Приложение 1
към чл. 27, ал. 3, т. 2

Основни професионални качества и умения
на служителите в дипломатическата служба

1. Основните професионални качества и умения на служителите в дипломатическата
служба качествата са определени:
а) по вертикала - с презумпцията за тяхното натрупване, т.е. описанието на
всяко ниво предполага, че качествата и уменията на по-долното ниво са овладени,
започвайки от края на таблицата;
б) по хоризонтала – с презумпцията, че качествата и уменията се овладяват
и практикуват с развитие на кариерата на дипломата, започвайки отляво надясно.
2. Основните професионални качества и умения служат преди всичко за ориентиране
на дипломатическите служители с личен дипломатически ранг как да планират и да
развиват своите качества и умения в интерес на своята дипломатическа кариера.
3. Основните професионални качества и умения служат също така на ръководителите
за изготвяне на длъжностни характеристики на служителите, за ориентиране при
конкурентния подбор на кадрите, при изготвяне на мотиви за предложения за
повишения в длъжност и в дипломатически ранг наред с показаните от служителите
резултати както и като допълнителни съображения при извършването на различни
атестационни оценки.
ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА
С ранг аташе, трети и втори
секретар

С ранг първи секретар и
съветник

С ранг пълномощен
министър и посланик

Развива способност да
прониква в същината на
проблемите и ситуациите и
я използва активно в
работата си; намира
иновативни решения за
политиката, за която
отговаря; предлага мерки
за подобряване на
политическата и
административната работа;
ангажира екипа в процеса

Създава среда, която
насърчава
инициативността; има
напредничаво мислене и
действа като катализатор
за конструктивни
политически идеи и
промени; формулира,
разработва и провежда
политически инициативи;
има визия за бъдещето на
сектора, за който отговаря

Инициативност
Предприема инициативи и
действа в допълнение към
определените му функции
и задачи; открива и описва
проблеми и предлага
креативни решения; търси
начини да подобри
организацията на работата.
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на разработване на нови и
ефективни решения.

и се подготвя за него.

Вземане на решения и преценка
Има ясна представа за
теми и проблеми в кръга
на неговата работа, които
изискват вземане на
решения или други
действия; прави логични и
последователни
заключения; действа
уверено и решително в
рамките на своите
задължения,
консултирайки се с
останалите, когато е
необходимо; чувствителен
е към въпросите и
мнението на останалите.
Демонстрира правилна
преценка кое е подходящо,
практично и реалистично
при изпълнение на
задълженията

Взема основателни,
ефективни, ефикасни и
навремени решения след
обмисляне на всички
възможни фактори и
възможности и преценка
на риска, дори когато
информацията е
недостатъчна или
противоречаща или ще
доведе до нежелани
резултати; взима решения
и оценява тяхното
въздействие при
прилагане, правейки
промени при
необходимост; определя
дали и как да вземе
решение или да действа
без контрол от прекия
ръководител, при което се
оказва, че има правилна
преценка.

Обединява политически и
административни фактори
и съображения при
взимане на решения и при
разрешаване на проблеми,
по начин, който влияе
положително върху
работата на цялото
министерство; работи
активно и конструктивно за
постигане на целите на
структурното звено;
окуражава служителите да
поемат отговорност;
демонстрира правилна
преценка във всички
решения.

Активен лидер в екипа;
създава среда, която
улеснява пълното
включване и отворения
обмен на идеи; засилва
сътрудничеството и
съвместната работа между
колегите от българската
дипломатическа служба и
от чуждите мисии;
мотивира и напътства
членовете на екипа за
постигането на обща цел;
активно развива уменията
на подчинените си, съветва
ги и използва оптимално
техните възможности.

Действен лидер и
„двигател” на екипа;
вдъхновява колегите да
участват и да допринасят
за постигане на общите
цели; окуражава и развива
усещане за професионална
гордост и сплотеност на
екипа; решава проблеми,
свързани с работата чрез
мобилизирането на
уменията на екипа и на
наличния ресурс; развива и
прилага стратегии за
подобряване на работната
среда, уменията и
постиженията на членовете
на екипа и на

Работа в екип
Прилага това, което знае за
работата в екип на
практика; отворен за
мнението на останалите;
работи в сътрудничество,
екипно, ориентирано към
резултатите с колегите от
българската
дипломатическа служба и
от чуждите мисии; приема
и допринася за постигането
на групов консенсус.
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ефективността на цялата
организация.
Отвореност към различното
Демонстрира
интелектуална способност
да говори открито и
честно; готов е да рискува
да получи критика при
изразяване на основателно
противоположно мнение;
работи отговорно и
активно за изпълнение на
вече взети решения, дори
когато не е съгласен с тях.

Може да различи добре
аргументирано мнение,
различно от общоприетото
схващане; ангажиран е в
конструктивно защитаване
на политическите
алтернативи; насочва и
поддържа служителите да
следват неговия пример;
действа убедително за
изпълнение на вече взети
решения.

Отдава внимание на добре
обосновано мнение,
различно от общоприетото
и поддържа неговото
подходящо изразяване;
готов е да признае добрите
оценки, идеи и
предложения на
подчинени и колеги, когато
се различават от неговите;
участва и насърчава
дискусиите и
формулирането на
алтернативи; решително
действа за изпълнение на
вече взети решения.

С ранг първи секретар и
съветник

С ранг пълномощен
министър и посланик

Ориентиран е към
качествено и в срок
завършване на всички
задачи, проекти и теми;
стреми се да балансира
дейността на подчинени и
колеги, така че в звеното да
не се получава
кампанийност и изоставане
на едни задачи за сметка
на други; критично
анализира силните и
слабите страни на
организацията и
предприема необходимите
действия; има водеща роля
при трудни и отговорни
дискусии като действа от
позицията на личния
пример и отговорност.

Установява ефективни
процедури и контрол, за да
ръководи дейността на
структурното звено или
екипа; развива и
възнаграждава усилията на
екипа, за да повиши
неговата ефективност,
включително и да
допринасят за постигането
на общите цели; предусеща
предизвикателствата и
възможностите в сектора
на своите отговорности и
по-широко – на
дипломатическата служба
и взима и предлага
своевременни мерки.

УПРАВЛЕНСКИ КАЧЕСТВА
С ранг аташе, трети и втори
секретар
Оперативна ефективност
Планира, организира и
ефективно изпълнява
дейността си в рамките на
своите отговорности;
върши всичко необходимо,
за да се изпълняват
качествено и в срок
неговите отговорности и
задачи; приема контрол и
напътствие от
ръководството и им
предоставя вярна и
навременна обратна
информация; подкрепя
колегите и приема тяхната
помощ; демонстрира
професионална отдаденост
и морална смелост при
вземането на трудни
решения, при работа под
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високо психическо и
физическо напрежение и
при изпълнение на задачи
с висока важност.
Организиране на дейността
Работи конструктивно с
прекия си ръководител за
уточняване на
длъжностната
характеристика и за
изготвяне на ежегодния
индивидуален работен
план; дава на екипа
позитивна и критична
обратна връзка за
изпълнението на задачите;
способен е да извърши
правилна самооценка за
дейността си в зависимост
от постигнатите крайни
резултати и качеството на
неговата работа.

Обсъжда задачите,
плановете, очакваните
резултати и необходимите
действия за постигането им
с екипа; управлява екипа
ежедневно, за да бъдат
постигнати тези резултати;
наблюдава изпълнението
на плана и реагира
своевременно; гъвкаво
делегира отговорности при
необходимост в зависимост
от характера на задачите;
създава продуктивна
работа среда, в която
служителите са оценени и
окуражени; работи, за да
предотврати и реши
своевременно личностни
проблеми; осигурява
възможност за постоянен
диалог с колегите за
качеството и резултатите от
тяхната работа, така че да
бъдат в състояние
своевременно да внесат
корективи в дейността си;
отговорно и системно
работи за повишаване на
квалификацията си и тази
на колегите; създава
условия служителите да
бъдат подходящо
използвани, оценени и
наградени; развива тези
качества и умения у
колегите си.

Работи активно с
генералния директор, с
постоянния секретар и със
заместник-министрите при
обсъждане, планиране и
организиране на дейността
на министерството и на
неговото структурно звено;
дава пример и окуражава
колегите си за високо
качество и динамичност в
работата; осигурява
възможности за
професионалното развитие
на служителите; търси
възможните подобрения
по отношение на екипа, с
който работи; специално
внимание отделя на
постоянната обратна
връзка към колегите за
качеството на тяхната
работа и гарантира, че
атестационните им оценки
са обективни и са в интерес
на тяхната кариера и на
дипломатическата служба.

Познава и прилага
механизмите за вътрешен

Има поглед върху
цялостния мениджмънт на

Управление на ресурсите
Отнася се отговорно към
изразходването на
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материалните и
финансовите ресурси
въобще в министерството и
сигнализира по съответния
начин за забелязани
разхищения и злоупотреби;
използва материалните и
финансовите ресурси
разумно и отговорно;
стреми се да постига повисоки резултати при пониски разходи.

контрол на ресурсите;
наясно е какви
външнополитически и
организационни действия
по какъв начин и в каква
степен следва да се
осигуряват с ресурси;
организира определянето и
своевременното подаване
към звеното за управление
на бюджета на
необходимите на
структурното звено
средства; следи
служителите да имат
средствата, необходими за
изпълнение на
задълженията си.

ресурсите на
министерството и участва в
планирането на бюджета и
на програмите; следи за
резултатите и прави
предложения за
подобряване на
управлението на ресурсите;
недопуска разхищение на
всякакви ресурси в
подчинените му структури;
управлява ръководителите,
отговорни за последствията
от техните решения,
свързани с управление на
ресурсите; поставя въпроси
за преразпределение на
ресурсите, когато е
необходимо.

Сигурност (работа с чувствителни и класифицирани документи и информация)
Поема пълна лична
отговорност за
създаването, използването
и опазването на служебна и
класифицирана
информация и документи
като напълно е наясно за
заплахите пред
сигурността,
отговорностите,
процедурите и
нормативните изисквания в
тази област.

Поема пълна лична
отговорност за
създаването, използването
и опазването на служебна и
класифицирана
информация и документи;
следи за спазването на
процедурите от
подчинените и в екипа;
създава ред и правила при
използване на служебна и
квалифицирана
информация, когато
ръководи екип в
задгранична
командировка, по време на
преговори с друга държава
или на международни
форуми; има преки
наблюдения, компетентна
преценка и участва в
обсъждане на мерки по
отношение на сигурността
на задграничните
представителства.
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Поема пълна лична
отговорност за
създаването, използването
и опазването на служебна и
класифицирана
информация и документи;
има поглед върху
организацията и
процедурите по
сигурността на информация
и релевантната
инфраструктура в
министерството; прави
предложения за
подобряване на
организацията по
отношение на сигурността в
централно управление и в
задграничните
представителства; държи
отговорни или поставя
въпроса за отговорността
на ръководителите от
сектора за сигурност при
констатиране на пропуски,
които могат да доведат до

пробив в системата за
сигурност на
министерството; ръководи
или участва във взимането
на решения по отношение
на сигурността на
задграничните
представителства.
Готовност за действие при кризи
Притежава необходимото
знание за краткосрочно и
дългосрочно управление и
отговор при кризи или
други критични ситуации; в
състояние е резултатно да
участва в разработването
на планове за отговор при
кризи.

Има знания и опит да
управлява кризите,
възникнали в областта, в
която има компетенции; в
състояние е да развива
уменията на екипа си за
управление на кризи.

Има знания и опит да
управлява кризи, които
изискват мобилизация на
цялото министерство;
търси начини да намали
необходимостта за
управление при кризи.

УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СРЕДА
С ранг аташе, трети и втори С ранг първи секретар и
съветник
секретар

С ранг пълномощен
министър и посланик

Умение да води и да участва в преговори и да убеждава
Учи се да влияе на другите;
готов е да сътрудничи при
изпълнение на задачите,
показвайки уважение и
разбиране към позициите
на другите

Умело влияе върху другите;
познава добре и умело
интерпретира позициите на
правителството но
България и на МВнР; умее
да намира обща основа за
компромис и за постигане
на консенсус; работи за
ситуации, в които всички
печелят.

Преговаря по широк кръг от
въпроси в
междуведомствена,
двустранна и многостранна
среда; управлява и
разрешава конфликти и
неразбирателства по
начин, който се основава
на компромиси на
интереси и цели; умее да
намира компромис по
време на преговори и при
изготвяне на съвместни
документи без да жертва
поставените цели.

Умее да държи другите
отговорни за спазването на
установените правила и

Има знания и опит да
създава стандарти и
правила за интегритет и

Професионални стандарти
Лично отговорен е за
спазване на установените
правила и отговорности;
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спазва служебната
йерархия; съхранява
професионалното си
отношение към
задълженията във всички
условия на обстановката;
отнася се с респект към
нуждите, чувствата и
възможностите на другите;
показва уважение към
културните различия.

отговорности; запазва
хладнокръвие и
професионално поведение
във всички условия на
обстановката; умее
професионално да
поддържа своята
мотивация и да поддържа
другите, особено в трудни
условия на обстановката;
изгражда среда на
честност, моралност и
дисциплина.

професионализъм в
дипломатическата служба;
не губи самообладание в
кризисни ситуации, поема
отговорност за изпълнение
на задачите и за действията
на другите; предусеща
социално чувствителни
въпроси и потенциални
конфликти на интереси и
взима необходимите
мерки.

Дава личен пример и
помага на другите
служители да се
приспособяват към
промените; умее да
управлява риска и
несигурността; търси
възможности, за да намали
всяко негативно
въздействие от промени в
условията, правилата или
процедурите; има
устойчиви личностни
стандарти на поведение.

Предусеща
необходимостта от
промяна; правилно
преценява риска и
последиците от него;
създава креативни
проактивни планове, за да
се справи с промяна като се
намали негативното
въздействие върху
министерството; използва
промените, за да подобри
ефективността на
структурните звена и
неговите членове;
демонстрира развита
културна чувствителност
във всички ситуации.

Приспособимост
Приспособява поведението
и работните методи, когато
е необходимо в отговор на
новопостъпила
информация,
предпочитания на другите
или възникнали
неочаквани препятствия;
реагира гъвкаво на
промените като запазва
висока концентрация и
целенасоченост в
действията.

Умения за създаване на контакти, за изграждане на отношения и за представяне
Установява и поддържа
целенасочени и
продуктивни връзки с
чуждестранни партньори;
работи резултатно за
изпълнение на задачите си
в различно формално и
неформално обкръжение;
присъства на събития, за да
насърчава връзките и
разбирането със
служителите на

Идентифицира и поддържа
професионални връзки с
ключови личностни и
институции; защитава
интересите на
министерството чрез
организиран и присъствие
на събития за представяне
на страната
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С лекота участва в
социални събития на
всички нива; поддържа
професионални отношения
с ключови за България
партньори; често
организира събития за
представяне на културата
за по-висшите кръгове от
обществото

приемащата страна и
когато е подходящо е
домакин на такива събития
ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
С ранг аташе, трети и втори С ранг първи секретар и
съветник
секретар

С ранг пълномощен
министър и посланик

Писмена комуникация
Пише стегнато, ясно и
убедително като
съобразява текста с начина,
по който ще бъде
използван; изготвя
анализи, които са логични,
почиват на факти, на друга
информация и на
собствени разсъждения и
които са целево
ориентирани за конкретни
ползватели.

Пише умело, като
подчертава важните
моменти и силните
аргументи в тезата; в
анализите си използва
широк кръг от източници;
свободно използва
експертни методи за
анализ като „мрежова
оценка”, SWOT, контентанализи и други, като
прилага този, който е найподходящ за поставената
задача; умее да пише
текстове по външната
политика и
международните
отношения на България,
които ги представят
аргументирано и
убедително; редактира
текстовете на другите;
помага на служителите да
развиват писмените си
умения.

Демонстрира пълно
владеене на писмена
комуникация.

Говори авторитетно на
всякаква публика;
демонстрира разбиране на
темите; артикулира
насърчително целите и
действията в българската
външна политика; създава
атмосфера на отворена
комуникация и на обмен на
идеи.

Ефективно защитава
сложни политически теми;
справя се с лекота с
общуването на найвисшите нива на
правителството и
обществото в приемащата
страна.

Устна комуникация
Говори стегнато и
организирано, подходящо
за публиката и ситуацията;
говори убедително при
групови и индивидуални
дискусии.
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Активно слушане
Слуша внимателно;
разбира и приема
посланията на другите;
правилно разчита
невербални сигнали;
обобщава възгледите на
другите правилно и
потвърждава
достоверността на
разбирането; обмисля и
отговаря уважително и
подходящо.

Внушава доверие у
останалите, което ги
мотивира да говорят
отворено и прямо; разбира
и уважава културните
разлики и се ограничава
при дискутирането на
въпроси и мнения; поставя
откритите въпроси; умело
включва допълнителни
въпроси и теми, които да
подпомогнат правилното и
пълното разбиране на
въпроса.

Бързо различава основните
послания и нюанси в
изложенията на
останалите.

Търси и създава
възможности за
защитаване на
приоритетите на България
пред различна публика;
настойчиво работи за
подобряване на уменията
за публични изяви на
подчинените.

С лекота се справя с
медиите; активен и
ефективен в публичната
дипломация както в
България, така и в чужбина;
умее да създава
атмосфера, която да
окуражава търсенето на
информация за политиката
и възгледите на България.

С ранг първи секретар и
съветник

С ранг пълномощен
министър и посланик

Публични изяви
Развива умения за
публично говорене и
писане, като търси
подходящите възможности
да представи възгледите и
приоритетите на България.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАЧЕСТВА
С ранг аташе, трети и
втори секретар

Събиране и обобщаване на информация
Открива, оценява и бързо
обработва важна
информация; организира
информацията логично,
умее да откроява важните
факти; открива ключовите
актьори и правилно
определя техните роли в
дадената ситуация; умее
да определя липсващата
информация и да я търси
по подходящия начин;

Разбира добре характера и
ценността на различните
източници и тяхната
достоверност; знае какво
да докладва и кога; наясно
е, че не винаги ще
разполага с цялата
необходима информация и
становища, за изготви
предложение или
препоръка и поема
отговорността да действа
Стр. 9 от 13

Обединява широк кръг от
информация и предхождащ
опит при подготовката и
взимането на решения;
създава условия за
непрекъснато подобряване
на информационната
осигуреност на
външнополитическата
дейност; разпознава
ситуации, в които
информацията и анализите

взема предвид различни
източници; прави проверка
на факти и мнения, когато
е необходимо.

разумно; насочва и
мотивира служителите да
усъвършенстват техните
аналитични умения.

са непълни и реагира
съответстващо; отговорен е
при работа с информация и
изисква същото от
служителите.

Открива ключови въпроси,
водещи теми и важни
такива от сложен
информационен поток и
привлича вниманието
върху тях; може да
определи най-доброто
решение от няколко
възможни; обективен е
при анализиране на
информацията и при
преценяване на
действията.

Открива и анализира
сложни политически
въпроси и ги дефинира по
такъв начин, че да могат да
бъдат практически
разрешени; създава
атмосфера на критично
мислене у служителите като
ги окуражава да споделят
анализите си и да дават
мнения; дава конструктивна
и градивна обратна връзка;
има правилно усещане кога
е подходящо да поеме риск
и го прави.

Критично мислене
Умее да преценява
важността на
информацията, да открива
централния въпрос при
решаването на проблеми и
да намира обвързаните
елементи в конкретна
ситуация; идентифицира
силните и слабите страни
на различни подходи;
очертава реалистичните
опции за решения;
разграничава фактите от
мненията и релевантна от
нерелевантна
информация.

Разширяване на квалификацията
Наясно е какво знание и
какви умения са му
необходими за работата и
търси възможности да ги
придобива;
търси неформална обратна
връзка и се учи от грешките
си; разпознава силните и
слабите си страни и се
стреми към личностно
развитие.

Има ясна представа за
възможностите си, знае
какво му е необходимо
като знание и опит, за да
напредне в кариерата и
има воля да го постигне;
насърчава и подкрепя
професионалното развитие
на подчинените си; дава
неформална обратна
връзка на колегите и търси
обратна връзка от тях за
своето представяне.
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Изпълнил е успешно личния
си план за кариерно
развитие и разширява
квалификацията си
предимно в нови области
на знанието, свързано в
външната политика и
международните
отношения; идентифицира
източници на нова
информация и ги споделя
със служителите; активно
насърчава
професионалното развитие;
прилага принципите на
кариерното развитие в
дипломатическата служба,
за да подобри
организацията на работата
и за да създава работна
среда, подкрепяща
професионалното развитие.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ
С ранг аташе, трети и
втори секретар

С ранг първи секретар и
съветник

С ранг пълномощен
министър и посланик

Знания, свързани с длъжностната характеристика
Притежава, усъвършенства
и прилага знанията, които
са необходими за
изпълнение на
функционалните му
задължения; наблюдава и
осмисля факторите и
условията, които оказват
влияние върху работата му;
разбира как работата му е
свързана с целите на
министерството и на
политиката на България;
използва различни
квалификационни курсове
и тренинги, за да подобри
работата си.

Притежава широко знание
за процесите и практиките,
свързани с неговата
работа; информиран е за
политики, програми и
тенденции, които могат да
оказват влияние върху
външната политика и
дейността на
министерството; анализира
взаимодействието на
силите, оказващи влияние
върху постигането на
целите на външната
политика и прави
обосновани препоръки;
категорично подкрепя
продължаващото обучение
на служителите чрез
обучения и работа.

Обединява знанието по
въпроси, свързани с
работата, за да формулира
и въведе политики,
програми и дейности;
наблюдава вътрешни и
външни източници на
информация и идеи и ги
интерпретира в работата си;
на основа на знанието
прелага мерки за
подобряване на
организацията и
функционирането – работи
за превръщане на
министерството в
„организация, основана на
знанието”; подкрепя и
допринася за
професионалното развитие
на дипломатите чрез
обучения и работа.

Познава институциите, с
които работи
министерството и използва
тези знания за постигане
на поставените цели;
работи успешно със
служители от другите
министерства, дипломати,
представители на бизнеса
и на медиите; развива тези
умения в подчинените си.

Притежава детайлно знание
за държавната система и го
използва, за да бъдат
постигнати целите на
външната политика;
допринася за
регламентирането и за
подобряването на
практиката на
взаимодействие с други
институции по повод на
външната политика на
правителството и на
международната дейност
на другите власти.

Знание за институциите
Разбира ролята и
задълженията на
министерството и как
другите институции оказват
влияние върху него;
прилага тези знания за
подобряване на
сътрудничеството и
успешно изпълнение на
задачите.
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Технически умения
Познава и умее да
използва пълноценно
техническите средства в
своята работа; специално
развива знанията и
уменията си по
комуникационноинформационни
технологии при събиране,
обработка,
разпространение и
съхраняване на
информация; умее да
използва презентационни
програми и средства за
онагледяване и за
представяне на свои
работи и доклади.

Системно повишава
собствените си и на своите
служители знания и
умения за свързаните с
работата технологии и
тяхното приложение.

Поддържа високо
равнището на своите
технически умения и
изисква това от другите;
активно работи и допринася
за развитие и за
интегриране на
комуникационноинформационните
технологии в работата
среда на дипломатическата
служба.

Познава, разбира и
прилага процедурите в
министерството, които са
свързани както с външната
политика и дипломацията,
така и с административния
процес и участва в тяхната
оценка и усъвършенстване;
използва експертизата си,
за да оценява политики и
програми и да съветва и
насочва останалите; може
да работи самостоятелно
за изпълнение на целите
на структурното звено.

Съчетава умело целите на
българската външна
политика и знанието за
международната среда за
да допринася за постигане
на целите на
министерството; помага на
служителите да развият
умения за работа по
външнополитическите
въпроси; работи за
създаване на адекватна и
продуктивна среда в
министерството насърчава
работна среда, която дава
възможност за реализация
на професионалистите и за
кариерно развитие.

Има задълбочени
разбирания за
външнополитическите,
икономически, културни и
информационни потоци;

Използва задълбоченото си
знание за културната среда
в други държави за
постигане на целите на
българската външна

Професионална експертиза
Познава, разбира и
прилага процедурите в
министерството, които са
свързани както с външната
политика и дипломацията,
така и с административния
процес; непрекъснато
изгражда, допълва и
разширява знанията си за
България и българската
външна политика, за ЕС и
за НАТО, както и за другите
международни
правителствени
организации и за
свързаните с тях процеси;
умее да използва
експертизата си в реални
работни ситуации.
Знание за чужди култури
Развива и показва знание
за чужди култури, ценности
и правила на поведение;
съответстващо прилага
чуждата перспектива при
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извършване на анализи и
перспективата на България
домакин при изпълнение
на задачи в чужбина.

свързва знанията с
изпълнението на целите на
структурното звено и
задграничното
представителство.
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политика; подготвя
подчинените си, как чрез
познаване на чуждите
култури по-добре да
представят България в
международен план.

