Проект!

МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се цели
усъвършенстване на действащата законова уредба на дипломатическата служба, както и
оптимизиране на организацията на работните процеси и управлението на финансовите и
човешките ресурси.
С предложените промени в закона се постига:
1.Ясно регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и
професионалното ръководство на Министерството на външните работи.
Прецизира се разпоредбата на чл. 7 от закона, който урежда правомощията и
функциите на заместник-министрите на външните работи, като се предвижда, че министърът
на външните работи определя на заместник-министрите функции в определени сфери на
външната политика, в рамките на които те отговарят за разработването на концепции и
стратегии в изпълнение на външнополитическите приоритети и програмата на правителството.
Направени са изменения във функциите на най-висшата професионална длъжност в
Министерството на външните работи - постоянния секретар, който следва да осигурява, чрез
структурните звена, провеждането на външната политика в съответствие с целите на
правителствената програма, стратегическите национални интереси и върховенството на закона.
Възстановява се длъжността „административен секретар”, който непосредствено
ръководи дейността на структурните звена по административните, стопанските и финансовите
въпроси и подпомага постоянния секретар в подбора на служители, заемащи длъжности с
технически и спомагателен характер.
Урежда се статутът на извънредните и пълномощни посланици със седалище в София,
като се предвиждат и изискванията за назначаването им.
Законопроектът предвижда намаляване на броя на лицата, извън състава на
дипломатическата служба, които могат да бъдат назначавани като ръководители на
задгранични представителства. Броят на ръководителите на задгранични представителства,
които не са от състава на дипломатическата служба не може да надвишава 10 на сто от общия
брой на всички ръководители на задгранични представителства. В 3-годишен срок от влизането
в сила на закона това ограничение следва да бъде постигнато.
2.Създаване на възможност за финансово обезпечаване на дейността по оказване на
съдействие на български граждани в чужбина и по-ефективно управление на
собствеността, предоставена на Министерството на външните работи.

Законопроектът предвижда създаването на нова разпоредба в Закона за
дипломатическата служба, уреждаща финансовото осигуряване на дейността на
Министерството на външните работи. Със закона за държавния бюджет по бюджета на
Министерството на външните работи ежегодно ще се предвиждат средства за оказване на
съдействие на български граждани в чужбина, които ще се разходват, възстановяват и отчитат
при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
С § 26 от законопроекта се осигурява източник за финансирането на необходимите
капиталови разходи за поддръжката на имотите – държавна собственост, които
министерството управлява извън страната.
3.По-ефективно управление на човешките ресурси.
Част от предложените изменения са свързани със създаването на гаранции за устойчиво
кариерно развитие на служителите в дипломатическата служба,
подобряване на
прозрачността при взимането на кадрови решения и усъвършенстване на правната уредба по
отношение на управлението на човешките ресурси:
-

-

-

-

-

Премахват се от класификатора на дипломатическите длъжности категориите
дипломатически длъжности. Видовете дипломатически длъжности се определят
съобразно изпълняваните функции и необходимия за заемането им
дипломатически ранг (ръководни, специализирани, координационни и експертни
дипломатически длъжности);
Конкурсното начало при назначаване на дипломатическите служители се запазва.
Разширява се уредбата на конкурса за конкретна дипломатическа длъжност, като се
предвиждат изисквания за наличие на релевантен професионален опит, в
зависимост от минималния дипломатически ранг, необходим за заемане на
конкурсната длъжност;
Отстраняват се някои несъвършенства в действащия Закон за дипломатическата
служба, свързани с повишаването в дипломатически ранг, като се прецизират и
законовите текстове, уреждащи нотифицирането и определянето на временен
дипломатически ранг. При определянето на временен дипломатически ранг на
държавните служители се въвеждат изисквания за определен професионален опит
в дипломатическата служба. При определянето на временен дипломатически ранг
на служители от други ведомства се въвежда изискването за наличие на
професионален опит в област или области, свързани с функциите на длъжността в
задграничното представителство;
С § 49 от законопроекта се предвижда, че основната месечна заплата на
дипломатическите служители ще се определя по нива, съобразно притежавания
дипломатически ранг и характера на заеманата длъжност. Предвидени са и
хипотезите, в които основната заплата на служителите в дипломатическата служба
може да бъде увеличавана или намалявана;
Разширява се уредбата на процедурата за налагане на дисциплинарни наказания,
като се предвижда участие в дисциплинарното производство на Инспектората;
Подобрява се правната регламентация на задграничния мандат и дългосрочното
командироване;

-

Създават се стимули за работа в държави с тежки условия и опасност за живота и
сигурността;
Като инструмент за повишаване на професионалната квалификация на служителите
в дипломатическата служба, функциите на Дипломатическия институт към
министъра на външните работи се прецизират и той се преименува на
Дипломатическа академия.

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се уреждат
правоотношенията с оглед предвидените в закона промени и се извършват изменения
и допълнение в други закони във връзка с конкретни текстове от законопроекта.

