Проект!

НАРЕДБА №
………………… от …………….. 2013 г.
за кариерното развитие на дипломатическите служители, за условията и
реда за тяхното атестиране и за ротацията на служителите в
дипломатическата служба

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. планирането на кариерното развитие на дипломатическите служители;
2. условията и реда за атестиране на дипломатическите служители;
3. условията и реда за назначаване и за повишаване в длъжност на
дипломатическите служители;
4. условията и реда за повишаване в дипломатически ранг и в дипломатическа
длъжност;
5. организацията на ротацията на служителите в дипломатическата служба;
6. повишаването на квалификацията на дипломатическите служители;
7. провеждането на конкурси за назначаване на служители на длъжността
„стажант-аташе”;
8. провеждането на изпити за придобиване на дипломатически ранг "аташе";
9. провеждането на конкурси за конкретни дипломатически длъжности, за които
има специфични изисквания за квалификация и опит.
Чл. 2. (1) Министърът на външните работи управлява човешките ресурси в
дипломатическата служба, като осъществява общото ръководство на процесите на управление на
кадровата политика.
(2) Постоянният секретар на Министерството на външните работи;
1. съдейства за прилагането на принципите на професионалното кариерно развитие на
служителите в дипломатическата служба;
2. ръководи кариерното развитие и квалификацията на кадровия състав на
дипломатическата служба;
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3. отговаря за оперативното изпълнение на тази наредба.
(3) При изпълнението на функциите си по предходната алинея, Постоянният секретар
се подпомага от Съвет за управление на кадровата политика, който се назначава със заповед на
министъра по предложение на постоянния секретар.

Глава втора.
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 3. (1) Кариерата на дипломатическите служители с личен дипломатически ранг се
планира и развива на основата на следните принципи:
1. през време на кариерата си дипломатическите служители задължително
изпълняват най-малко един път длъжности в консулската служба в задграничните
представителства и в тази връзка всички задължително преминават курсове за квалификация по
консулска служба;
2. служителите задължително изпълняват най-малко един задграничен мандат
в задгранично представителство с ограничен състав и с трудни условия за работа и живот;
3. кариерата на дипломатическите служители задължително включва мандати
в задгранични посолства към държави и в постоянни представителства към международни
организации;
4. повторения на мандати в една и съща държава или в международна
правителствена организация се допускат само при назначаване на длъжности ръководител и
заместник-ръководител на задгранично представителство или при наличие на специални
съображения;
5. на длъжности за ръководители на задгранични представителства се
назначават само служители, които вече успешно са изпълнили ръководни длъжности в централно
управление.
Чл. 4. Развитието на кариерата на дипломатическите служители се планира
дългосрочно, годишно и индивидуално.
Чл. 5. (1) Дългосрочното планиране се извършва под ръководството на постоянния
секретар на Министерството на външните работи въз основа на утвърдена от министъра на
външните работи Стратегия за управление на кадрите в дипломатическата служба.
(2) Стратегията по ал. 1 се изработва в съответствие със следните цели:
1. дипломатическата служба да бъде осигурена с необходимия брой
дипломатически служители от различни рангове, които притежават професионални качества,
квалификация и опит, необходими за изпълнение на функциите и задачите на службата;
2. служителите да бъдат мотивирани за кариерно развитие, ангажирани с
изпълнението на личните си функционални задължения във всички условия на кариерата и
удовлетворени от условията за работа в министерството и в задграничните представителства;
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3. служителите да получават възможности за развитие и усъвършенстване в
съответствие с промените в международната среда и с приоритетите на външната политика на
Република България.
4. Министерството на външните работи да бъде в състояние да предлага на
Европейската служба за външно действие както и на другите международни правителствени
организации високо квалифицирани служители.
(3) Стратегията по ал. 1 следва да съдържа:
1.

анализ на потребностите и наличните на дипломатически кадри по рангове

и квалификация;
2. план за подготовка на необходимите кадри в съответствие с приоритетите
на външната политика и предстоящи събития от голямо значение (председателство на
международни организации);
3. анализ и цели за изпращане на дипломатически служители в Европейската
служба за външно действие и в други международни правителствени организации.
(3) Проектът на Стратегия се обсъжда от Колегиума преди утвърждаването му
от министъра на външните работи.
Чл. 6. (1) Годишното планиране на кадровата политика се извършва по план, който се
изготвя под ръководството на постоянния секретар и се утвърждава от министъра на външните
работи.
(2) Годишният план съдържа:
1.

годишен план за ротацията;

2. периодите на редовните заседания на Кариерната комисия, на които ще се
разглежда повишаването в рангове на дипломатическите служители;
3. периодите на конкурсите за дипломатически служители – общ конкурс за
стажант-аташета и конкурси за конкретна длъжност по чл. 26, ла. 2 от Закона за дипломатическата
служба.
Чл. 7. (1) Индивидуалната кариера на дипломатическите служители са планира от
самите служители съгласувано с преките им ръководители и чрез периодични консултации с
ръководителя на звеното за управление на човешките ресурси като общото ръководство на
процеса се извършва от постоянния секретар.
(2) Дипломатическите служители изготвят документ с наименование
„Индивидуален план за кариерно развитие на (всеки дипломатически служител)”, който се
съхранява в звеното за управление на човешките ресурси и в който се отразяват:
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1.

лична професионална цел – дългосрочна и непосредствена;

2. предпочитани области на кариерно развитие – двустранна дипломация,
консулска служба, международно право, многостранна дипломация, икономическа дипломация,
политика за развитие, работа в международни правителствени организации и други;
3. планирана последователност на задгранични мандати по категории
задгранични представителства и по длъжности във всеки етап от кариерното им развитие;
4.

планирана последователност на заемане на длъжност в централно

5.

план за развитие на езиковата подготовка и други специфични умения;

6.

план за придобиване на допълнително образование, специализация и

7.

готовност за работа в рискови за сигурността държави;

8.

готовност за работа в международни правителствени организации;

9.

други специфични за служителя въпроси.

управление;

квалификация;

(3) Индивидуалният план за кариерно развитие се допълва и коригира
непрекъснато на основата на доклади на ръководители на служителя в централното управление
или в задграничното представителство, на главния инспектор, на директора на Дипломатическия
институт, на органи от международни правителствени организации, в които служителят е
командирован или назначен, ако те имат такава практика, а също така в съответствие с
индивидуалните годишни атестационни оценки и периодичните оценки за изпълнение на звеното.
(4) Всеки дипломатически служител има право да поиска по всяко време
консултации по своя индивидуален план за кариерно развитие с настоящия пряк ръководител, с
ръководителя на звеното за управление на човешките ресурси, а при необходимост и с постоянния
секретар.
(5) Индивидуалният план за кариерно развитие е документ, до който имат
достъп министърът, постоянният секретар, настоящият пряк ръководител, ръководителят и
съответните служители от звеното за управление на човешките ресурси и самият служител;
евентуални молби и жалби от страна на служителя по съдържанието и изпълнението на плана се
адресират до постоянния секретар.
Чл. 8. (1) Кариерната комисия е съвещателен орган към министъра на външните
работи по въпроси на развитие на кариерата на дипломатическите служители и на ротацията в
задграничните представителства.
(2) Съставът на Кариерната комисия се определя със заповед от министъра на
външните работи като в състава й влизат не по-малко от тринадесет служители, в това число:
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1.

членовете по право съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за дипломатическата

2.
3.

главният секретар;
дипломатически служители.

служба;

(3)

Кариерната комисия се председателства от постоянния секретар.

(4) Директорът на дирекцията, в която работи дипломатическият служител,
чието служебно положение се разглежда, участва в заседанията на Кариерната комисия с право на
глас по съответната точка от дневния ред, или може да представи писмено становище, в което
отбелязва своя глас.
(5) По предложение на постоянния секретар в заседанията на Кариерната
комисия могат да участват и други служители без право на глас.
Чл. 9. (1) Кариерната комисия се свиква на заседания от постоянния секретар, който
определя дневния им ред.
(2) За редовните заседания на комисията се изготвя годишен план, като се
провеждат най-малко две заседания годишно.
(3)
1.
2.
3.
4.

Заседания се свикват от постоянния секретар:
в съответствие с годишния план;
по искане на министъра на външните работи;
по инициатива на постоянния секретар;
по искане на най-малко една втора от членовете на комисията.

Чл. 10. (1) Заседанията на Кариерната комисия са законни, ако на тях присъстват наймалко две трети от членовете й.
(2) Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите. В случай на равенство на гласовете се провежда повторно обсъждане и гласуване
или въпросът се отнася за решаване от министъра.
(3) Решенията се оформят във вид на протокол, в които се отразяват
присъствието, обсъжданите въпроси и взетите от комисията решения по отделните точки от
дневния ред.
(4) Протоколът се представя на министъра на външните работи, след като е
подписан от всички участвали в заседанието.
Чл. 11. (1) При планиране и провеждане на процедурата за повишаване в ранг
Кариерната комисия прави предложенията си до министъра в рамките на следните пропорции:
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4. Посланик, пълномощен министър – до 10% от общия брой на
дипломатическите служители;
5.

Съветник – до 30%;

6.

Общо първи, втори и трети секретар и аташе – не по-малко от 60 %.

(2) При планиране и провеждане на процедурите за повишаване в длъжност на
дипломатическите служители Кариерната комисия прави предложенията си до министъра в
рамките на следните пропорции:
1. ръководни дипломатически длъжности – до 10% от общия брой на
дипломатическите длъжности;
2.

координационни длъжности – до 5%;

3.

експертни длъжности – не по-малко от 80%;

4.

технически длъжности в специализираната администрация – до 5%.

(3) За изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 постоянният секретар, след
обсъждане в Кариерната комисия, предлага изменения и допълнения в длъжностните разписания
на централно управление и на задграничните представителства.
(4) Отклонения от указаните в ал. 1 и 2 пропорции за определен период от
време се разпореждат с писмена заповед от министъра на външните работи.
Чл. 12. (1) Процедурите по планиране на кадровата политика се организират и
провеждат под ръководството на постоянния секретар в рамките на двугодишен цикъл, както
следва:
1. преглед, чрез консултации на постоянния секретар и ръководителя на
звеното за управление на човешките ресурси с директорите на дирекции, на щатовете на
структурните звена от централно управление и на задграничните представителства и изготвяне,
при необходимост, на предложение до министъра за внасяне на изменения за следващата година
– до 30 септември;
2. провеждане на процедура за повишаване в дипломатически ранг и в
дипломатически длъжности – до 20 октомври;
3. провеждане на процедура по планиране на годишната ротация и отдаване
на заповед на министъра – от 1 ноември до 15 декември;
4. подготовка на определените за ротация, включително преминаване на
специално обучение и езикови курсове – от 15 януари до 1 юни;
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5. обявяване на свободните длъжности за дипломатически служители в
централно управление след ротацията – до 15 март;
6. изготвяне на план за преназначаване и за повишаване в длъжности в
централното управление на завръщащите се от мандат – до 15 май.
7. осъществяване на ротацията – завръщане от задграничен мандат до 30 юли
и заминаване на мандат между 1 и 30 август.
(2) Процедурите по ал. 1 се обявяват в указаните срокове във вътрешната
интернет мрежа на министерството, а за тези по т. 2, 5 и 7 се уведомяват и задграничните
представителства.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 13. (1) При атестирането на дипломатическите служители се обвързват целите и
приоритетите на министерството с дейността на структурните звена и на дипломатическите
служители, като се цели:
1. създаване на условия за ефективно управление на дейността на всички
административни равнища в специализираната администрация;
2. оценяване на приноса на отделния служител за изпълнение на целите на
структурните звена и на министерството;
3. справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо
техните постижения;
4. определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на
неговите компетентности;
5. подобряване на работните взаимоотношения, включително между
ръководители и подчинени;
6. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури
за професионално и кариерно развитие.
(2) Постоянният секретар организира процеса на атестиране на дипломатическите
служители.
(3) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси:
1. осигурява необходимите указания и формуляри, свързани с процеса на
атестиране;
2. координира подготовката и провеждането на отделните етапи на атестиране;
3. консултира оценяващите ръководители;
4. организира архива на атестационните оценки към служебните досиета на
служителите;
(4) Ръководителите на структурни звена, изпълняващи функциите на оценяващи
ръководители:
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1. информират служителите за целите и приоритетите на министерството и на
съответните структурни звена;
2. подпомагат служителите в изготвянето на индивидуалните годишни
планове;
3. наблюдават изпълнението на служителите и провеждат поне една междинна
среща за обсъждане на техните резултати;
4. внасят изменения в индивидуалните годишни планове на служителите при
необходимост;
5. изготвят оценка на служителите.
(5) Дипломатическите служители:
1. изготвят индивидуалните си годишни планове съвместно с оценяващите
ръководители;
2. отчитат резултатите от своята дейност;
3. участват в междинната и заключителната среща за определяне на оценка на
изпълнението им;
4. могат да подадат възражение срещу поставените им оценки;
5. могат да правят предложения за подобряване на изпълнението.
Чл. 14. Дипломатическите служители се атестират:
1. ежегодно чрез оценка за изпълнението на функционалните задължения;
2. при повишаване в дипломатически ранг чрез обобщена оценка за
изпълнението през периода на настоящия дипломатически ранг;
3. при кандидатстване за заминаване на задграничен мандат чрез обобщена
оценка на качествата на служителя за заемане на конкретна длъжност в задгранично
представителство;
4. при приключване на задграничен мандат чрез обобщена оценка за
изпълнението на функционалните задължения и на индивидуалните годишини планове по време
на задграничния мандат.
Чл. 15. (1) Атестирането на дипломатическите служители се извършва от оценяващ
ръководител, под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител.
(2) Оценяващ ръководител е ръководителят, на когото съответният служител е
непосредствено подчинен.
(3) Ежегодните оценки на дипломатическите служители се изготвят от:
1. началника на отдел - за дипломатическите служители в отдела;
2. директора - за началниците на отдели в дирекциите и за служителите в
дирекция, в която няма отдели;

8 /39

3. генералния директор - за служителите в генералната дирекция и за директорите
на дирекциите, чиято дейност наблюдават;
4. ръководителя на задграничното представителство - за дипломатическите
служители в съответното представителство;
5. главния секретар - за директорите на дирекциите от общата администрация в
Министерството на външните работи, с изключение на директора на дирекция "Човешки ресурси";
6. постоянния секретар - за директорите на дирекции "Планиране и
координация", "Международно право и юридически въпроси", "Консулски отношения" и
"Човешки ресурси";
7. министъра - за постоянния секретар, генералните директори, главния секретар,
главния инспектор, директорите на дирекции "Вътрешен одит", „Държавен протокол” и
„Иинформация и ситуационен център” и ръководителите на задграничните представителства.
(4) Контролиращ ръководител е ръководителят, на когото оценяващият ръководител е
непосредствено подчинен.
(5) Генералните директори са контролиращи ръководители при оценяването на
началниците на отдели в дирекциите, чиято дейност наблюдават.
(6) Постоянният секретар е контролиращ ръководител при оценяването на:
1. началниците на отдели в дирекциите от специализираната администрация;
2. служителите в генералните дирекции;
3. служителите в Инспекторат и в дирекция "Вътрешен одит";
4. директорите на дирекции, които се оценяват от генералните директори;
5. служителите в дирекциите, в които няма отдели в специализираната
администрация;
6. дипломатическите служители в задграничните представителства.
Чл. 16. Ежегодното атестиране на дипломатическите служители се извършва като се
спазват следните принципи:
1. в министерството се извършва цялостно планиране на изпълнението на
равнища „министерство”, „структурно звено” и „служител” в тази
последователност и обвързаност на целите и дейностите;
2. в длъжностните характеристики на служителите се записват критичните
елементи за всяка длъжност по начин, който позволяват точно определяне на
оценката за изпълнение на основата на ясни компетентности за изпълнение.
Критичните елементи са определени първо за министерството, след това за
структурните звена и накрая за отделния служител, по такъв начин, че да бъдат
функционално обвързани;
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3. всеки дипломатически служител получава атестация във вид на обективна
годишна оценка за постигнатите резултати и за изпълнението на установените
компетентностите за изпълнение;
4. годишната атестация е основа на обобщените оценки при изготвяне на
предложение за повишаване в дипломатически ранг, при кандидатстване за
задграничен мандат и при завършване на задграничен мандат;
5. служители, които са получили най-високи годишни атестационни оценки могат
да бъдат предложени за отличия и награди по реда на Закона за
дипломатическата служба и на Закона за държавния служител.
Чл. 17. (1) Атестирането на дипломатическите служители обхваща периода от 1
януари до 31 декември на съответната година.
(2) Изпълнението на длъжността включва времето, което действително е
отработено от служителя.
(3) Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца
за една календарна година, подлежи на оценяване.
(4) При преназначаване на друга длъжност в централно управление или в
задгранично представителство, при временно преминаване в друга административна структура
(министерство, агенция, служба, администрация) или в друго задгранично представителство, при
дългосрочно командироване в чужбина, както и при предсрочно прекратяване на
командироването служителят се оценява за изпълнението на тази длъжност, която е заемал подълго време през съответната година.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение служителят
задължително се оценява, ако има действително отработени най-малко 6 месеца за съответната
година.
(6) Всички индивидуални годишни планове
изпълнението се съхраняват в служебното досие на служителя.

и

годишни

оценки

за

Чл. 18. Процесът на годишно атестиране на дипломатическите служители включва:
1.

изготвяне и съгласуване на индивидуален годишен план;

2.

провеждане на междинна среща за оценка на изпълнението на
индивидуалния годишен план;

3.

провеждане на заключителна среща и определяне на обща оценка на
изпълнението на длъжността.

Чл. 19. (1) Изготвянето и съгласуването на индивидуалния работен план се извършват
съвместно от оценяващия ръководител и от служителя, като се отчитат основната цел, преките
задължения, управляваните ресурси и компетентностите, определени в длъжностната
характеристика.
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(2) В индивидуалния работен план се определят целите, дейностите,
индикаторите или критериите за изпълнението и срокът за изпълнение на дейностите.
(3) Целите в индивидуалния годишен план на оценявания трябва да са в
максимална степен конкретни по съдържание, измерими във вид на различни резултати,
постижими за служителя, съгласувани с целите на министерството и на съответното структурно
звено и определени във времето.
(4) Броят на целите в индивидуалния годишен план не трябва да надвишава
седем, от които най-много три се определят като критични за структурното звено и/или за
министерството.
(5) Изпълнението на всяка от целите се описва с дейности, броят на които не
трябва да надвишава шест.
(6)

За всяка дейност се определят индикатор или критерий за постигнатите

(7)

За всяка дейност се определя срок, честота или периодичност на

резултати.
изпълнение.
(8) Индивидуалните годишни планове на служителите се изготвят през
периода м. декември на предходната година – м. януари в годината за атестиране и се
утвърждават от оценяващия ръководител до 31 януари.
(9) За изготвяне на индивидуалните годишни планове на служителите се
предоставя планът за годината на структурното звено и се дават конкретни указания от
оценяващия ръководител, а на ръководителите на задгранични представителства – от ресорната
дирекция или дирекции.
(10) При невъзможност да се постигне съгласие по индивидуалния работен
план между оценяващия ръководител и служителя, той се определя от оценяващия ръководител.
(11) Индивидуалните работни планове на служителите се изготвят и съгласуват
в срок до 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на
командировката в чужбина или завръщането от отпуск с продължителност повече от 6 месеца.
(12) Индивидуалните работни планове са част от атестационната документация
на служителя като копие от него се съхранява при оценяващия ръководител (в електронен вид) и
при служителя до пълното завършване на процеса на годишно атестиране.
Чл. 20. (1) С утвърждаването на индивидуалния работен план служителят започва да
събира данни за самооценка за изпълнението на всяка една от планираните дейности, както и за
допълнително възложени такива, а оценяващият ръководител извършва наблюдение на
изпълнението на дейностите от служителя.
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(2) При констатиране на сериозни пропуски в изпълнението от гледна точка на
критериите за количество, качество и срочност на резултатите оценяващият ръководител е
задължен да проведе среща със служителя за изясняване на проблемите и за вземане на мерки за
подобряване на изпълнението, като мерките могат да включват уточняване на индивидуалния
работен план, изменение на критериите, краткосрочно обучение и други.
Чл. 21. (1) Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда
в периода от 15 юни до 31 юли на съответната календарна година. При отсъствие на оценявания
служител междинната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
(2) Преди междинната среща за оценка на изпълнението на индивидуалния
годишен план служителят представя на оценяващия ръководител своята самооценка за
постигнатите резултати.
(3) На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят
преглед на изпълнението на длъжността относно постигането на целите, определени в
индивидуалния работен план, на показаните компетентности от служителя, както и други на
въпроси, които са свързани и могат да подобрят изпълнението на длъжността.
(4) При необходимост някои от целите в индивидуалния работен план,
критериите и сроковете могат да се изменят или допълнят, както и да се набележат конкретни
действия за подобряване на изпълнението. Оценяващият ръководител мотивира необходимостта
от изменение и допълнение на целите в индивидуалния работен план.
(5) След приключване на междинната среща се попълва съответния раздел от
формуляра за оценка на изпълнението от служителя.
(6) При оценяване на ръководител на задгранично представителство,
междинна среща не се провежда, а оценяващият ръководител попълва съответния раздел от
формуляра за оценка, който се изпраща на оценявания в електронен вид.
Чл. 22. (1) Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се
провежда в периода от 1 до 31 януари на следващата година. При отсъствие на оценявания
служител заключителната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
(2) На заключителната среща, оценяваният представя своята самооценка за
целия период на атестиране като излага накратко основните си постижения, възникналите
трудности, възможностите за подобрение и обща самооценка.
(3) На заключителната среща оценяващият ръководител представя своята
оценка на:
1. степента, в която са постигнати целите в индивидуалния работен план;
2.
степента, в която оценяваният е показал компетентностите, необходими за
ефективно изпълнение на заеманата длъжност, посочени в Приложение № 1;
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(3) Оценяващият ръководител оформя окончателната си оценка, като попълва
формуляра по Приложение № 2 и определя подходящи действия за развитие на служителя.
Чл. 23. (1) Годишната оценка на изпълнението може да бъде:
1.

оценка „Изключително изпълнение”, когато оценяваният едновременно:

а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план над критериите,
определени в него, като част от изпълнените цели са допринесли съществено за подобряване на
резултатите от дейността на структурното звено и на министерството;
б) е изпълнил допълнително възложени функции или задачи от особена важност
за министерството или за структурното звено;
в) е демонстрирал по всички компетентности знания, умения и поведение,
значително надвишаващи изискванията;
2.

оценка „Изпълнението надвишава изискванията”, когато оценяваният

едновременно:
а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план, като част от
целите са изпълнени над критериите и са допринесли съществено за подобряване на резултатите
от дейността на структурното звено и на министерството, а ако има неизпълнени цели,
неизпълнението им е предизвикано от независещи от служителя обстоятелства;
б) е демонстрирал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения
и поведение, надвишаващи изискванията, а останалата част отговарят на изискванията;
3. оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията”, когато
оценяваният едновременно:
а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план на нивото на
изискванията/критериите, определени в него, а ако има неизпълнени цели, неизпълнението им е
предизвикано от независещи от служителя обстоятелства;
б) е демонстрирал по всички компетентностите знания, умения и поведение,
отговарящи на изискванията;
4. оценка „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията”, когато
оценяваният едновременно:
а) е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния си работен план
нивото на изискванията/критериите, определени в него, а неизпълнението на останалите цели е
несъществено;
б) е демонстрирал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения
и поведение, отговарящи на изискванията, а за останалата част отклонението от изискванията е
несъществено;
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5.

оценка „Неприемливо изпълнение”, когато оценяваният едновременно:

а) не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния си работен
план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, като неизпълнението е
предизвикано от обстоятелства, зависещи от служителя;
б) е демонстрирал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения
и поведение, не отговарящи на изискванията.
(2) Оценяващият ръководител е длъжен да вземе предвид и писмено да отрази в
мотивите за оценката си наличието на следните обстоятелства по отношение на служителя:
структурното звено;

специален принос към постигане на целите на министерството и на

доброволно поемане на задграничен мандат в държави с тежки климатични
условия или възникнала опасност за живота и сигурността;
-

изпълнение на задачи в кризисни ситуации, свързани с български граждани

в чужбина;
успешни действия в рамките на задгранично представителство при критична
за сигурността обстановка;
поемане на допълнителни задачи в особено важни за структурното звено
моменти от дейността;
сериозни или систематични нарушения на Професионалния кодекс на
дипломатическите служители;
отказ на задграничен мандат, който му е официално предложен и който
съответства на профила на служителя;
нарушения в работата с класифицирана информация и използване на
закритите комуникации;
неполучаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, ако
длъжностната характеристика на служителя изисква такъв.
(3) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на
изпълнението на длъжността безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно
установими факти и обстоятелства, както и да мотивира писмено своята оценка.
(4) Преди определянето на годишната оценка на изпълнението, оценяващият
ръководител може да поиска мнение за работата на оценявания от други служители, които често
работят с оценявания.
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(5) При определянето на годишната оценка, оценяващият ръководител отчита
и наличната информация за мнението на външни за структурното звено и за министерството
партньори и потребители относно работата на оценявания, особено по въпроси свързани с
консулската дейност.
Чл. 24. Оценяващият ръководител попълва формуляра по Приложение № 2, подписва го и
запознава оценявания със съдържанието му, като оценяваният също е длъжен да подпише
формуляра. Оценяващият ръководител предава формуляра на контролиращия ръководител след
изтичане на 7-дневния срок за възражение.
Чл. 25. (1) Контролиращият ръководител преглежда формулярите за оценка, като има право
да изиска от оценяващите ръководители допълнителна информация и аргументация за оценките,
да поиска допълнително мнение на други служители за работата на оценявания, както и да
направи коментар, който да запише в съответния раздел на формуляра за оценка.
(2) Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от
получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в звеното за управление на човешките
ресурси. Оценяващият ръководител и оценяваният се запознават с попълнения от контролиращия
ръководител формуляр, като оценяваният е длъжен да го подпише.
Чл. 26. Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението на длъжността се
съхраняват в личните досиета на служителите. Формулярите могат да се попълват, подписват и
съхраняват и като електронен документ, при спазване съответните вътрешни правила и на
изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Чл. 27. (1) Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител
годишна оценка на изпълнението на длъжността, могат да подадат писмено възражение, в което
да посочат аргументи за несъгласието си с оценката.
(2) Възражението по ал. 1 се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен
срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за оценка на изпълнението на
длъжността. Служителят може да изпрати копие от възражението до синдикалната организация на
работниците и служителите в министерството.
(3) Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в 7дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно. Ако копие от
възражението е изпратено и до синдикалната организация на работниците и служителите в
административната структура, тя може да даде становище в 3-дневен срок.
(4) Контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка на
служителя или да я повиши до следващата по-висока оценка или понижи до следваща по-ниска
оценка, като попълни и подпише формуляра съгласно образеца по Приложение 2.
(5) В 7-дневен срок от подписването на формуляра по ал. 4 звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител
и оценявания за решението по възражението.
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Чл. 28. (1) След завършване на процедурата по годишно атестиране на дипломатическите
служители ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси извършва анализ на
резултатите и внася доклад до постоянния секретар, в който се отразяват:

фактически
дипломатически служители;

резултати

от

атестациите

на

различните

категории


анализ на резултатите с посочване на положителните тенденции, на
служители с трайно ниски или влошаващи се оценки, на структурни звена и задгранични
представителства, в които преобладават служители с високи или с ниски оценки, на условията,
които водят до високи оценки и на причините, които водят до ниски такива;

предложения по чл. 68, ал. 2, т. 2 от Закона за дипломатическата служба за
прекратяване на дългосрочни командировки при оценки за изпълнение „неприемливо
изпълнение”.
(2)
Постоянният секретар разглежда доклада и изработва становище с
предложения за решения и действия.
(3)
Докладът по ал. 1 и становището на постоянния секретар се представят на
министъра на външните работи за утвърждаване и разпореждания.
Чл. 29. (1) Атестационна оценка при повишаване в дипломатически ранг се изготвя от
оценяващия ръководител, чрез попълване на формуляра по Приложение № 3, като се отчитат:
1.
преминати длъжности в централно управление, изпълнени задгранични мандати,
работа като командирован национален експерт или като нает международен служител в
международни правителствени организации – отчитат се последователното и в срок преминаване
през различни рангове и длъжности, изпълнението на мандати в различни региони на света,
съчетаването на мандати в двустранни представителства и в представителства към международни
правителствени организации, заемането на длъжности в международни организации след
спечелен конкурс, успешното изпълнение на задачи в други администрации ;
2.
проявени качества в извънредни ситуации и при изпълнение на специално
възложени задачи – високо се оценяват изпълнението на мисии в зони на военни действия и за
спасяване на хора, изпаднали в беда, успешното участие в специални екипи при водене на
преговори или при председателство на важна международна организация и други;
3.
получени годишни атестационни оценки – високо се оценяват оценки
„Изключително изпълнение” и „Изпълнението надвишава изискванията”, особено когато са
получени при изпълнение на задачи по т.2;
4.
награди от ръководството на министерството и от други държави или
международни организации – високо се оценяват наградите за постигнати високи резултати от
дейността, за действия в извънредни ситуации, както и за успешна работа в екип;
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5.
дисциплинарни наказания и нарушения на Професионалния кодекс на
дипломатическия служител – специално внимание се обръща на нарушения, свързани с
дипломатическия имунитет и привилегиите, на системни нарушения на трудовата дисциплина и на
действия, уронващи престижа на дипломатическата служба пред обществеността и в чужбина;
6.
доказани лични качества на дипломатически служител и потвърдени умения –
високо се оценяват тези качества и умения, които са практикувани от служителя на длъжности и по
време на задгранични мандати, специално се оценява придобиването на уникални или рядко
срещани качества и умения;
7.

други доказани постижения на служителя;

8.
преценка на качествата на служителя за изпълнение на длъжности в обхвата на
следващия дипломатически ранг съобразно изискванията за изпълнението им.
(2)
В заключение на оценката по ал. 1 оценяващият ръководител, ако
прецени, че служителят е изпълнил изискванията, прави предложение служителят да бъде
повишен в следващ дипломатически ранг.
(3)
Оценка по този член не се изготвя, когато повишаването в ранг е по награда по
инициатива на министъра или на постоянния секретар.
Чл. 30. (1) При изготвяне на предложение за даване на дипломатически ранг
"пълномощен министър" и "посланик" допълнително се оценяват проявените качества и
постигнатите резултати на ръководни длъжности:
1. умения за определяне на цели и приоритети в работата на ръководеното
структурно звено;
2. способност да ръководи и контролира работата на подчинените служители;
3. умения да управлява човешки, материални, финансови и информационни
ресурси.
(2) Оценяването по този член се прави от постоянния секретар чрез
попълване на формуляр за комлексна оценка по Приложение 4.
Чл. 31. (1) Атестационна оценка при кандидатстване за задграничен мандат се изготвя от
оценяващия ръководител, чрез попълване на формуляра по Приложение № 5, като се отчитат:
1.
преминатите длъжности в централно управление от времето на завръщане от
последния задграничен мандат – високо се оценява, ако след последния задграничен мандат
служителят е сменил профила на работа и кандидатства за мандат в рамките на профила на
дирекцията и ако кандидатурата на служителя представлява нов елемент от неговия
индивидуален план за кариерно развитие; за служителите, които кандидатстват за първи мандат,
високо се оценява, ако те кандидатстват в областта (държава, международна организация), в която
работят като референти;

17 /39

2.
получените годишни атестационни оценки от времето на завръщане от
последния задграничен мандат или от постъпване на дипломатическа служба – високо се оценяват
оценки „Изключително изпълнение” и „Изпълнението надвишава изискванията”;
3.
награди от ръководството на министерството и от други държави или
международни правителствени организации, които са получени от времето на завръщане от
последния задграничен мандат или от постъпване на дипломатическа служба – високо се оценяват
наградите за постигнати високи резултати от дейността, за действия в извънредни ситуации, както
и за успешна работа в екип;
4.
наложени дисциплинарни наказания и извършени нарушения на Професионалния
кодекс на дипломатическия служител за времето на завръщане от последния задграничен мандат
мандат или от постъпване на дипломатическа служба – специално внимание се обръща на
системни нарушения на трудовата дисциплина и на действия, уронващи престижа на
дипломатическата служба пред обществеността;
5.
доказани лични качества на дипломатически служител и придобити нови
умения – високо се оценяват тези качества и умения, които са във връзка с длъжността, за която
служителят кандидатства.
6.
други качества на служителя, които са във връзка с длъжността, за която
служителят кандидатства;
7.
преценка от оценяващия ръководител на способността на служителя да
изпълни задълженията на длъжността, за която кандидатства.
(2)В заключение на оценката по ал. 1 оценяващият ръководител, ако прецени, препоръчва
кандидатът да бъде дългосрочно командирован на съответната длъжност.
(3)
Оценка по този член не се изготвя, когато дългосрочното командироване се
извършва в извънреден порядък или служителят се определя от министъра.
Чл. 32. (1) Атестационна оценка при приключване на задграничен мандат на
дипломатически служители се изготвя от оценяващия ръководител, чрез попълване на формуляра
по Приложение № 6, като се отчитат:
1.
получените годишни атестационни оценки по време на мандата – високо се
оценяват оценки „Изключително изпълнение” и „Изпълнението надвишава изискванията”;
2.
изпълнение на допълнителни функции в представителството, изпълнение на
специфични задачи, непредвидени в длъжностната характеристика – високо се оценяват
самостоятелността и проявите на инициативност при изпълнение на задачите ;
3.
степен на включване в екипа и характер на отношенията му с колегите –
високо се оценяват служители, които са допринесли за укрепване на екипа и са подпомагали
ръководителя на представителството в това отношение;
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4.
качества и умения да работи успешно с хора и служители от приемащата
държава или международната правителствена организация – високо се оценяват създадени от
служителя контакти и отношения във важни за посолството органи, организации, служби, бизнес,
академични и обществени среди, медии и други;
5.
награди от ръководството на министерството и от други държави или
международни правителствени организации, които са получени за времето на задграничния
мандат – високо се оценяват наградите за постигнати високи резултати от дейността, за действия в
извънредни ситуации, както и за успешна работа в екип;
6.
дисциплинарни наказания и нарушения на Професионалния кодекс на
дипломатическия служител, които са наложени за времето на задграничния мандат – специално
внимание се обръща на нарушения, свързани с дипломатическия имунитет и привилегиите, на
системни нарушения на трудовата дисциплина и на действия, уронващи престижа на
дипломатическата служба пред местната общественост;
7.
придобити нови знания и умения – високо се оценяват тези качества и
умения, с които служителят е разширил възможностите си за дипломатическа работа;
8.
преценка от оценяващия ръководител на способността на служителя да
изпълни задълженията на длъжността в централно управление, за която кандидатства.
(2)
В заключение на оценката по ал. 1 оценяващият ръководител, ако
прецени, препоръчва кандидатът да бъде назначен на съответната длъжност в централно
управление.

Глава четвърта.
ПОВИШАВАНЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ И В ДИПЛОМАТИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ
Чл. 33. (1) Дипломатическият ранг отразява степента на кариерно развитие на
дипломатическия служител според неговия професионален опит и квалификация в
дипломатическата служба и оценката за изпълнението на служебните му задължения.
(2) Дипломатическият ранг е условие за заемане на съответните дипломатически
длъжности в неговия обхват съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности по чл. 42 от
Закона за дипломатическата служба.
(3) Повишаването в дипломатически ранг се извършва на основание и при
условията на чл. 35 от Закона за дипломатическата служба, при спазване на изискванията за
задължителен стаж в предходния ранг, както следва:
1. за ранг "трети секретар" - 2 години като "аташе";
2. за ранг "втори секретар" - 3 години като "трети секретар";
3. за ранг "първи секретар" - 4 години като "втори секретар";
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4. за ранг "съветник" - 5 години като "първи секретар".
(4) Дипломатическите рангове "пълномощен министър" и "посланик" се дават от
министъра на външните работи при не по-малко от 5 години стаж в предходния дипломатически
ранг и при наличие на свободна или освобождаваща се длъжност, която служителят би могъл да
заеме след повишаването му в съответния дипломатически ранг.
(5) След определянето на дата за заседание на Кариерната комисия за повишаване
в ранг на дипломатически служители в срок не по-кратък от 30 дни, ръководителят на звеното за
управление на човешките ресурси изготвя и разпространява до генералните директори и
директорите справка за всички служители от съответните структурни звена, които са придобили
право на повишение в ранг към датата на провеждане на заседанието на комисията.
(6) Генералните директори и директорите изготвят мотивирано предложение до
постоянния секретар за всеки служител в тяхното структурно звено, който има право на повишение
в ранг, като прилагат атестационна оценка.
(7) Предложения за даване на дипломатически ранг "пълномощен министър" или
"посланик" се внасят за разглеждане в Кариерната комисия от:
1. членовете на комисията;
2. директорите на дирекции или ръководителите на задгранични представителства
- само за дипломатически служители в ръководените от тях дирекции или задгранични
представителства.
(8) За даване на дипломатически ранг "пълномощен министър" или "посланик"
може да бъде предложен дипломатически служител, който отговаря на изискванията по чл. 36 от
Закона за дипломатическата служба и има ежегодни оценки не по-ниски от оценка " Изпълнението
напълно отговаря на изискванията" при последните две поредни атестирания.
(9) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси не по-късно от 7
дни преди датата на заседанието на Кариерната комисия представя доклад до председателя и
членовете й, в който посочва всички служители, които имат право да бъдат повишени в съответен
ранг, атестационните им оценки и становището на преките ръководители;
(10) Предсрочно повишаване в следващ дипломатически ранг за всички рангове
преди изтичането на сроковете по чл. 35, ал. 3, чл. 36 и чл. 37, ал. 1 от Закона за дипломатическата
служба се допуска като награда за проявен висок професионализъм и особени заслуги в службата.
(11) Предсрочното повишаване в дипломатически ранг като награда се извършва по
инициатива на министъра или по съответно предложение на членовете на Кариерната комисия
или на директорите на дирекции и ръководителите на задгранични представителства - само за
дипломатически служители в ръководените от тях дирекции и задгранични представителства.
(12) Кариерната комисия може да разглежда предложения и лични заявления за
повишаване в ранг на дипломатически служител, който временно е преместен да изпълнява
длъжност в друга администрация или е изпратен да изпълнява длъжност в институция на ЕС по
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реда на чл. 81б и 81в от Закона за държавния служител. В тези случаи дипломатическият служител
се атестира въз основа на атестацията за работата му в съответната администрация или
институция, като времето по чл. 38 от Закона за дипломатическата служба му се зачита за
дипломатически стаж.
(13) Кариерната комисия може да разглежда предложения и лични заявления за
повишаване в ранг на дипломатически служител по чл. 38 от Закона за дипломатическата служба,
който е назначен отново на длъжност в дипломатическата служба. В тези случаи
дипломатическият служител се повишава в ранг по реда на тази наредба, като времето по чл. 38 от
Закона за дипломатическата служба му се зачита за дипломатически стаж.
(14) С изключение на случаите по чл. 107, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за държавния
служител освободеният от длъжност дипломатически служител при последващо назначение на
длъжност в дипломатическата служба запазва дипломатическия ранг, който е имал при
предходното прекратяване на служебното му правоотношение.
(15) Кариерната комисия изготвя предложение до министъра за повишаване в
съответния ранг на дипломатическите служители по ал. 1 и 2.
Чл. 34. (1) Последователното повишаване на дипломатическите служители в длъжност
се осъществява на основата на годишното атестиране и конкурентен подбор, основан на
професионални качества в зависимост от свободните и от освобождаващите се длъжности в
администрацията на министерството.
(2) Служител с по-висок ранг може да заема длъжност, изискваща по-нисък
ранг само с негово писмено съгласие за период до шест месеца.
(3) Ако след изтичане на срока по ал. 2 служителят не може да бъде повишен
в ранг или да му бъде осигурена по-висока длъжност постоянният секретар прави предложение до
министъра на външните работи за изменения в единното длъжностно разписание.
Чл. 35. (1) За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор може да бъде
предлаган служител, който отговаря на условията за заемане на по-високата длъжност и когото
оценяващият ръководител е атестирал с оценка над изискванията.
(2) Конкурентният подбор може да се ограничава в рамките на структурното
звено, в което е вакантната длъжност, само по мотивирано предложение на непосредствения
ръководител до министъра, съгласувано с постоянния секретар.
(3) В случай, че само един служител отговаря на условията за заемане на
длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което
се съгласува с контролиращия ръководител.
(4) В случай че служителите по ал. 1 са повече от един, непосредственият
ръководител на административното звено, в което е свободната длъжност, извършва конкурентен
подбор въз основа на:
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1.

годишната атестационна оценка;

2.

притежавания ранг;

3.

потенциалът за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;

4.

събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.

(5) Въз основа на решението по ал. 5 и на преценката по ал. 6 непосредственият
ръководител съгласувано с контролиращия ръководител изготвя мотивирано предложение до
постоянния секретар, който може да проведе събеседване с предложения служител.
(6) Постоянният секретар
дипломатическа длъжност на служителя.

предлага

на

министъра

повишаването

в

Глава пета.
РОТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА
Чл. 36. (1) Ротацията на служители от дипломатическата служба включва определяне
на длъжности в задграничните представителства, който ще се заемат през следващата календарна
година, определяне на условията на дългосрочните командировки за всяка длъжност, определяне
на служители за дългосрочно командироване, професионална подготовка на определените
служители, както и назначаване на служители, чиито мандат е завършил, в структурните звена в
централно управление.
(2) Процедурата
дипломатическата служба.

за

ротация

се

отнася

за

всички

служители

от

Чл. 37. Процедурата по провеждане на годишната ротация се ръководи от постоянния
секретар.
(1) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси до 1 ноември
изготвя, съгласувано с директорите на дирекции и генералните директори, предложение до
постоянния секретар за длъжностите в задграничните представителства, които да бъдат обявени
за ротация през следващата година, като предложението се съгласува с ръководителя на звеното
за управление на финансовите ресурси от гледна точка на финансовата осигуреност на ротацията.
(2) В срока по т.1 ръководителите на задгранични представителства могат да
правят предложения до постоянния секретар за удължаване на мандата на командировани
служители с до една година при следните случаи:
 започващо председателство на ЕС, СС на ООН, ОССЕ и на друга важна за
България международна организация;
 когато дете на служител през следващата година завършва средно
образование в приемащата държава;
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 започнато лечение на служител от заболяване, установено по време на
мандата, което представлява опасност за живота му и за лечение на което в страната на
акредитация има по-добри условия отколкото в България; за установяване на това условие
постоянният секретар изисква становище на компетентните медицински органи в България;
(3) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси на основание
на съгласуваното предложение изготвя, след консултации с директорите на дирекции и с
ръководителите на задгранични представителства, изисквания за заемане на всяка една длъжност;
(4) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси до 1 ноември
организира да бъде публикувано на вътрешната интернет страницата обявление на длъжностите в
задграничните представителства, които са обявени за ротация през следващата година, в което се
определят задграничното представителство, наименование на длъжността, условията за заемане
на длъжността – общи и специфични, ограничения по заемане на длъжността, включително за
непридружаване на служителя, период на заемане на длъжността, възможности за настаняване и
възможности за образование на децата;
(5) Всички дипломатически служители, които желаят да участват в годишната
ротация, след консултации с прекия ръководител, до 7 ноември подават заявление до
ръководителя на звеното за управление на човешките ресурси, в което посочват по степен на
предпочитание най-малко пет места и длъжности, на които биха желали да бъдат командировани;
1. служителите с ранг „аташе”, които заминават на първи мандат, посочват
задгранични представителства единствено в обхвата на дирекцията, в която са назначени;
2. след като направят своя избор служителите информират оценяващият
ръководител, който изготвя атестационна оценка в съответствие с чл. 34;
3. постоянният секретар взима решения по следните случаи:
 при постъпили кандидатури от съпрузи, които са служители в
дипломатическата служба, се отчита изразеното от тях желание за заемане на длъжности в едно
и също или в места където има повече от едно задгранично представителство на територията на
приемащата държава при спазване на изискванията по т. 6 и на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за
държавния служител. Това желане се отчита само един път по време на кариерата на съответните
служители.
 при отсъствие на подадени заявления за определени длъжности прави свои
предложения като това се посочва изрично в проекта на годишната ротация;
 в случаите, когато липсват други кандидатури, отговарящи на изискванията
предлага по изключение в ротацията да бъдат включени и служители, чийто срок на работа в
централното управление след мандат е под изискващия се от закона, но не по-кратък от една
година, като това се посочва изрично в проекта на годишната ротация.
(6) Ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси изготвя
проект на План за годишна ротация на дипломатическите служители, който се утвърждава от
постоянния секретар в срок до 10 декември и се довежда до знанието на членовете на Кариерната
комисия.
(7) Проектът на План за годишна ротация се изготвя по задгранични
представителства за всички категории служители и съдържа:
1. задгранично представителство;
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2. специфични
непридружавано лице и други;

условия

на

мандата

като

военен

риск,

заемане

от

3. обявени позиции за дипломати и за административно-технически състав;
4. ориентировъчен срок за заминаване за всяка длъжност;
5. изисквания за заемане на обявените длъжности;
6. списък на кандидатите и данни за тях: ранг, езици, мандати, време от
последния мандат, семейно положение, пореден избор;
7. атестационните оценки за всеки служител са на разположение на Кариерната
комисия.
(8) Постоянният секретар в срок до 15 декември организира и провежда
заседание на Кариерната комисия за разглеждане на предложения проект за годишна ротация и
на други въпроси.
(9) Кариерната комисия взима решение за всяка длъжност при следните
съображения:
- обсъждането се провежда по задгранични представителства, започвайки от
тези с най-висока категория и тези, които са с военен риск и с тежки условия за работа;
- кандидатурите на служителите с дипломатически ранг се разглеждат за всяка
длъжност в следната последователност: експерти и ръководители, които са работили по дадена
държава или международна правителствена организация през последните поне две години и имат
най-високи атестационни оценки; служители, които са посочили дадената длъжност като първо
предпочитание; служители, които са посочили дадената длъжност като следващо предпочитание,
но напълно отговарят на изискванията;
- кандидатурите на служителите с административно-технически функции се
разглеждат за всяка една длъжност в следната последователност: служители, които в централно
управление са заемали длъжности със сходни изисквания и имат най-високи атестационни оценки;
служители, които на предходни мандати на сходни длъжности са получили най-високи
атестационни оценки; служители, които са посочили съответната длъжност като първо
предпочитание; служители, които са посочили длъжността като следващо предпочитание, но
напълно отговарят на изискванията; служители, които не отговарят на някое второстепенно
изискване за длъжността;
(10) Председателят на Кариерната комисия може да направи предложение за
разглеждане на кандидатури на лица извън дипломатическата служба единствено при липса на
подходящи кандидатури от състава на дипломатическата служба или при специфична служебна
целесъобразност като кандидатурите следва да отговарят на изискванията за заемане на
съответната длъжност;
(11) Постоянният секретар, след обсъждане в Кариерната комисия, може да
прави предложения до министъра за нотифициране съгласно чл. 39 от Закона за
дипломатическата служба по предложение на ръководител на задгранично представителство,
подкрепено от ресорния директор на дирекция;
(12) Протоколът от заседанието се подписва от членовете на Кариерната
комисия и се представя на министъра заедно с проект на министерска заповед за годишната
ротация;
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(13) Заповедта се довежда до знанието на всички служители чрез вътрешната
интернет страница на министерството;
(14) Служителите в дипломатическата служба могат да откажат мандат, който е
бил сред техните желания, само по уважителни причини като изложат обстоятелствата в докладна
записка до министъра на външните работи. При положителна резолюция от министъра,
постоянният секретар организира процедурата по чл. 21 в съкратени срокове. В случай на
необоснован отказ от мандат, служителят няма право да участва в следващи ротации за срок от
четири години.
Чл. 38. (1) Подготовката на дипломатическите служители за изпълнение на мандат
включва:
1. преминаване на медицински преглед;
2. курс по консулска служба за всички командировани в задгранични
представителства, в които се извършва консулска дейност;
3. курс за подобряване на езиковата подготовка по лична молба на служителя и
по преценка на ръководителя на звеното за управление на човешките ресурси;
4. семинар по публична дипломация за всички определени за командироване;
5. семинар по работа с комуникационни и информационни средства и мрежи за
всички определени за командироване в зависимост от техните функционални задължения;
6. специализиран курс за финансисти;
7. дипломатическите служители, които заминават на политически длъжности
провеждат освен това провеждат и лична подготовка в дирекцията, която ръководи съответното
задгранично представителство, като при възможност в периода на подготовка служителите с ранг
„аташе” се изпращат и в краткосрочни командировки в мястото за изпълнение на мандата.
(2)
Подготовката на дипломатическите служители
се организира и
провежда от Дипломатическия институт с участие на структурни звена и експерти от
министерството и във взаимодействие с други академични и частни организации.
Чл. 39. (1) В срок до 1 март ежегодно ръководителят на звеното за управление на
човешките ресурси изготвя списък на освобождаващите се в рамките на ротацията длъжности в
дирекциите в централното упра0вление като по предложение на директорите на дирекции и на
генералните директори определя специфичните изисквания за всяка длъжност;
(2) На основата на списъка по ал. 1 ръководителят на звеното за управление на
човешките ресурси в дискусия с директорите на дирекции и с генералните директори изготвя
проект на предложение за назначаване на завръщащите се от мандат дипломатически служители
като за всеки служител се подготвят най-малко две предложения;
(3) При изготвянето на предложенията по ал.2 ръководителят на звеното за
управление на човешките ресурси изхожда от изискванията на длъжностните характеристики и от
личните планове за кариерно развитие на служителите и се ръководи от разбирането, че работата
на тези длъжности ще бъде подготовка на служителя за следващ мандат;
(4) В срок до 1 април предложенията по т.2 се довеждат до знанието на
служителите с изискване в двуседмичен срок да обявят своите желания;
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(5) В срок до 1 май постоянният секретар свиква заседание на Кариерната
комисия на което ръководителят на звеното за управление на човешките ресурси представя
всички длъжности и кандидатури;
(6) Кандидатурите на служителите с дипломатически ранг се разглеждат за всяка
длъжност в следната последователност:
1. началници на отдел - предлагат се служители, които отговарят на
изискванията за длъжността и са получили най-високи атестационни оценки за мандата;
служители, които имат желания да сменят профила на дейността си и имат положителни
атестационни оценки;
2. експертни длъжности - предлагат се първо лица, които отговарят на
изискванията, получили са най-високи атестационни оценки за мандата си и имат желание да
сменят профила на дейността си; служители, които са посочили дадената длъжност като първо
предпочитание и имат положителни атестационни оценки; служители, които са посочили дадената
длъжност като следващо предпочитание, но напълно отговарят на изискванията;
(7) Предложенията на Кариерната комисия се представят на министъра за
издаване на заповед.

Глава шеста.
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 40. (1) Дипломатическите служители имат следните права да се обучават в
програми, курсове и семинари за квалификация.
(2) Курсовете по програмата за квалификация са безплатни за дипломатическите
служители освен, ако в заповедта за провеждане на курса не е указано друго;
(3) Всички дипломатически служители имат право да кандидатстват за обучения в
чужбина, които се предоставят на министерството от партньорски страни и организации; за всеки
такъв курс постоянният секретар организира процедура за подбор на участник като критериите се
обявяват с обявата за курса;
(4) Програмите за квалификация са насочени към изграждане на следните основни
качества и умения:
1.

умение за лично общуване и комуникиране в различна социална и културна

2.

инициативност и лидерство;

3.

присъщи на дипломатическите професионална служители етика и морал;

4.

умения да се планира дейността и да се работи по приоритети;

среда;

5. владеене на различни методи за анализ и външнополитическо
прогнозиране и развити аналитични способности в политическата, икономическата, социалната и
културната област и в сферата на сигурността;
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6. способности за самостоятелно вземане на решения и за намиране на изходи
в проблемни и в кризисни ситуации;
7.
представителства;

умение да се управлява дейността на структурни звена и на задгранични

8.

владеене на чужди езици и познаване на различни култури;

9.

адаптивност към различни условия на живот и на работа;

10. адекватни компютърни и комуникационни умения;
11. познаване на българската политическа, икономическа, социална, културна и
на сигурност реалност.
(3) Постоянният секретар, чрез ръководителя на звеното за управление на
човешките ресурси, изготвя и представя за обсъждане от Кариерната комисия Програма за
продължаваща квалификация на дипломатическите служители, която включва следните основни
компоненти:
1. курсове за изучаване на отделни държави и региони – курсовете целево
подготвят дипломатически и консулски служители по политически, икономически, социални,
религиозни, културни и на сигурността въпроси на отделни държави и региони;
2. курсове по консулска служба – курсовете подготвят дипломатическите
служители по теория и практика на консулската служба и свързаните с тях международноправни
норми, процедури и умения за работа със специализираното оборудване;
3. курсове за чужди езици – курсовете се организират за тези езици, за които
дипломатическата служба има потребности;
4. курсове по икономически и търговски въпроси – курсовете подготвят
дипломатическите служители за изучаване и за анализ на икономиките и на нормативните,
организационните и на практическите условията за правене на бизнес в държави от различни
региони както и за формите и методите за оказване на поддръжка и за защита на интересите на
българските фирми; специално внимание се отделя на транснационални енергийни и
инфраструктурни проекти и на изучаването на научните и технологичните възможности на
страните и на отделни икономически субекти;
5. курсове по управление на задграничните представителства – курсовете
подготвят бъдещи ръководители на задгранични представителства за планиране и управление на
дейността и за управление на бюджета, на собствеността и на персонала, както и на умения за
максимално използване на комуникационната и информационна техника;
6. курс за стажант-аташета – курсът подготвя стажант аташетата за основните
умения, необходими за дипломатическите служители;
7. курс по публична дипломация и комуникации – курсът подготвя
служителите да изпълняват всички дейности по различни форми на публична дипломация както и
за собствените им публични изяви в чужбина;
8. курсове за подготовка за работа в страни с военен риск – курсовете
подготвят служителите по мерки и действия за лична и групова сигурност в страни с военен риск
както и при участие в мисии на международни правителствени организации в такива условия;
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9.

курсове за подготовка за работа с класифицирана информация;

10. други курсове, които се организират по предложение на постоянния
секретар след консултации с ръководителите на структурни звена.
(4) Звеното за управление на човешките ресурси води индивидуален и
тематичен отчет на квалификацията в електронен формат, а всички форми на обучение с
продължителност над три дни се нанасят в индивидуалните кадрови документи на служителите.
(5) С ежегодна заповед на министъра на външните работи изпълнението на
програмата по ал. 4 се възлага на Дипломатическия институт под контрола на постоянния
секретар.

Чл. 41. (1) Равнището на езикова квалификация на служителите от дипломатическата
служба се признава на основата на документи или на успешно издържан изпит, организиран от
Министерството на външните работи.
(2) Признаването на равнището на владеене на чужди езици се извършва на
равнища „владеене” и „ползване”.
(3)

Степен „Владеене” се признава при представяне на един от следните

документи:
1. диплома за завършено в Република България или диплома или друг
аналогичен документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална
образователна степен „бакалавър” – за съответния чужд език, както и за втора филологическа
специалност, ако средният успех от нея е не по-нисък от „мн. добър” (4,50);
2. диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на
съответния език в чуждестранно висше учебно заведение;
3. диплома за завършено в Република България или диплома или друг
аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се
полага държавен изпит по чужд език, при условие, че оценката от изпита е не по – ниска от „мн.
добър” (4,50);
4. диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за
изучавания чужд език не по-малък от 1000 (хиляда) учебни часа;
5. документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на
чужда държава на територията на Република България - за чуждия език, на който е водено
обучението през последните две години преди дипломирането;
6. документ за завършена в чужбина дипломатическа академия или
специализация в областта на международните отношения на съответния чужд език, със срок на
редовно обучение не по-малък от една година;
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7. международно признат сертификат за успешно положен в Република
България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво В2, С1, С2, ALTE 4, вкл.
TOEFL, или съответстващ на тях от Европейската езикова рамка на Съвета на Европа.
(4) Степен „ползване” се признава при представяне на един от следните
документи:
1. диплома за завършено в Република България или диплома или друг
аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се
полага държавен изпит по чужд език, когато оценката от изпита е по-ниска от “много добър”
(4.50).
2. документ за завършена учебна година в средно или висше учебно заведение
в чужбина - за езика, на който е водено обучението
3. международно признат сертификат за успешно положен в Република
България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво В1 или А2 или
съответстващи на тях от Европейската езикова рамка на Съвета на Европа.
(5) Степен „владеене” и „ползване” се признават и чрез полагане на изпит в
рамките на обща за министерството езикова сесия.
(6) Служителите задължително полагат изпит по предходната алинея в срок
до пет години от представянето на документ по ал. 3, т. 7 или по ал. 4, т. 3.
(7) При явяване на изпит, организиран от министерството, степените
„владеене” и “ползване” се определят по резултатите от изпита.
(8)

Изпитите подлагат на оценка следните езикови умения и навици:

1. четене с разбиране и извличане на информация;
2. слушане с разбиране и извличане на информация;
3. писане на професионален текст и превод в две посоки;
4. говорене.
(9) За съдържанието и методиката за провеждане на изпитите постоянният
секретар, чрез ръководителя на звеното за управление на човешките ресурси, изготвя и представя
на министъра за утвърждаване документ с наименование „Спецификация на изпита за определяне
на равнището на владеене на чужд език за Министерството на външните работи”. В документа се
описва съдържанието на компонентите по ал. 7, продължителността на всеки компонент и
методиката за определяне на равнището на владеене на езика.
(10) Изпитите се полагат пред изпитна комисия, която се назначава със заповед
на министъра на външните работи, която включва:
1. преподаватели по съответния език във висше учебно заведение, измежду
които се определя председател на комисията, които получават възнаграждение по сключен
договор;
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2. дипломатически служители министерството, владеещи съответния език, които
се подбират така, че да не бъдат в конфликт на интереси с никои от изпитваните;
3. служител от звеното за управление на човешките ресурси, който е секретар
на комисията и не участва в оценяването на полагащите изпита.
(11) В заповедта по ал. 9 се регламентира процедурата за провеждане на
изпита.
(12) За резултатите от изпита се изготвя протокол, на основата на който
министърът на външните работи издава заповед за признаване на съответните степени на езикова
квалификация.
(13) Езиковата квалификация на служители, постъпващи по реда на чл. 26 от
Закона за дипломатическата служба, се определя въз основа на документи по ал. 3 и в рамките на
конкурса за длъжността.
Чл. 42. (1) Обучението на стажант-аташетата се ръководи от постоянния секретар и се
организира и провежда от директора на Дипломатическия институт.
(2) Целта на обучението е стажант-аташетата да се запознаят със системата от
органи, организации, норми и процедури на дипломатическата служба и със спецификата на
администрирането на външнополитическата дейност, да придобият първоначални умения за
извършване на основните дипломатически дейност, да изучат основните положения на
консулската служба и да се запознаят с основните положения на външната политика и на
международните отношения на България.
(3) Основното задължение на стажант-аташетата е да посещават редовно
занятията в Дипломатическия институт, да изучават практиката на дипломатическата служба като
ползва библиотеката, архивния фонд и оперативните материали на дирекциите и да повишава
езиковата си квалификация. Стажант-аташетата преминават стажа си последователно в различни
дирекции от специализираната администрация с цел да придобият представа, знания и умения за
тяхната дейност.
(4) Обучението на стажант-аташетата се организира в лекционни курсове,
практически занятия, групови упражнения и симулации, писмени работи и устни презентации и
стаж в дирекциите от специализираната администрация на министерството. При възможност
стажант-аташетата могат изпълнят част от стажа си в задгранични представителства като
краткосрочно командировани.
(5) За всеки елемент от обучението стажант-аташетата получават оценка, а
Дипломатическият институт изготвя кратка характеристика на всеки стажант-аташе.
(6) В случай на несериозно отношение към обучението, на получаване на
предимно слаби оценки или на сериозни дисциплинарни нарушения директорът на
Дипломатическия институт изготвя писмен доклад до постоянния секретар с предложение за
мерки, включително за прекратяване на служебните правоотношения със стажант-аташето.
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Глава седма.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ
Раздел І
Конкурс за назначаване на длъжност „стажант-аташе”
Чл. 43. (1) Конкурс за назначаване на служители на длъжността „стажант-аташе" се
обявява и провежда по предложение на постоянния секретар до министъра на външните работи.
(2) Конкретното съдържание на всеки един конкурс се определя от реалните
потребности на дипломатическата служба и от възможността стажант-аташетата да бъдат
назначени на вакантни длъжности след завършване на едногодишния курс на обучение и
успешно издържан изпит.
Чл. 44. (1) След утвърждаване на предложението по предходния член, конкурсът се
обявява със заповед на министъра, а информацията за него се публикува на публичната интернет
страница на министерството, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията на
Министерския съвет и в не по-малко от два национални ежедневника.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1.
2.
3.
4.
5.

описание на функциите;
минимални изисквания за изпълнение на длъжността;
специфичните изисквания за заемане на длъжността;
допълнителни изисквания въз основа на необходимите компетентности;
други компетентности, които дават допълнително предимство на

кандидатите;
6. необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може
да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
7. общодостъпното място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с
конкурса.
(3) Кандидатите подадат писмено заявление за участие в конкурса, като към
заявлението се прилагат:
-

мотивационно писмо в обем до една страница;

-

автобиография по модела Европас (Europass Curriculum Vitae - CV);

декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин и няма друго
гражданство освен на държава-членка на Европейския съюз, не е поставено под запрещение, не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответния ред от правото да заема определена длъжност;

31 /39

копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
(документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища (обн. ДВ бр. 69/2000 г.);
-

копия от документите, удостоверяващи владеенето на чужди езици;

удостоверение от специализирано психиатрично заведение, че не страда от
хронично психическо заболяване;
(4) Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез
пълномощник в звеното за управление на човешките ресурси или като едно електронно
съобщение във формат .zip или .pdf на посочен в обявата електронен адрес.
(5) Срокът за подаване на документите е 14 дни от публикуване на обявата на
интернет-страницата на Министерството на външните работи и в два национални ежедневника.
(6) Звеното за управление на човешките ресурси регистрира с входящ номер и
дата само заявленията, които са подадени в срок и към които са приложени всички необходими
документи.
(7) Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват в
приемната на министерството и на публичната интернет страницата на Министерството на
външните работи.
Чл. 45. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначава със заповед на министъра по
предложение на постоянния секретар, в състав от петима до седем членове, като в състава й
задължително се включват и представители звената за управление на човешките ресурси и за
правно осигуряване.
(2) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната
комисия, като до участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи
и не отговарят на минималните и на специфичните изисквания, предвидени в заповедта по чл. 44,
ал. 1.
Чл. 46. (1) Конкурсът включва писмена и устна част.
(2) Писмената част включва:
1. решаване на тест със затворени въпроси за определено време за проверка
на знанията в областите на външната политика и на международните отношения, на езикови и на
математически знания в обема, в който се използват от дипломатическите служители;
2. писмена работа, която се изпълнява за определено време чрез аналитичен
метод, изучаван в системата на висшето образование, по теми, които са свързани с външната
политика и международните отношения.
(3) Писмените работи са анонимни и се оценяват по следния начин:
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1. членовете на комисията разпределят писмените работи помежду си за
проверка и оценка на случаен принцип. Всяка писмена работа се проверяват и оценява от двама
членове на комисията, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на
информация за оценките.
2. писмените работи се оценяват от проверяващите по петстепенна скала с
точност до 1,0. Крайната оценка е средноаритметична между оценките на двамата проверяващи.
3. при разлика в оценките на двамата проверяващи по-голяма от 1,0
писмените работи се проверяват и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния
председател. Окончателната оценка е средноаритметичната между трите оценки.
4. всеки проверяващ записва поставената от него оценка в свой отделен
работен протокол срещу номера на писмената работа. Оценки върху писмената работа не се
поставят. Работните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на
окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(4) Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и
минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста по ал. 2, т. 1.
(5) Общата оценка за писмената част се определя като средноаритметична от оценките за
теста и за писмената работа. До устен изпит се допускат само кандидати, успешно издържали
писмения изпит. За успешно издържал писмения изпит се смята кандидат, който е получил
оценка не по-ниска от "4". Кандидатите се уведомяват за резултатите от писмения изпит в
двуседмичен срок от провеждането на изпита, но не по-късно от една седмица преди
провеждането на устния изпит. Уведомяването се извършва чрез писмено съобщение,
включително или чрез електронна поща или факс, ако са посочили такива.
(6) Устната част се провежда под формата на интервю по въпроси от
областите на външната политика и на международните отношения, както и във връзка с
мотивацията на кандидата, като въпросите са общи за всички кандидати.
(7)
За издържал устната част се смята този кандидат, който има резултат "4" и
по-висок, получен като средноаритметичен сбор от оценките на всички членове на комисията.
(8)
В окончателното класиране се включват само тези кандидати, които са
издържали успешно и двете части на конкурса.
(9)
Окончателният резултат на всеки кандидат се определя като сбор от
резултатите, получени от писмената и от устната част.
(10)
съдебен контрол.

Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на
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(11)
Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на
първо място, могат да възразят пред министъра на външните работи в 7-дневен срок от
получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията министърът
прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на министъра не подлежи
на съдебен контрол.
(12)
В 10-дневен срок от приключването на конкурса председателят на
комисията представя на министъра протокол за проведения конкурс и всички документи на
класираните кандидати.
(13)
В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 10 министърът
издава акт за назначаване на класирания/ите кандидат/и. Когато за заемането на длъжността се
изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок
от получаване на разрешението за достъп.
(14)
Всички документи, свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в
архива на звеното за управление на човешките ресурси в сроковете, определени по реда на чл. 43
и 44 от Закона за Националния архивен фонд.
Раздел ІІ
Провеждане на конкурс за конкретни дипломатически длъжности, за които има специфични
изисквания за квалификация и опит
Чл. 47. (1) Конкурс за конкретни дипломатически длъжности, за които има специфични
изисквания за квалификация и опит се провежда на основание и при условията на чл. 26, ал. 2 от
Закона за дипломатическата служба.
(2) Предложение за обявяване на конкурс по ал. 1 се прави от директор на
дирекция или генерален директор до постоянния секретар, съгласувано с ръководителя на
звеното за управление на човешките ресурси, въз основа на реална и трайна потребност от
дипломатически служител с определена квалификация и опит (владеене на определен чужд език,
квалификация и опит в специфична област на външната политика, квалификация и опит в нова за
Министерството на външните работи област на експертиза и други) за длъжност, за която в
дипломатическата служба няма подходящ кандидат или длъжностите със сходни изисквания са
повече на брой от служителите, които отговарят на изискванията.
(3) Предложението се обсъжда от Кариерната комисия, където, при
положително решение, се определят условията на конкурса.
(4) Конкурсът се обявява със заповед на министъра, а информацията за него се
публикува на публичната интернет страница на министерството, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от
Закона за администрацията на Министерския съвет и в не по-малко от два национални
ежедневника.
(5) В заповедта се посочват:
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1.
2.
3.

описание на функциите на длъжността;
минимални изисквания за изпълнение на длъжността;
специфичните изисквания за заемане на длъжността;

4.
5.

допълнителни изисквания въз основа на необходимите компетентности;
други компетентности, които дават допълнително предимство на

кандидатите;
6. необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може
да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
7. общодостъпното място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с
конкурса.
(6) Кандидатите подадат писмено заявление за участие в конкурса, като към
заявлението се прилагат:
1.

мотивационно писмо в обем до една страница;

2.

автобиография по модела Европас (Europass Curriculum Vitae - CV);

3. декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин и няма друго
гражданство освен на държава-членка на Европейския съюз, не е поставено под запрещение, не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответния ред от правото да заема определена длъжност;
4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
(документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища (обн. ДВ бр. 69/2000 г.);
5.

копия от документите, удостоверяващи владеенето на чужди езици;

6. списък на научни и популярни публикации, на участие в академични и
публични събития, на участие в национални и международни работни групи и други формати в
обхвата на изискванията за длъжността;
7. удостоверение от специализирано психиатрично заведение, че не страда от
хронично психическо заболяване.
(7) Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез
пълномощник в звеното за управление на човешките ресурси или като едно електронно
съобщение във формат .zip или .pdf на посочен в обявата електронен адрес.
(8) Срокът за подаване на документите е 14 дни от публикуване на обявата на
интернет-страницата на Министерството на външните работи и в два национални ежедневника.
(9) Звеното за управление на човешките ресурси регистрира с входящ номер и
дата само заявленията, които са подадени в срок и към които са приложени всички необходими
документи.
(10) Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват в
приемната на министерството и на публичната интернет страницата на Министерството на
външните работи.

35 /39

Чл. 48. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначава със заповед на министъра по
предложение на постоянния секретар, в състав от най-малко петима членове, като в състава й
задължително се включват и представители звената за управление на човешките ресурси и за
правно осигуряване.
(2) В зависимост от броя на кандидатите в състава на комисията се включват
достатъчен брой специалисти от областта, по която се провежда конкурса, за да могат писмените
работи да бъдат обработени в едноседмичен срок.
(3) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната
комисия, като до участие се допускат лица, които са представили всички необходими документи
и отговарят на минималните и на специфичните изисквания, предвидени в заповедта по чл. 47,
ал. 4.
Чл. 49. (1) Конкурсът включва писмена и устна част.
(2) Писмената част включва изготвяне на аналитичен материал по тема от обхвата
на изискванията на длъжността и се оценява от двама специалисти по проблематиката по
петобална скала по критерии задълбоченост на съдържанието и стил на изложение.
(3) Писмените работи са анонимни и се оценяват по следния начин:
1.
членовете на комисията разпределят писмените работи помежду си за
проверка и оценка на случаен принцип. Всяка писмена работа се проверяват и оценява от двама
членове на комисията, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на
информация за оценките;
2.
писмените работи се оценяват от проверяващите по петстепенна скала с
точност до 1,0. Крайната оценка е средноаритметична между оценките на двамата проверяващи;
3.
при разлика в оценките на двамата проверяващи по-голяма от 1,0
писмените работи се проверяват и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния
председател. Окончателната оценка е средноаритметичната между трите оценки;
4.
всеки проверяващ записва поставената от него оценка в свой отделен
работен протокол срещу номера на писмената работа. Оценки върху писмената работа не се
поставят. Работните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на
окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(4) Общата оценка за писмената част се определя като средноаритметична от
оценките за всяка една от задачите. До устен изпит се допускат само кандидати, които успешно са
издържали писмения изпит. За успешно издържал писмения изпит се смята кандидат, който е
получил оценка не по-ниска от "4,0". Кандидатите се уведомяват за резултатите от писмения
изпит в едноседмичен срок от провеждането на изпита. Уведомяването се извършва чрез
електронно съобщение.
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(5) Устната част включва отговори на въпроси на комисията по теми от обхвата на
длъжността, като на част от въпросите кандидатите отговарят на чуждите езици, които се изискват
за заемане на длъжността. Кандидатът се оценява от всеки член на комисията по петобална скала,
като оценката е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Устна част от изпита
се смята за успешно издържана при средноаритметична оценка от „4.0” и по-висока.
(6) Кандидатите се класират по сбора от средноаритметичната оценка от
писмената и от устната част на изпита.
(7) В петдневен срок от приключването на конкурса председателят на комисията
представя на министъра протокол за проведения конкурс и всички документи на класираните
кандидати, като прави предложение за назначаване на кандидата с най-висок резултат по ал. 6, но
не по-нисък от 4.50 и предлага дипломатически ранг, който да му бъде определен. При равни
резултати между двама и повече кандидати комисията прави мотивиран избор.
(8) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на
съдебен контрол.
(9) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо
място, могат да възразят пред министъра на външните работи в 7-дневен срок от получаването на
протокола на комисията. При основателност на възраженията министърът прекратява конкурсната
процедура и насрочва нов конкурс. Решението на министъра не подлежи на съдебен контрол.
(10) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 9 министърът издава
акт за назначаване на кандидатът, класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се
изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок
от получаване на разрешението за достъп.
(11) Всички документи, свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в
архива на звеното за управление на човешките ресурси в сроковете, определени по реда на чл. 43
и 44 от Закона за Националния архивен фонд.
Глава осма.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ „АТАШЕ”
Чл. 50. (1) Изпит за дипломатически ранг "аташе" се полага от стажант-аташетата,
които са назначени по реда на чл. 28, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба и които успешно
са преминали стажа и обучението си. Преценката за успешно преминаване на стажа и обучението
се дава от постоянния секретар след консултации с директора на Дипломатическия институт и се
докладва на министъра.
(2) Изпитът се провежда непосредствено след изтичане на една година от
датата на встъпване в длъжност на стажант-аташетата от изпитна комисия, назначена със заповед
от министъра на външните работи, под председателството на постоянния секретар и в състав от
най-малко петима членове.
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(3) Изпитът се състои от писмен изпит, устен изпит и изпит по чужди езици.
(4) Писменият изпит може да включва един или няколко от следните елементи:
изготвяне на кратък аналитичен материал по един от изучаваните във висшето образование
методи за анализ, изготвяне на преглед на печата по материали на чужд език, изготвяне на грама
до задгранично представителство, решаване на кратък консулски казус и изготвяне на докладна
записка по административен въпрос.
(5) Писмените работи са анонимни и се оценяват по следния начин:
2. членовете на комисията разпределят писмените работи помежду си за
проверка и оценка на случаен принцип. Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама
членове на комисията, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на
информация за оценките.
3. писмените работи се оценяват от проверяващите по петстепенна скала с
точност до 1,0. Крайната оценка е средноаритметична между оценките на двамата проверяващи.
4. при разлика в оценките на двамата проверяващи по-голяма от 1,0
писмените работи се проверяват и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния
председател. Окончателната оценка е средноаритметичната между трите оценки.
5. всеки проверяващ записва поставената от него оценка в свой отделен
работен протокол срещу номера на писмената работа. Оценки върху писмената работа не се
поставят. Работните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на
окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(6) Общата оценка за писмената част се определя като средноаритметична от
оценките за всяка една от задачите. До устен изпит се допускат само стажант-аташета, които
успешно са издържали писмения изпит. За успешно издържал писмения изпит се смята стажантаташе, който е получил оценка не по-ниска от "4". Стажант-аташета се уведомяват за резултатите
от писмения изпит в едноседмичен срок от провеждането на изпита. Уведомяването се извършва
чрез електронно съобщение.
(7) Устният изпит включва брифинг по избрана от стажанта
външнополитическа тема и отговори на въпроси на комисията като част от дискусията се провежда
на един от чуждите езици на стажанта. Изложението се оценява по петстепенна скала, а общата
оценка е средно аритметична от оценките на членовете на комисията.
(8)

Изпитът по езикова подготовка се провежда по реда на чл. 45.

(9) Изпитът за даване на дипломатически ранг „аташе” се смята за издържан,
ако на писмения и на устния изпит са получени оценки не по-ниски от „4.0” и е признато равнище
на „владеене” на чуждите езици.
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(10) В 10-дневен срок от приключването на изпита председателят на комисията
представя на министъра протокол за проведения изпит и всички документи на издържалите
изпита.
(11) Участвалите в проведения изпит, които не са постигнали предвидения в ал.
9 резултат, могат да възразят пред министъра на външните работи в 7-дневен срок от
получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията министърът
прекратява изпитната процедура и насрочва нов изпит. Решението на министъра не подлежи на
съдебен контрол.
(12) Правоотношението със стажант-аташе, който не е издържал изпита за
придобиване на дипломатически ранг „аташе” се прекратява без предизвестие.
(13) В 14-дневен срок издържалите изпита се назначават на длъжност,
съответстваща на ранг „аташе” със заповед на министъра, като тримата,получили най-висок
резултат на изпита, имат право да изберат структурно звено, в което да бъдат назначени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „критичен елемент” са тези едно или няколко задължения и отговорности на
служителя, чрез изпълнението на които той допринася за осъществяване на организационните
цели и задачи на отдела, дирекцията и министерството и които са от такова значение, че тяхното
неприемливо изпълнение би довело до неприемливо изпълнение на задачите на отдела,
дирекцията и министерството;
2. „компетентности при изпълнение” показват изпълнението от служителя във
вид на резултати (какво е изпълнено) и на процес (как е изпълнено) и ги изразяват в параметри
като качество, количество, своевременност, ефективност или с други подходящи измерители.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 3, чл. 26, ал. 4 и чл. 46, ал. 3 от Закона за
дипломатическата служба.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й.
§4. Индивидуалните годишни планове за 2013 г. се изготвят в 1-месечен срок от влизане в
сила на наредбата.
§ 5. Отменят се Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на
дипломатическите служители и Наредба № 2 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за
провеждане на конкурсите за дипломатически служители.
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