СТАНОВИЩЕ
на Българското дипломатическо дружество
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата
служба, представен от МВнР за публично обсъждане
Българското дипломатическо дружество (БДД) се запозна обстойно с
представения от министъра на външните работи на Република България Николай
Младенов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба и дава следното становище по него:
Законът за дипломатическата служба на Република България, за чието
изработване БДД има реален принос, бе приет на 13 септември 2007 г.– няколко
месеца след присъединяването на нашата страна към Европейския съюз – с
огромното мнозинство на народните представители в 40-то Народно събрание след
продължително и широко обсъждане както със служителите на Министерството на
външните работи (МВнР), така и с българската общественост.
Приемането на такъв Закон бе настоятелно искано от самите служители на
МВнР, за да се осигури стабилност на дипломатическата служба и неизползването
й за конюнктурни теснопартийни цели.
Няколко български правителства и няколко състава на Народното събрание
бяха сезирани в различни периоди с общо 7 законопроекта, които трябваше да
регулират тази материя, тъй като до 2007 г. такъв закон не съществуваше в
правния мир на Република България.
Затова, голямо беше задоволството на служителите на Министерството на
външните работи от приемането на Закона, който, освен че законодателно
определи Дипломатическата служба като отделна и самостоятелна държавна
служба, създаде предпоставки тя, чиито големи заслуги за осъществяване на
стратегическите цели на Република България – присъединяването към НАТО и
Европейския съюз – са общопризнати, да заработи по ясни правила в спокойна
обстановка и да се изгражда като кариерна, професионална служба.
Изминалите четири години показаха, че това е един добър закон и ако той се
прилага така, както е замислен и приет, той действително гарантира успешното и
стабилно изграждане и функциониране на Дипломатическата служба на България.
Ако днес, на петата година от членството на България в Европейския съюз, е
необходимо да се прави нещо по отношение на работата на МВнР и
Дипломатическата служба, то е по-стриктно прилагане на Закона за
дипломатическата служба.
Със съжаление трябва да заявим, че предлаганият законопроект
представлява поредната атака срещу съществуването и нормалното
функциониране на професионална дипломатическа служба на Република България
– атака, представляваща своеобразна кулминация в цялата поредица от такива
действия през последните двадесет години.
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Как се постига това?
1.

“Законопроектът Младенов” променя самото определение на
Дипломатическата служба (§1), премахвайки нейния професионален и
кариерен характер на специфичен вид държавна служба и връща
дипломатическите служители към положението, което съществуваше
десетилетия наред преди приемането на Закона за дипломатическата
служба. Според предлаганите промени дипломатическата служба по
същество се променя и от професионално изграждана по международно
признати норми и практики и призвана да подържа и съхранява
континюитета на националните интереси се превръща в някакъв
контингент за бързо реагиране, съобразно конюнктурната воля и
моментните интереси на съответната управляваща политическа сила.

Това се постига с §29, който дава право на министъра на външните работи
да назначава на дипломатически длъжности лица, които не са израснали в състава
на службата и не са притежавали преди това дипломатически ранг.
Към това ново правомощие законопроектът предвижда да бъдат създадени
други нови и да бъдат прекомерно разширени едноличните правомощия на
министъра на външните работи. Така например:
-

-

-

-

-

§4 на „проекта” (по отношение на чл.6, ал.2, т.12 и 13) предвижда
министърът да утвърждава някакъв Професионален кодекс на служителите в
дипломатическата служба и да осъществява контрол за спазването му, с
което той получава възможност да въздейства върху служителите по начини
и със средства, извън Закона за Дипломатическата служба;
със същия §4 на министъра на външните работи се дава право еднолично да
„утвърждава щатовете на структурните звена и задграничните
представителства”, което по чл.42, ал.4 на Закона за администрацията е
правомощие на Министерския съвет;
с §9 министърът на външните работи получава правото да освобождава
единствено по своя преценка, без консултация с когото и да било, висшите
администратори в МВнР – генералните директори;
§22 на „проекта”, който, като замества думата „постъпване” с
„назначаване”, премахва по същество конкурсното начало в МВнР. Още посъществено е премахването на препратката в чл. 26, ал. 2 към ал. 1 на същия
член и редакцията на алинея първа, което дава възможност конкурсът по ал.
2 да не бъде публично обявен.
§24 създава възможност министърът да уволнява служители извън
предвидените в Закона за държавния служител и Кодекса на труда
основания, независимо от това, че текстът на §1 на „проекта” признава, че за
Дипломатическата служба са валидни законите, регулиращи държавната
администрация;
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-

2.

§26, който предвижда висшите дипломатически рангове – „пълномощен
министър” и „посланик” да се дават еднолично от министъра. По сегашния
Закон те се дават на базата на комплексна оценка, извършвана и приета от
Атестационната комисия в Министерството на външните работи.
В пар. 41, ал. 2, т. 2 се въвежда ново понятие – Кариерна комисия. Не става
ясно това паралелен орган ли е или друго име на Атестационната комисия.
С §14 на законопроекта по същество се ликвидира Атестационната
комисия като се отменя периодичното атестиране (& 15).

По сегашния Закон Атестационната комисия е „орган към министъра на
външните работи по въпроси на кариерното развитие на дипломатическите
служители и ротацията в дипломатическата служба” (чл. 18, ал.1).
Много от функциите, които досега се осъществяваха от Атестационната
комисия, се предоставят „ексклузивно” на министъра (§40, §41 на „проекта”).
3.

Премахват се консултативните функции на Колегиума
Министерството по въпроси на Дипломатическата служба.

на

Със „законопроекта Младенов” вече няма да е необходимо министърът да
взема мнението на Колегиума, когато издава или променя правилата за кариерно
развитие на служителите в МВнР (§14 на „проекта”).
Отнемането на консултативните функции на Колегиума е дублирано с §32
на „проекта Младенов” (по отношение на чл.46 на досегашния Закон), с който се
създава нова ал.3, отнемаща възможността Колегиумът да участва в изготвянето на
Наредбата за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители –
главният правен инструмент за управляване на кариерния характер на службата.
По сегашния Закон тази наредба се изготвя с участието на Колегиума.
„Проектът Младенов” предвижда министърът сам, еднолично да променя
системата за атестиране на служителите в МВнР, да определя сам, еднолично
правилата за кариерното им развитие и да им налага сам, еднолично правила за
„професионализъм” така, както той сам го разбира.
В това се изразява антидемократичният характер на „проекта Младенов” и
неговoтo противоречие с общоприетите принципи за изграждане на нормална
администрация.
4.

„Законопроектът Младенов” предвижда да разруши самата
структура
на
Министерството
на
външните
работи
и
Дипломатическата служба.

Такъв ще бъде резултатът, ако законопроектът се приеме, от комбинираното
действие на §§ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Така например, с §5 на законопроекта се създава възможност министърът да
делегира на заместник-министрите правомощия във връзка с възникването,
изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения, на
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които те нямат право по Закона за администрацията, съгласно чийто чл. 42, ал. 5
орган по назначаването на държавните служители в министерството е министърът.
С §8 на „проекта” се премахва длъжността „административен секретар” на
Министерството на външните работи, която е еквивалентна на длъжността на
изискваната от чл. 8 на Закона за администрацията „главен секретар”. „Проектът
Младенов” и мотивите към него по никакъв начин не обясняват, кое налага такава
промяна в МВнР.
Разбиването на въведените със Закона за дипломатическата служба
структура и длъжности в Министерството на външните работи се предвижда да
бъде осъществено с изменения, които, от една страна, са напълно ненужни, защото
материята, която те са замислени да регулират, е много ясно уредена в Закона от
2007 г., а от друга страна – са в пряко противоречие със Закона за
администрацията.
Така например, предвиденото в §28 на законопроекта преименуване на
дипломатическите длъжности, при което сегашните „висши”, „старши” и
„младши” длъжности се заменят с „ръководни”, „координационни” и „експертни”
длъжности, влиза в пряко противоречие с чл.13 на Закона за администрацията, в
който длъжностите на дипломатическите служители са определени като „висши”,
„старши” и „младши”.
Това не са само поредните примери за правна неиздържаност, която наднича
от всеки ред на „законопроекта Младенов”. Тук става дума за опит за
легитимиране на злоупотребата със служебно положение, за грубо незачитане на
решенията на Атестационната комисия, на Закона и на принципите на
административно управление. Ярко свидетелство за тази практика е фактът, че
служителите, които се завръщат от задграничен мандат, стоят с месеци без да
бъдат назначени и получават минимална заплата, защото г-н Младенов е назначил
толкова „свои хора” само за година и половина, откакто зае поста, че в
Министерството няма свободен щат.
Законопроектът, обаче, отива много по-далече и предвижда да премахне
цялата установена административна структура и принципи на функциониране на
Министерството, които в същностните си елементи са еднакви за всички
министерства на външните работи по свата, за всички дипломатически служби,
като ги замени с един „нов модел”, който не почива на никакви административни и
управленски принципи, а се изгражда и управлява само чрез и отразявайки
персоналната воля на министъра, наричана неизвестно защо у нас – политическа
воля.
Така например, в §§ 9, 10 и 17 на „проекта” се предвижда министърът
еднолично да назначава всички старши длъжности и рангове „чрез подбор,
основан на професионални и управленчески качества”. В какво точно ще се
изразява този „подбор” и какви точно „качества” се имат предвид остава само да се
досещаме, съдейки по назначенията, които Младенов направи досега.
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По същия начин законопроектът предвижда (§§41 и 42) министърът да
отзовава ръководителите на мисии и служители в задграничните представителства
– еднолично.
Всичко това не може да се оцени другояче, освен като краен волунтаризъм.
5.

„Проектът Младенов” създава „нововъведения”, една част от които
не съществуват нито в правния мир, нито в дипломатическата
традиция на България.

Така например, с §17 на „проекта Младенов” се създава възможност да
бъдат назначавани „извънредни и пълномощни посланици със седалище в София”,
което не е дипломатическа практика на България.
С предвиждания нов Класификатор на дипломатическите длъжности се
допуска служители с по-нисши рангове да заемат по-висши длъжности и така да
имат в подчинение служители с по-висок от началника ранг. Това представлява
нарушение на основния принцип на йерархичността, на който се изграждат всички
добри примери на дипломатически служби в света, а е валиден и за другите
държавни администрации.
Пълен абсурд е предвиденото в §7 на законопроекта назначаване,
освобождаване и дори заместване на постоянния секретар на МВнР – най-високата
професионална длъжност в Дипломатическата служба, от министъра с друг
„дипломатически служител”.
6.

В Мотивите към законопроекта всичко посочено дотук се обосновава
с резултатите от извършения през миналата година Стратегически
преглед на дипломатическата служба и с необходимостта да се
създаде „възможност за по-бърз растеж на служители с доказани
професионални качества и постигнати високи резултати в
изпълнението на служебните им задължения” или т.нар. „бърза
писта”.

По този повод ще приведем един малко по-дълъг цитат от публикувания
през юли м.г. на Интернет-страницата на Министерството на външните работи
документ, озаглавен: „Стратегически преглед на дипломатическата служба.
Обобщение на резултатите за обществено обсъждане. Юли 2010. Министерство на
външните работи”. Ето какво пише на неговата страница 48:
„Следва да се има предвид, че дипломатическа работа не може да се
извършва от експерти, които са държавни служители, но не са дипломатически
служители.
Водещ за кариерно развитие следва да бъде основополагащият принцип на
специализираната дипломатическа служба. Дипломатическата кариера следва да
бъде организирана на принципа „една универсална и общовалидна писта” за
всички.
Всеки кандидат за работа в системата на МВнР има правото на избор – или
дипломатическо кариерно развитие от най-ниското стъпало (по универсалната
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писта), или кариера като държавен служител в МВнР, при условията на
назначаване по чл. 27, ал. 2, в т. ч. изискванията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за
държавния служител.

Примерни решения:
-

-

назначаване на експерти със специализирани конкурси по реда на Закона за
държавния служител, на които при изпращане зад граница да бъде
присъждан временен ранг, за целите на задграничния мандат, в съответствие
с опита и функциите им в даденото представителство;
в случай че въпросните експерти, на принципа на конкурсното начало,
изявят желание за кариерно дипломатическо развитие, те ще имат
възможността да направят това по установената за стажант-аташетата
методика.”

Както се вижда, горният цитат е в пълно противоречие с предлагания
законопроект. Можем само да изразим съжаление, че този документ по неизвестни
причини днес не може да бъде открит в кибер-пространството.
По принцип би било добре да се разсекрети самият Стратегически преглед и
тогава още по-ясни ще станат неистините, изричани от министъра на външните
работи и неговия екип, с които те въвличат в заблуждение не само българската
общественост, но и цялото правителство и Народното събрание, от които се очаква
да одобрят „проекта Младенов”.
7.

Що се отнася до „бързата писта” за младите, такава възможност
съществува и по сегашния Закон за дипломатическата служба и тя е
много ясно и точно регламентирана в чл. 37 и чл. 57, които дават
възможност за 12 години кариерна служба да се достигне ранг,
позволяващ заемането на длъжност на ръководител на задгранично
представителство. Законът за дипломатическата служба дава възможност
на младите служители да растат по-бързо в кариерата, ако покажат
необходимите по-високи знания, качества и умения от своите връстници и
колеги. Много от тях напълно законно и основателно вече са се
възползвали от тази възможност.

Под предлог, че мисли за младите, „проектът Младенов” въвежда такива
срокове за пребиваване в дипломатически ранг, за заемане на длъжност в МВнР и
в задграничните представителства в допълнение към предвижданата и невиждана
досега по света „мандатност” при заемането на административна длъжност, че ако
тези мерки бъдат приети, те ще задълбочат проблема с т.н. „обърната пирамида”,
т.е. за нарушения баланс между броя заети младши, междинни и старши
длъжности и рангове в МВнР и Дипломатическата служба. Освен това, авторите на
промените игнорират или не познават обстоятелството, че специфичните
професионални качества се създават при наличие на определени a priori качества
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едва след постъпването и по време на първите няколко години от действителната
служба. Придобиването на професионализъм от новоназначен дипломат става
преди всичко от и чрез опита на по-старшите от него служители.
Ако резултатите от Стратегическия преглед бъдат разсекретени, ще стане
ясно, че, всъщност през последните години е постигнат баланс между тези
длъжности и рангове, и ако не бяха волунтаристичните действия в МВнР на някои
от сменилите се през тези 21 години правителства, картината щеше да бъде още
по-добра.
С предвиденото съкращаване като правило на сроковете за пребиваване в
ранг и „обещания” бърз растеж в кариерата по „проекта Младенов” проблемът за
баланса в МВнР и Дипломатическата служба в много кратки срокове ще излезе
извън контрол с всички негативни последствия и за хората, и за службата.
А в това, че България днес има 86 посланика няма нищо страшно, при
положение, че страната ни има 110 задгранични представителства.
По друг начин, обаче, стои въпросът за назначаването на външни на МВнР и
Дипломатическата служба лица на работа в тях.
В Закона за Дипломатическата служба има текстове за назначаването на
работа в Дипломатическата служба на държавни служители от други ведомства
(чл. 30, чл.39, но това е съвсем различно от предвижданото в „проекта Младенов”
(§§18 и 29).
Впрочем, добре би било българските граждани, правителството и Народното
събрание да се поинтересуват, всъщност колко са като процент от назначените на
работа в българските задгранични представителства служителите на другите
ведомства, и колко са самите дипломати.
Тук само ще отбележим, че подготвяната ликвидация на старшите
дипломати в сегашната Дипломатическа служба на България може в много кратки
срокове да доведе на практика до ликвидиране на професионалния
дипломатически елемент в Дипломатическата служба.
8.

Предвидено е в §19 добавяне към чуждите езици, най-малко два от
които трябва да владеят бъдещите дипломати, и на език, който в
законопроекта се определя като „работен за Европейския съюз”.

Освен ако не е някаква “техническа грешка”, учудващо е на петата година от
членството ни в ЕС да не се знае от авторите, че в ЕС „работни” са всички 23
официални езика на държавите-членки. То, обаче, може да се тълкува и като опит
да се узакони определянето на българския език за чужд език за целите на кадровия
„подбор” на министър Младенов, както това стана известно при т.нар. конкурс за
определяне на генерални консули.
9.

Прави впечатление, че никъде в доклада, съдържащ мотивите към
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба, няма информация, от която да става
видно, че проектът е бил обсъден от служителите в МВнР или пък
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поне да е бил консултиран с Колегиума на МВнР, както изисква сега
действащият Закон. Напротив, известно е, че министър Младенов не е
свиквал Колегиума на МВнР от септември м.г., а общата
продължителност на обсъжданията в Колегиума на самия Стратегически
преглед, с който се мотивира промяната на Закона за дипломатическата
служба, е била в рамките на по-малко от един час. На този фон още поинтересен става фактът, че до този момент авторите на „проекта
Младенов” остават анонимни.
10.

Най-големите спекулации в „законопроекта Младенов”, а и в
публичните изявления на министъра и неговия екип през последните
три месеца, са свързани с фалшивата теза за “риск от поставяне под
въпрос на международния авторитет на Република България и
легитимността на дипломатическата служба в резултат на обявяване
на принадлежност на лица към бившата Държавна сигурност и
разузнавателните служби на БНА”. Върху тази въздушна кула е
построен целият законопроект. Такъв “риск” изглежда съществува само в
главата на министър Младенов, защото до сега не е посочен нито един
факт в подкрепа на тази теза. Няма нито едно свидетелство, че
чуждестранните партньори са изразили недоверие или са отказали да
работят с поставените в положение на публично компрометиране от
собственото си правителство български дипломати.

С предвижданата в „проекта Младенов” антиконституционна лустрация
(българският превод на чуждата дума е “чистка”), т.е. служебна ликвидация на
една част от старшите и висши български дипломати, в противоречие с основни
международни конвенции ще бъде извършена несправедливост, която няма
прецедент не само в страните от Централна и Източна Европа, с които имаме обща
история и общ път, но няма прецедент и в други европейски страни, които през
последните петдесет години се освободиха от авторитарни, фашистки режими.
Българските дипломати и преди, и след 1989 г. работят за българската
държава такава, каквато е тя. Те са инструмент на държавата така, както са всички
дипломати на всички държави по света. Те служат на държавата и ако в това им
служене има морални аспекти и дилеми, не е в правомощията на нито един
държавен орган да решава вместо самата отделна личност, която е изправена пред
такъв проблем.
***
В историята на съвременната българска държава е имало периоди, които са
поставяли в изключително трудно положение българските дипломати.
Всички битки, които българската армия е печелила на бойното поле,
България после е губила не заради своите дипломати, а заради някои политици,
които с яростното си самолюбие и властолюбие са се осмелявали да се месят в
дела, за които нямат нито знания, нито способности.
В този смисъл днешната ситуация не е нещо ново.
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Както това е ставало в миналото, така и днес българските дипломати не
униват, не се огъват и продължават да изпълняват своя дълг, защото преди и над
всичко те са патриоти и служат на народа си.
Това им е давало сили да преодоляват много трудности и проблеми в
миналото.
Това им дава сили и те ще преодолеят и сегашните.
София, 19 май 2011 г.
Българско дипломатическо дружество

