СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА
НА ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
на
проектa 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 2013 г.
Бележки и предложения
Държавна агенция „Национална сигурност”
В проекта на Доклад на министъра 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 2013 г., публик уван
23.12.2016 г.), се посочва, че с предлаганите
функционални и структурни промени се цели
също и подобряване на координацията между
отделните
структурни
звена
и
конкретизиране на функциите им.
В тази връзка следва да се има предвид , че
ДАНС има функции и извършва дейности в
МВнР по „организиране и осъществяване на
комуникациите на Република България с
дипломатическите
и
консулските
й
представителства
и
криптографската
сигурност на обменяната информация”,
съгласно чл. 42, ал. 1 , т. 3 от ЗДАНС в МВнР
и ЗП и в съответствие с Наредбата за
дейността
по
организирането
и
осъществяването
на
електронните
комуникации и криптографската сигурност
на служебната кореспонденция, обменяна по
електронни комуникационни канали между
организационните единици в Република

Приемане /отразяване/
Приема се частично. След обсъждане с
компетентните структурни звена в МВнР е
дадена нова редакция на разпоредбата на § 14
от проекта на постановление относно
изменението на чл. 24, ал. 1, т. 1 от
устройствения правилник.

България
и
задграничните
й
представителства, приета с ПМС № 179 от
15.09.2009 г., обн. ДВ, бр. 57 от 2009 г.
Поради необходимостта от ясно формулиране
и
конкретизиране
на
дейностите
и
разграничаване на отговорностите при
изпълнението на функциите на ДАНС и МВнР
и в ЗП, е целесъобразно, текста на чл. 24, ал. 1,
т. 1 в § 14 на проекта на ПМС да се редактира
както следва:
„съдейства
на
„Държавната
агенция
„Национална
сигурност”
(ДАНС)
при
организирането
и
осъществяването
на
електронните комуникации със задграничните
представителства и на криптографската
сигурност на служебната кореспонденция,
обменяна
чрез
Единната
защитена
комуникационна информационна система
(ЕЗКИС) и Единна криптографска мрежа
(ЕКМ), във връзка с изпълнение на функциите
ѝ по чл. 42, ал. 1 , т. 3 от ЗДАНС в МВнР и ЗП
и в съответствие с „Наредбата за дейността по
организирането
и
осъществяването
на
електронните комуникации и криптографската
сигурност на служебната кореспонденция,
обменяна по електронни комуникационни
канали между организационните единици в
Република България и задграничните й
представителства (приета с ПМС № 179 от
15.09.2009 г., обн. ДВ, бр. 57 от 2009 г.).”
Предложение от Явор Хайтов, народен Във връзка с публикуваният проект за Предложението се приема за сведение.
представител,
заместник-председател
на изменение и допълнение на Устройствения Приемането на проекта на Постановление на
Народното събрание /получено по електронна правилник на Министерството на външните Министерския съвет за изменение и

поща/

работи в Портала за обществени консултации,
бих искал да изразя своето становище и
предложение, продиктувано от запознаването
ми при личните ми посещения в отделни
държави, със състоянието на държавния
сграден фонд в чужбина и съществуващи
проблеми. Мнението ми се подкрепя и от
други колеги, които нееднократно са
поставяли
въпроса
за
ефективното
стопанисване на държавните имоти зад
граница.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост „Министерството
на външните работи управлява имотите,
държавна собственост извън страната, освен
ако е установено друго в акт на Министерски
съвет”.
Отчитайки
спецификата
при
управлението на тези имоти от гледна точка
на тяхното местоположение и необходимостта
от съобразяване и с международно правните
норми, държавният законодателен орган е
предоставил
тези
правомощия
и
компетентности на министъра на външните
работи. Недвижимите имоти извън страната,
предоставени за управление на МВнР, не са
собственост на министерството, а на
държавата и дейностите по управление на тези
имоти имат една по-специфична функция –
ефективното стопанисване и съхраняване на
държавното имущество.
Съгласно предоставена от Министерството на
външните работи информация в медиите,
имотите,
държавна
собственост
извън
страната, които се управляват от ведомството,

допълнение на Устройствения правилник на
МВнР е въпрос от спешен порядък, чиято цел
е да осигури от началото на 2017 г.
допълнителни щатни бройки в Постоянното
представителство на Р България към ЕС,
необходими за подготовката и провеждането
на българското Председателство на Съвета на
ЕС. С проекта се прави и частично изменение
на
устройствения
правилник
на
министерството, въз основа на част от
препоръките от извършен функционален
анализ на МВнР.
Позиционирането в структурата на МВнР на
звеното, с функции по управлението на
имотите – държавна собственост извън
страната би могло да бъде предмет на
разглеждане при бъдеща цялостна промяна
на структурата на МВнР, тъй като е свързано
с необходимостта от извършване на цялостен
и задълбочен анализ на възможностите за
ресурсно
и
кадрово
осигуряване.
Предложеното преструктуриране следва да
бъде анализирано и от гл.т. на съответствие
със
Закона
за
администрацията
и
стратегическите документи за развитие на
държавната администрация.

са над 200 по целия свят с обща балансова
стойност около 2 милиарда лева.
Запознавайки се с Устройствения правилник
на МВнР и проекта за изменението и
допълнението му, качен на Портала за
обществени консултации в края на м.
декември 2016 г., си позволявам да поставя
въпроса за необходимостта от обособяване на
специализирана дирекция в МВнР, която да
подпомага министъра на външните работи,
съгласно предоставените му правомощия,
свързани с неговата компетентност по силата
на Закона за държавната собственост и
Правилника за неговото прилагане, при
управлението на държавните имоти в
чужбина. С оглед спазване волята на
държавата при стопанисването на огромния
държавен фонд в чужбина, създаването на
такава дирекция в специализираната
администрация на МВнР, е не само
целесъобразно,
но
и
абсолютно
наложително.
Направеното предложение е и в съответствие
с разпоредбите на Закона за администрацията,
именно:
„Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1)
Според разпределението на дейностите,
които извършва при подпомагане на органа на
държавна власт, администрацията е обща и
специализирана.
(2) Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на
органа на държавна власт като ръководител
на съответната администрация, създава

условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
техническите
дейности
по
административното обслужване.
(3)
Специализираната
администрация
подпомага
осъществяването
на
правомощията на органа на държавна
власт,
свързани
с
неговата
компетентност.“
Това предложение правя въз основа на опита
ми като Заместник-председател на Народното
събрание и Председател на Групата за
приятелство България – Виетнам, наброяваща
19 народни представители. Личните ми
наблюдения на процеса на договарянето на
нова спогодба по имотните въпроси с Виетнам
ме убеждава в констатацията, че е
наложително да се придаде по-голяма
значимост
и
институционална
самостоятелност на звеното за управление на
имотите зад граница за да бъдат постигани побързо и по-ефективно поставяните цели за
максимална защита на държавния интерес.

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВнР:
ЕЛЕНА ШЕКЕРЛЕТОВА

