със средства, 
за оперативно осъществяване на тази дейност и отчитайки връзката между 
икономическата дипломация и помощта за развитие, се предлага международно 
сътрудничество за развитие да стане част от функциите на дирекция „Многостранна 
политика и помощ за развитие“, която включва и функциите, осъществявани от 
настоящата дирекция „Външноикономически отношения“. Предложеното 
изменение цели да адресира необходимостта от активна позиция на 
Министерството на външните работи в дефинирането и защитата на българските 
външноикономически интереси, предвид нарастващото значение на 
икономическата дипломация в съвременния свят (включително т.нар. енергийна, 
климатична и технологична дипломация), която придобива решаващо значение и в 
процеса на икономическо възстановяване след пандемията от Ковид-19. 

3. С цел по-активно популяризиране на външнополитическите приоритети на 
страната, както в България така и зад граница чрез: провеждане на информационни 
кампании и завишено присъствие на МВнР с помощта на различни комуникационни 
канали – традиционни медии и социални мрежи, се предлага преструктуриране на 
дирекция „Пресцентър“ в дирекция „Стратегически комуникации и публична 
дипломация“, като се предвижда и прецизиране на функциите на дирекцията.   

4. Предвид необходимостта от преодоляване на съществуващи структурни и 
кадрови дефицити и с цел повишаване ефективността на структурните звена, с 
проекта на постановление се предвижда намаляване броя на дирекциите в общата 
администрация от шест на четири: 

Функциите на съществуващите в момента дирекции „Човешки ресурси” и 
„Административно обслужване” се обединяват в една дирекция – „Човешки ресурси 
и административно обслужване”, а дирекции „Информационни и комуникационни 
системи“ и „Сигурност на дейността и информацията“ се сливат в дирекция 
„Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“. 

5. С проекта на постановление се предвижда преструктуриране на дирекция 
„Бюджет и финанси“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ , която 
поема част от функциите на дирекция „Управление на собствеността и материално-
техническо осигуряване“  по управление на недвижимите имоти и движимите вещи 
– държавна собственост и  транспортното обслужване на Министерството на 
външните работи. 

6. Предвижда се създаването на нова дирекция „Оперативни програми и 
управление на проекти“, която да осъществява дейностите, свързани с възлагане на 
обществени поръчки и управление на проекти. 

7.  С оглед прецизиране на необходимите данни за индивидуализиране на 
подателя на сигнал или предложение, се предлага нова редакция на разпоредбата на 
чл. 56, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи, 
уреждаща хипотезите, при които предложение или сигнал се счита за анонимен. 

 

Предложените структурни промени и обезпечаването с административен 
капацитет на структурните звена е осъществено в рамките на числеността на 
Министерството на външните работи.  
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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. 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. и бр. 72 от 2020г.).  

 

 

 

                                                                                   /п/ 

Теодора Генчовска  
министър на външните работи 

 
 


