
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ДИРЕКЦИЯ „ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА” 

 

  Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагането на 

органа на държавна власт и съгласно Закона за администрацията, дирекция 

„Външноикономическа политика” е включена в специализираната администрация на 

Министерство на икономиката и индустрията (МИИ). Общата численост на персонала в 

дирекцията е 28 щатни бройки съгласно Устройствения правилник на Министерството 

на икономиката и индустрията (Приет с ПМС № 20 от 25.02.2022 г., обн., ДВ, бр. 17 от 

1.03.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.). 

Дирекция „Външноикономическа политика“ е структурирана в три отдела, всеки 

от които осъществява определени функции и дейности, свързани с общата 

компетентност на дирекцията: 

 „Регионално сътрудничество” – с обща численост 8 щатни бройки, в т. 

ч. началник на отдел. 

 „Световна търговска организация и други международни 

икономически организации” („СТО и други МИО“) – с обща численост 11 щатни 

бройки, в т. ч. началник на отдел. 

 „Търговски механизми” – с обща численост 8 щатни бройки, в т. ч. 

началник на отдел. 

Стратегическа цел на дирекция „Външноикономическа политика”: 

Разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в 

областта на търговските отношения. 

Оперативна цел на дирекция „Външноикономическа политика”: 

Участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска 

политика на ЕС в т. ч. координира изготвянето на позиции на българската страна по 

търговските преговори на ЕС и изпълнението на задълженията на българската страна 

по сключените от ЕС търговски споразумения, въвеждането и прилагането на 

законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика, организира и 

ръководи дейността на работна група 25 "Търговска и външноикономическа политика" 

към Съвета по европейски въпроси, координира изпълнението на задълженията на 

Република България като член на Световната търговска организация (СТО) и 

изпълнението от МИИ на задачи, свързани с присъединяването към Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие и участието в международни икономически 

организации по въпроси от негова компетентност.  

При така дефинираните по-горе области на дейност, с цел обособяване на 

самостоятелни административна звена - отдели, предвид назначените към настоящия 

момент служители, отчитайки техния професионален опит и след извършен анализ на 

функционалната компетентност и реалното изпълнение на задълженията по дейности, 

основните цели и функции на визираните отдели са, както следва: 

І. Отдел „Регионално сътрудничество” 
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Основна цел: Чрез участие в процеса на изработване, приемане и прилагане на 

законодателството в областта на Общата търговска политика (ОТП) на ЕС, както и в 

процеса на провеждане на преговори за сключване на преференциални търговски 

споразумения на ЕС с трети страни и региони, да работи за постигане на възможно най-

благоприятни условия за българските външнотърговски оператори, водещи до 

подобрен пазарен достъп за българските стоки и услуги на пазарите на тези държави. 

ФУНКЦИИ: 

Участие в процеса на изработване, приемане и прилагане на 

законодателството в областта на Общата търговска политика (ОТП) на ЕС. 

 Изготвяне на позиции на българската страна и участие в заседанията на 

Комитета по търговска политика към Съвета на ЕС във формат титуляри, заместници и 

услуги и инвестиции (в частта по инвестициите), в работни групи към Съвета на ЕС, 

както и в работни групи и комитети към ЕК в областта на ОТП на ЕС, включително за 

заседания на Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР); 

 Разработване, съгласуване и одобряване от Съвета по европейски 

въпроси (СЕВ) на рамкови позиции по всички въпроси от компетентността на отдела 

(ОТП на ЕС), които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и неговите 

спомагателни органи, както и в процеса на Комитологията; 

 Участие при подготовката на министъра на икономиката или негов 

представител за участие в заседанията на Съвета на ЕС по Външни работи/Търговия и в 

неформалните срещи на министрите на търговията на държавите членки на ЕС чрез 

изготвяне на позиции, информации и материали в областта на ОТП, съвместно с отдел 

„СТО и други МИО” и отдел „Търговски механизми”. 

Участие в подготовката и процеса на провеждане на преговори по 

преференциални търговски споразумения на ЕС и координиране изпълнението 

на задълженията по тях. 

 Изготвяне на позиции и заявяване интересите на българската страна при 

подготовката на мандати на ЕК за водене на търговски преговори; участие в 

подготовката и процеса на провеждане на преговори по преференциални търговски 

споразумения на ЕС и координиране изпълнението на задълженията по тях; 

 Изготвяне на информации и становища по запитвания от фирми, 

браншови организации, неправителствени организации и други заинтересовани лица 

относно промените в условията на търговия в резултат на прилагане на ОТП на ЕС и 

многостранните и двустранни търговски договорености на ЕС, съвместно с отдел „СТО и 

други МИО” и отдел „Търговски механизми”. 

Изготвяне на позиции и участие при формирането на политиката на ЕС по 

отношение различни секторни и хоризонтални въпроси в рамките на Общата 

търговска политика и в отношенията с важни партньори. 

 Изготвяне на позиции на българската страна и участие в заседанията на 

Работна група на Съвета „ЕАСТ” (Европейска асоциация за свободна търговия), Работна 

група по експортните кредити, Комитета по търговска политика (ОСТП) и други; 

 Следене на законодателството и прилагане на мерките в областта на 

експортното застраховане; 
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 Координиране на въпросите, свързани с участието на България в 

Европейското икономическо пространство (ЕИП); 

  Оказване съдействие на МВнР по търговските аспекти от дейността на 

Работна група „Африка, Карибите и Тихоокеански басейн (РГ „АКТБ“) към Съвета на ЕС 

и политиката на развитие на ЕС; 

 Изготвяне на позиции на българската страна в областта на търговската и 

външноикономическа политика в рамките на преговорите за присъединяване на нови 

страни към ЕС; 

 Предоставяне на становища относно съвместимостта на проектите на 

двустранни инвестиционни договори с трети страни със законодателството на ЕС. 

Участие в дейността на Работна група № 25 “Търговска и външноикономическа 

политика” към Съвета по Европейски въпроси (СЕВ), създадена съгласно 

Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по 

въпросите на Европейския съюз чрез разработване, съгласуване и 

представяне на позиции, становища и указания по всички въпроси, свързани с 

ОТП на ЕС от компетентността на отдела. 

Анализ на статистически данни за вноса и износа на България, участие в 

изготвяне на анализи за търговията на ЕС с преференциалните търговски 

партньори, както и с трети страни. 

ІІ. Отдел „Световна търговска организация и други международни 

икономически организации”   

Основна цел: Съдейства за осигуряване ролята на България в глобалната икономика и 

за улесняване достъпа на български стоки и услуги до пазари извън ЕС чрез 

координиране на дейността по участието на Република България, от позицията на 

страна-член на ЕС, в дейността и преговорите  в СТО, участие в процеса на 

изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика (ОТП) на ЕС по 

въпроси, свързани с многостранните търговско-икономически отношения, 

координиране  на дейността на МИИ в процеса на присъединяване на България към 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и участието на България в 

други международни икономически организации. 

ФУНКЦИИ: 

Координиране изпълнението на задълженията на Република България като 

член на Световната търговска организация (СТО) и осигуряване участието на 

Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на 

двустранни, плурилатерални и многостранни търговски преговори в рамките 

на СТО и преговори с новоприсъединяващи се към СТО страни 

 Координиране своевременното изпълнение на ангажиментите на 

Република България като член на СТО по споразуменията и договореностите в СТО, 

които са от компетенциите на МИИ, чрез систематизиране на задачите, предприемане 

на конкретни мерки за тяхната реализация и изготвяне на позиции (вкл. рамкови 

позиции, инструкции и указания) и становища на България по въпроси, свързани с 

участието на ЕС и страните-членки в дейността на СТО (в рамките на Общата търговска 

политика на ЕС); 
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 Координиране дейността на компетентните министерства и ведомства при 

изпълнението на техните функции и задачи, свързани с членството на Република 

България в СТО;  

 Подготовка на участието на министъра на икономиката и индустрията или 

негов представител в сесиите на Министерската конференция на СТО, както и в 

заседанията на Съвета на ЕС по външни работи (във формат министри на търговията) 

по време на министерските конференции; 

 Изготвяне на указания и информации за координационните съвещания на 

ЕК и държавите-членки на ЕС в Женева по въпроси, свързани с дейността на СТО и 

многостранните, плурилатералните и двустранните търговски преговори в СТО, 

присъединяването на нови държави към СТО;  

 Изготвяне на проекти на дължимите от България нотификации в СТО, 

които са от компетенциите на МИИ, и координиране изготвянето на нотификациите от 

други компетентни министерства и ведомства и тяхното предоставяне на ЕК; 

 Изготвяне на становища, анализи и доклади и извършване на проучвания 

по всички въпроси от областта на многостранните търговско-икономически отношения, 

и в частност свързаните с многостранните и плурилатералните търговски споразумения 

на СТО;  

 Подготвяне на указания и информации за СТИВ, ПП към СТО в Женева и 

ПП към ЕС в Брюксел по провеждането на външноикономическата политика на страната 

и ЕС в областта на многостранните и плурилатерални търговски преговори; 

 Даване на становища по проекти на нормативни актове за съответствието 

им с правилата и дисциплините на Споразумението за създаване на СТО и приложените 

към него многостранни и плурилатерални търговски споразумения и други правни 

документи, както и актовете на органите на СТО. Предлагане на изменения в 

нормативната уредба, за постигане съответствие с международните задължения на 

страната в рамките на СТО, както и със европейското законодателство в областта на 

ОТП на ЕС по въпроси от компетентност на отдела; 

Участие в процеса на изработване, приемане и прилагане на 

законодателството в областта на Общата търговска политика на ЕС  

 Участие в заседанията на органите на Съвета на ЕС (Комитет по търговска 

политика в различните му формати) чрез подготовка и представяне на позиции по 

въпроси от компетентност на отдела; 

 Изготвяне и представяне в СЕВ на рамкови позиции по всички въпроси от 

компетентността на отдела в областта на ОТП на ЕС, които се разглеждат от 

Европейския съвет, Съвета на ЕС, работните групи и комитети на Съвета на ЕС, 

включително КОРЕПЕР, както и в процеса на Комитология; 

 Подготовка на участието на министъра на икономиката и индустрията или 

негов представител в заседанията на Съвета на ЕС по Външни работи (във формат 

министри на търговията), и в неформалните срещи на министрите на търговията чрез 

изготвяне на позиции, информации и материали в областта на ОТП по въпроси от 

компетентността на отдела, съвместно с отдел „Регионално сътрудничество” и отдел 

„Търговски механизми“; 
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 Участие в подготвянето на информации и позиции за участието на 

министъра на външните работи в заседанията на Съвета на Европейския съюз (Външни 

работи) по въпроси от компетентността на отдела в областта на търговската политика и 

политиката на външните отношения на ЕС;  

 Изготвяне на позиции и становища относно предлагани мерки и режими 

на ЕС в рамките на ОТП, разработвани политики от ЕК в различните сектори на 

икономиката, прилагането на актовете от областта на ОТП, съгласувано със 

заинтересованите бизнес среди;  

 Подготвяне на материали и участие в заседанията на органите на ГД 

“Търговия” на ЕК, работещи по въпроси на общата търговска политика на ЕС, които са 

от компетентност на отдела;  

 Участие в работните групи към Съвета по европейските въпроси, които 

разглеждат въпроси на търговската политика, като РГ 25 „Търговска и 

външноикономическа политика”, РГ 3 "Право на установяване и свободно предоставяне 

на услуги", РГ 34 „Интелектуална собственост“ и др.  

Координация на дейността на Министерството на икономиката и индустрията в 

процеса на присъединяване на България към Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 

 Участва в Междуведомствения координационен механизъм за 

присъединяване на България към ОИСР, създаден с РМС № 789 от 20.12.2017 г., и 

координира дейността на МИИ по изпълнението на решението;  

 Участва в дейността на работните органи на ОИСР, провеждането на 

прегледи на България и присъединяването на България към правни инструменти на 

ОИСР в областта на търговията; 

 Участва като водещо или партниращо ведомство в технически прегледи в 

тематични области на дейност на ОИСР от своя компетентност; 

 Участва в изготвянето на национална позиция по правните инструменти 

на ОИСР в областта на търговията в рамките на разговорите с ОИСР за присъединяване 

на България. 

Изпълнение на задачи, свързани с участието на Република България в 

международните икономически организации. 

 Изготвя становища и указания относно участието на България в други 

международни икономически организации и инициативи (УНКТАД, ЮНИДО, ИКЕ, 

ИКОСОС, УНСИТРАЛ и др.) по въпроси, свързани с многостранната търговско-

икономическа политика, и координира изпълнението на задачи, свързани с дейността 

на тези организации, от други дирекции на МИИ. 

ІІІ. Отдел „Търговски механизми”  

Основна цел: Защита на производителите от нелоялни търговски практики и 

преодоляване на търговските бариери на пазарите на трети страни чрез участие в 

разработването и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата 

търговска политика на ЕС за осигуряване на благоприятна бизнес среда. 
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ФУНКЦИИ: 

Разработване и прилагане на мерки в рамките на общата търговска политика 

на ЕС: 

 Изготвяне и съгласуване на позиции на Р. България по законодателни 

предложения на Европейската комисия и защита на българските интереси в рамките на 

дискусиите по изработването на окончателните текстове на мандата на Съвета за 

преговори в рамките на триалозите между Съвета, Европейския парламент и 

Европейската комисия; 

 Подготовка на участието на министъра на икономиката и индустрията или негов 

представител в заседанията на Съвета на ЕС по Външни работи/Търговия (във формат 

министри на търговията), и в неформалните срещи на министрите на търговията чрез 

изготвяне на позиции, информации и материали в областта на ОТП по въпроси от 

компетентността на отдела, съвместно с отдел „Регионално сътрудничество” и отдел 

„СТО“; 

 Участие в изготвянето на позиции и опорни точки за заседанията на 

Европейския съвет, Съвета на ЕС по „Конкурентоспособност“ и Корепер по въпроси от 

компетентността на отдела; 

 Изготвяне и съгласуване на позиции на Р. България по предложения на ЕК за 

започване на процедури по разследване на дъмпингов и субсидиран внос, по 

предложения за въвеждане на мерки, прилагани в рамките на ЕС спрямо вноса от трети 

страни и по законодателни актове на ЕС, обсъждани в подготвителните органи на 

Съвета; 

 Подготовка и участие в заседанията на РГ „Търговски въпроси” и РГ 

„Продуктови споразумения“ на Съвета на ЕС; 

 Подготовка и участие в заседанията на Комитета по инструментите за 

търговска защита и Консултативния комитет по достъпа до пазара Комитета по 

защитните мерки и Комитета по търговските бариери към Европейската комисия; 

 Изготвяне на анализи и оценки на база на налични статистически данни 

за вноса, износа, производството и потреблението на националния пазар във връзка с 

провеждани от Европейската комисия процедури по разследване на дъмпингов и 

субсидиран внос или за въвеждане на защитни мерки; 

 Идентифициране на бариери пред търговията, прилагани от трети страни 

по вноса на стоки с произход от ЕС (в частност Република България) или по износа на 

суровини за ЕС и предприемане на мерки за премахването им; 

 Оказване съдействие на българското производство при провеждани 

процедури за въвеждане от трети страни на мерки за търговска защита, засягащи 

България;  

 Изпълнение на функциите на компетентен орган по Регламент 2017/821 с 

цел осигуряване на прозрачност и сигурност по отношение на практиките за 

снабдяване на вносителите от Съюза, които доставят калай, тантал и волфрам, рудите 

на тези метали и злато от  засегнати от  конфликти  и  високорискови зони. 

Разработване и прилагане на регулаторна рамка за създаване на благоприятна 

бизнес среда: 
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 Изготвяне на проекти на нормативни актове и предложения за промени в 

нормативната база, регламентиращи производството и търговията с тютюневи и 

свързаните с тях изделия на националния пазар, включително и за въвеждане в 

националното законодателство на изискванията на правото на ЕС в тази област; 

 Изготвяне и съгласуване на позиции на Република България по проекти 

на нормативни актове на Европейския съюз, свързани с данъчното третиране, 

производството, представянето и продажбата, рекламирането и спонсорството на 

тютюневите изделия; 

 Участие в подготовката на позиции на Република България по мерките в 

Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна; 

 Подготовка на коментари или подробни становища по процедурата за 

нотификация, установена с Директива (ЕС) 2015/1535 за предотвратявате създаването 

на бариери пред търговията в рамките на единния вътрешен пазар; 

 Администриране на режима по предоставяне на уведомления от 

вносителите и производителите на нови тютюневи изделия и на изделия за пушене, 

различни от тютюневите изделия, преди пускането им на българския пазар; 

 Поддържане на публични регистри на: лицата, които ще извършват внос, 

въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или 

възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на 

тютюневи изделия; производителите на тютюневи изделия; нови тютюневи изделия и 

на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия, електронни цигари и 

контейнери за многократно пълнене;  

 Взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;  

 Подпомагане изпълнението на инициативи в областта на по-доброто 

регулиране и подготовка на предложения за отпадането и/или облекчаването на 

съществуващи административни режими. 

Диалог с бизнеса по въпросите на търговската политика: 

 Осъществяване на контакти и провеждане на диалог с браншовите 

организации и фирми за осигуряване на благоприятна бизнес среда; 

 Информиране и подпомагане на българския бизнес и осъществяване на 

контакт между него и ЕК при провеждане на процедури по разследване за въвеждане 

мерки за търговска защита; 

 Повишаване на информираността на бизнеса относно достъпа до пазара 

на трети страни и възможностите за предприемане на мерки срещу идентифицирани 

търговски бариери; 

 Оказване съдействие на българското производство при провеждани 

процедури за въвеждане на мерки от други страни срещу България или ЕС. 

Актуална към 1 март 2022 г. 


