
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проект!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

от …………..2013 г.

 ЗА приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член  единствен. Приема  Устройствен  правилник  на  Министерството  на 
външните работи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) В Министерството на външните работи могат да се назначават лица по 
трудов договор по реда на чл. 70, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба, извън 
утвърдената численост на персонала.

(2)  Министърът  на  външните  работи  определя  ежегодно  числеността  на 
персонала  по  допълнителни  разписания  на  длъжностите  в  Министерството  на 
външните работи, като общият средносписъчен брой на назначените лица по ал. 1 и по 
Постановление  № 66  на  Министерския  съвет  от  1996  г.  за  кадрово  осигуряване  на 
някои дейности в бюджетните организации (обн. ДВ, бр. 29 от 1996 г.)   не може да 
бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на 
персонала на Министерството на външните работи.

(3) Основната месечна заплата на  едно лице, назначено на трудов договор по 
ал.  1,  извън  утвърдената  численост  на  персонала  в  Министерството  на  външните 
работи, за пълно работно време е 310 лв.

(3)  За  длъжностите,  на  които  се  назначават  лица  по  реда  на  ал.  1  се 
разработва допълнително разписание на длъжностите.
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(4)  Средствата за работна заплата и осигурителни вноски за тях на лицата, 
включени в допълнителното разписание на длъжностите по ал. 3, се планират и отчитат 
в съответствие с изискванията на Единната бюджетна класификация.

(5) §1б от допълнителните и заключителни разпоредби на Постановление № 
66  на  Министерския  съвет  от  1996  г.  за  кадрово  осигуряване  на  някои  дейности  в 
бюджетните организации не се прилага за длъжностите, включени в допълнителното 
разписание по ал. 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Отменя се  Устройственият  правилник на Министерството на външните 
работи, приет с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 
105 от 2011 г.; изм. бр. 49 от 2012 г.).

§ 3. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация 
по  въпросите  на  Европейския съюз (обн.,  ДВ,  бр.  35  от  2007  г.)  навсякъде  в  текста 
думите "Международно право и юридически въпроси" се заменят с "Международно 
право и право на ЕС".

§  4. В  чл.  99,  ал.  3  от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  държавната 
собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, 
бр. 78 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 47 от 2012 г.) думите "постоянният секретар" се заменят с 
"определен  от  министър-председателя  по  предложение на  министъра  на  външните 
работи служител".

§ 5. В т. 3 от приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 от Постановление № 221 на 
Министерския  съвет  от  1999  г.  за  приемане  на  Устройствен  правилник  на 
Министерството  на  външните  работи  и  за  преобразуване  и  закриване  на 
административни структури към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 
1999 г. изм. ДВ, бр. 105 от 2012 г.) числото "740" се заменя с "684".

§  6. Постановлението  влиза  в  сила  от  датата  на  обнародването  му  в 
„Държавен вестник”.
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