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Настоящото учебно пособие е изготвено по поръчка на 
фондация „Европартьори 2007“, с която имам честта и удо-
волствието да работя от няколко години.

Негова основна цел е да представи пред широка ауди-
тория основни елементи на етикета и протокола при между-
личностно и личностно-институционално общуване с офи- 
циален и ежедневен характер. Специално обръщаме внима-
ние, че учебното пособие няма претенции за оригиналност, а 
има единствено учебно-образователна цел – да систематизира 
и „подреди“ минимума от необходими знания в областта на 
етикета и протокола и да бъде полезно на аудиториите по вре-
ме на тренингите по „Етикет и протокол“.

Разгледани са основни тематични полета на етикета и 
протокола, структурирани в следната последователност: дефи-
ниране и историческо развитие; основни правила на ежеднев-
но поведение; основни правила при вербална и невербална 
комуникация; правила при визитки, подаръци, цветя, облекло; 
правилата на поведение при приеми и на масата; основните 
елементи на държавния церемониал и на дипломатическия 
протокол; етикетните правила при кандидатстване за работа.

За написване на учебното пособие е използвана налич-
ната литература по темата, предимно от български автори. 
Снимковият и схематичен материал е взаимстван от интернет-
мрежата.

Надяваме се учебното пособие да изпълни целите си и да 
бъде полезно на широка аудитория.

Блага Благоева
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ЕТИКА, ЕТИКЕТ 
И ПРОТОКОЛ В 
УЧИЛИЩНОТО 

ОБЩУВАНЕ 
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• Уточняване на понятията • Някои актуални 
проблеми на етиката и етикета в училищното 

общуване •
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Етиката, етикетът и протоколът са значим елемент на 
училищното общуване. Те задават границите на приемливо 
поведение в училището като специфична и уникална обра-
зователна и морална общност. Ако перифразирам известната 
мисъл на Т. Парсънс за университета като институция на кул-
турното гражданство; то училището е институцията, в която се 
реализират основните стъпки за формиране на образованите 
и културни граждани. Училището е онази институция, която 
има основен принос за социализацията на бъдещите културни 
граждани. Днес посоченият проблем придобива особена ак-
туалност, поради същностни социални промени в обществото, 
които директно рефлектират върху училищната институция:

последствията от ценностната криза на преходните об-• 
щества, каквото е и българското;
разминаването и колизията на ценностни и културни по-• 
коленчески модели;
предефинирането на ценностни и културни критерии, • 
резултат от процесите на глобализация.

Уточняване на понятията

Известно е, че културата на поведение е съвкупност от 
форми на всекидневно поведение на човека, в които намират 
външен израз моралните и естетичните норми на това поведе-
ние. Моралът се определя като обществен институт за регу-
лиране на човешкото поведение в широк контекст. Но докато 
нравствените норми формулират съдържанието на допустимо 
поведение, предписват дължимото поведение, то културата на 
поведението разкрива как се осъществяват нравствените изис-
квания в конкретното ежедневно поведение. В широк смисъл в 
понятието „култура на поведение“ се включват области както 
на външното проявление на културата на човека – етикецията, 
така и културата на бита, културата на речта и т.н. Ето защо 
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е необходимо да се очертаят терминологичните координати в 
посочената проблематика.

Училищна етика. Училищната етика е вид професио-
нална етика, отразяваща спецификите и уникалността на учи-
лището като образователна и възпитателна институция. Тя от-
разява както националните училищни традиции в съответната 
страна, така и променящите се социални роли на преподавате-
ля и ученика, резултат от процесите на глобализация.

Особеностите на училищната етика се определят от спе-
цификите на училищната общност като своеобразна морална 
общност, в която се споделят ценности, норми и средства на 
общуване, около които се постига морален консенсус и които 
не са типични за други институции и сфери на професионално 
общуване. Така се формират споделени в общността етични 
принципи, чиято основна цел е да зададат границите на при-
емливо поведение и професионална отговорност на препода-
вателите като възпитатели и обучители и на учениците като 
бъдещи „културни граждани“. Изхождайки от особеностите 
на училищната етика като вид професионална етика и от спе-
цификите на училището като образователна и възпитателна 
институция, могат да се формулират следните основни етич-
ни принципи в училище:

компетентно•  подбрано съдържание на преподаваната 
информация и знания (отговорност на преподавателя за 
избор на учебници и учебни помагала, съобразени с дър-
жавните стандарти; актуалност на съдържанието; балан-
сираност в теоретично и практическо отношение);
преподавателска компетентност • (от преподавателя се 
изисква не само да бъде „знаещ учител“, но и компетент-
но да подбира методите на преподаване и обучение, убе-
дително да формулира мотивиращи цели на обучението, 
да поддържа постоянна „обратна връзка“ с учениците);
равнопоставеност и справедливост • в отношенията с 
учениците (недопускане на фаворизиране на определени 
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ученици на близки лични отношения, на морална, мате-
риална или сексуална експлоатация);
уважение към колегите • (недопускане на некоректни 
коментари и квалификации за преподавателската и въз-
питателна работа на колеги пред ученици; недопускане 
на лични конфликти между преподаватели да се отразя-
ват върху развитието на учениците);
обективно и справедливо оценяване • на ученическия 
труд и знания, в съответствие с предварително обявени и 
общовалидни критерии (целесъобразно е в началото на 
учебната година преподавателят да запознае учениците 
с изискванията към тях и с критериите за оценка на тях-
ната работа);
нституционално уважение и морална коректност • към 
образователните и възпитателни цели, политики и стан-
дарти на училището, в което се преподава (недопустими 
са нелоялността и некоректната критичност  към учи-
лищната институция и нейното ръководство както пред 
учениците, така и пред външна колегиална общност, за-
щото преподавателят е „страна по договорения морален  
консенсус“ в училището.
Училищен етикет и протокол. Утвърдено е разбиране-

то, че родина на етикета е Франция. Историческата справка 
обаче показва, че етикетът като специално внимание към обра-
зование, изкуства, благоприличие е свързан с Италия, където 
през епохата на Ренесанса започва „облагородяване“ на нрави-
те и общуването. Етикетът (добър тон, учтивост, благоприли-
чие) става задължителен при светското общуване във Франция 
през ХVІ век при Краля-Слънце – Луи ХІV. Монархът въвежда 
правилото при приеми на гостите да се раздават картончета 
с правила за поведение, които те трябва да спазват – така от 
френското название на тези картончета (etiquette) произлиза 
съвременният термин „етикет“.  В България се срещат раз-
лични като обичаи правила – донесени от Велика България, 
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привнесени от Византия, наложени от Османската империя. 
След Освобождението, с установяване на новото държавно ус-
тройство, в страната се въвеждат и утвърждават и правила от 
Западна Европа и Русия.

Училищният етикет е формираният в резултат на тради-
ция и актуални правилници тон на учтивост при общуване-
то „преподавател – ученик“, както в учебния процес, така и 
в извънкласните училищни дейности. Училищният  етикет се 
отнася до етичното поведение при междуличностно общуване 
в училище и е свързан както с универсални (общочовешки) 
норми на поведение и отношение, така и с национални тради-
ции и специфики.

Понятието „протокол“ (от френски език – protocole) оз-
начава правила при дадени обстоятелства или възприет при-
личен начин на поведение в конкретна официална или инсти-
туционална среда (съществуват държавен протокол, диплома-
тически протокол, политически протокол и т.н.). Училищният 
протокол са правилата на поведение в границите на училището 
като институция и в училищната общност като образователна 
и възпитателна морална общност. Той се конкретизира в раз-
лични ситуации на официално общуване (официална комуни-
кация): /1/ при официални училищни срещи; /2/ при тържест-
вени церемонии; /3/ при училищни форуми и т.н.

Основни изисквания на училищния етикет. Основни-
те изисквания на училищния етикет трябва да се познават как-
то от преподавателите, така и от учениците, защото тяхното 
спазване е важна част от училищното общуване и олицетво-
рява значимостта на училищната институция. В синтезиран 
вид изискванията на училищния етикет могат да се представят 
чрез следните правила:

в официалното (служебното) общуване по-нискостоя-• 
щият в йерархията поздравява пръв;
при влизане или излизане в/от класна стая или кабинет • 
задължително поздравява този, който влиза (излиза), не-
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зависимо дали е мъж или жена и място в йерархията;
обръщението при общуване:• 
- на ученик към преподавател – с учтивото „госпожо/

господин“ и фамилията;
- на преподавател към ученик – спазване на учтивата 

форма „Вие“ (след 14-годишна възраст); най-често 
на малко име, но е възможно и на фамилия;

- между колеги-преподаватели в присъствието на уче-
ници – с учтивото „госпожо/господин“ и фамилия; 
или с неутралното „колега“;

недопустими в училищното общуване са:• 
- фамилиарно отношение към учениците или на уче-

ник към преподавател;
- фриволно отношение или намеци, основани на етни-

ческа, верска, национална или полова основа;
- поддържане и афиширане на неформални отноше-

ния с учениците и/или техните родители по време на 
съществуване на официалния модел „преподавател – 
ученик“.

Някои актуални проблеми на етиката и 
етикета в училищното общуване

В училищното общуване са налице редица проблеми, 
чието разпознаване и назоваване трябва да се случва своевре-
менно, за да не се стига до тяхното превръщане в конфликти, 
дестабилизиращи училищната среда. Проблемите са от разли-
чен характер, с различна степен на значимост и актуалност. С 
известна степен на условност могат да се обобщят до следни-
те основни групи:

модели на неприемливо поведение в училищната общ-• 
ност, свързани с нарушаване на основни принципи на 
изискванията на етиката и етикета;
социално-политическо манипулиране на учениците – • 
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преднамерено или непреднамерено – в процеса на обу-
чение или в извънкласната дейност;
етническа, религиозна и сексуална дискриминация от • 
страна на преподавателя;
етични проблеми, произтичащи от корупционни механи-• 
зми и практики;
етични проблеми, произтичащи от нелоялна конкурен-• 
ция между преподаватели и училища;
злоупотреба с властови позиции на преподавателя с цел • 
лично облагодетелстване;
етични проблеми, свързани с лоялността и приятелските • 
отношения между преподаватели и ученици или техни 
родители.
Визираните групи проблеми се отнасят до същността на 

образователната и възпитателна роля на училището като ос-
новен агент на социализацията; като институция, подготвяща 
„културно гражданство“. Взаимоотношенията, противоречия-
та и конфликтите са важни за изграждане личността на „кул-
турния гражданин“. Основни детерминанти при взаимоотно-
шенията са статутът и ролята на учителя и ученика. Мисията 
на учителя е да води ученика към определено значими и за 
двете страни цели – знание и истина. Това не е привилегия, а 
професионално и морално задължение на преподавателя, а за 
ученика общуването с преподавателя трябва да бъде интелек-
туален комплимент, който се „заслужава“.

Във взаимоотношенията „учител – ученик“ основна роля 
играе авторитетът на учителя. Всичко, което нарушава неговия 
авторитет, води до дисхармонични отношения и конфликти. 
Негативният имидж на преподавателя намира отражение в 
няколко популярни модела на поведение на преподавателите:

снизходителен преподавател•  – при него учениците са 
сигурни, че могат лесно да получат високи оценки и под 
влияние на общата снизходителност много от реалните 
достойнства на преподавателя губят своята стойност;
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некомпетентен преподавател•  – учениците са убедени, 
че преподавателят не притежава достатъчна компетент-
ност и знания и така той губи интелектуален авторитет;
слабохарактерен преподавател•  –показва на учениците 
отстъпчивост и мекота на характера и така става обект 
на хитроумна изобретателност и шеги от страна на уче-
ниците;
заядлив преподавател•  – при него отношенията с учени-
ците са силно дисбалансирани поради неуравновесено 
поведение на преподавателя.
Единствено етичният, професионално подготвен, спра-

ведлив и честен преподавател се ползва с авторитет сред уче-
ническата общност.

Корените на проблемите? С голяма степен на услов-
ност, може да се направи изводът, че корените на посочените 
проблеми при етиката и етикетът на училищното общуване са 
свързани с две групи обективни и актуални причини (реално-
сти):

профанизацията на „културни“ модели, резултат от кул-• 
турен дефицит и ценностна криза на преходните обще-
ства;
„свръхикономизиране“ на мотивацията в училищната • 
общност, резултат от икономическата криза, недостатъч-
но високото заплащане на учителския труд и девалва- 
цията на престижа на учителската професия.
Решението на визираните проблеми зависи от волята и 

готовността на училищната общност да защити и запази себе 
си като интелектуална и морална общност, като институция, 
подготвяща „културното гражданство“, в която се развива 
ориентиран към Знанието, Доброто и Истината дискурс.



12

Записки по етикет и протокол

ЕТИКА, ЕТИКЕТ 
И ПРОТОКОЛ: 
ДЕФИНИРАНЕ, 
ИСТОРИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ, 
ОСНОВНИ ПРАВИЛА

2

• Етикет и протокол - историческа справка и дефи-
ниране • Етикет и протокол в обществото – поздра-
ви при срещи; обръщения при общуване: госпожо или 
госпожице; запознаване и представяне • Етикет и 
протокол при невербална комуникация • Етикет и 
протокол при вербална комуникация – при реч; при 

телефонен разговор; при писмена комуникация •
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Етикетът и протоколът в широк смисъл на тълкуване 
са поставени в общата теоретична рамка на етиката. Етика-
та (етимология от гръцки: ethos – навик, обичай) е една от 
най-древните философски дисциплини, придобила статут на 
самостоятелност. Неин обект на изучаване е моралът, който 
традиционно се определя като форма на обществено съзнание 
и като социална институция. Моралът изпълнява регулативна 
функция по отношение поведението на хората във всички об-
ласти на живота. Ето защо неговите изисквания приемат фор-
мата на безлично дълженство; на насочена към всички, но не 
изхождаща от никого заповед. В този смисъл основен етичен 
принцип е Кантовият категоричен  императив, чиято популяр-
на формулировка си позволяваме да припомним: отнасяй се 
към другите като към цел, т.е. ценност и никога като към сред-
ство за удоволетворяване на собствените си егоистични цели!

Етикет и протокол – историческа справка и 
дефиниране

В най-общ план на разсъждение етикетът е добър тон, 
учтивост, благоприличие в ежедневното поведение, т.е. въз-
приет приличен начин на поведение. Отнася се до етичното 
поведение при междуличностно общуване. В този смисъл  той 
е свързан както с универсални (общочовешки) норми на пове-
дение и отношение, така и с национални традиции и специфи-
ки, с актуални промени на общуването.

На равнище масово съзнание исторически етикетът се 
свързва с Франция. Вярно е, че най-голямо развитие той полу-
чава във Франция през ХVІ век по време на управлението на 
Краля-Слънце Луи ХІV, когато се предприемат активни дейст-
вия за подмяна на крещящото великолепие с изтънчен разкош 
в кралския двор. Но родина на етикета е Италия от времето 
на Ренесанса, когато в култ се издигат изяществото, благород-
ството, благоприличието, образоваността, културността. Сил-
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на (дори догматична) привързаност към етикета демонстрира 
и Англия, където етикетни правила съществуват на всички 
равнища на общуване – в кралския двор, в домовете на ари-
стократите, в политическите общности и т.н.

Изискванията на етикета се разпространяват и в Русия 
по времето на Петър І. Реформите на монарха се отнасят и 
до бита на руската аристокрация и руския народ и включват 
действия, насочени към западноевропейско преобразуване 
на нравите и обичаите. Така в Русия започват да се стрижат 
брадите на „мужиците“; да се скъсяват ръкавите на мъжките 
облекла; дамите се задължават да носят деколтета; въвеждат 
се европейските танци; въвежда се изискването менюто на мо-
нархическата трапеза да включва до 200 блюда и т.н. 

Както вече бе отбелязано и в България са популярни ети-
кетни правила, които са своеобразен микс между обичаите и 
правила, донесени от Кубратова България, от Византийската 
империя и наложени от Османската империя. Специалистите 
подчертават, че след Освобождението у нас навлизат прави-
лата на поведение и общуване, утвърдени в Западна Европа и 
Руската империя.

В обобщение на казаното до тук, може да се направи из-
водът, че етикетът се отнася до външната страна на етич-
ното общуване при междуличностната комуникация. Съ-
ществуват различни видове етикет: общограждански етикет 
(при срещи, поздрави, запознаване, хранене и др.); дипломати-
чески етикет (дипломатически церемониал и протокол); двор-
цови (монархически) етикет; войнски етикет; делови етикет; 
бизнес етикет и т.н. 

Протоколът може да се определи като правила при да-
дени обстоятелства. Неговата валидност се разпростира до 
регламентирано поведение в конкретна официална или инсти-
туционална среда, т.е. той се отнася до официалната кому-
никация. 
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Доколкото връзките в обществото имат много адресати и 
протичат на различни равнища, дотолкова те включват и ети-
кет и протокол от различни сфери и изискват тяхното познава-
не и спазване.

Етикет и протокол в обществото

Етикетът и протоколът в обществото имат много конкре-
тизации по сфери на общуване, но като цяло са подчинени на 
основното правило: отнасяй се с другите така, както би искал 
те да се отнасят с теб. Стандартните правила могат да се обоб-
щят до следното: Бъди тактичен и естествен!; Съобразявай 
се с другия!; Показвай готовност да помогнеш!; Бъди то-
чен и коректен!; По-малко формалности, повече такт!

Поздрави при срещи
В ежедневното неофициално общуване поздравява 

този, който пръв забележи другия. Правилото тук е: очаквай-
те да бъдете поздравен, само ако сте дали възможност да ви 
поздравят, т.е. като гледате другия в очите. Презумпцията е, че 
има ситуации, в които не желаем да бъдем поздравени по раз-
лични причини и тогава даваме сигнал за своето не-желание, 
чрез отклоняване на погледа. Този сигнал трябва да се позна-
ва, разчита и уважава.

Друга особеност, която трябва да познаваме е свързана 
със ситуация, при която наш познат е съпровождан от непозна-
ти. Тогава по правилата на етикета поздравяваме цялата група 
(т.е. поздравът е в множествено число).

Както вече бе споменато в официалното (служебно-
то) общуване – по-нискостоящият в йерархията поздравява 
пръв.

При влизане в (или при излизане от) помещение задъл-
жително поздравявате този, който влиза (излиза) независимо 
от пола и служебната йерархия.
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Съществуват определени правила и при поздрав с ръце 
(ръкостискане):

при среща между мъж и жена, мъжът изчаква дамата да • 
подаде ръка;
при среща между по-млад и по-възрастен, по-младият • 
изчаква да му подадат ръка;
при среща между двойки, първо се ръкуват дамите, след • 
това мъжете с дамите и накрая мъжете помежду си;
ръцете остават една в друга, докато изречете поздрава • 
си, т.е. нито много продължително, нито много кратко;
поздравът с две ръце е възможен, но е израз на сърдечие: • 
тогава единият поставя лявата си ръка върху хванатите 
ръце (без потупване и разтърсване на ръцете);
с колеги се ръкуваме, когато заминаваме в отпуск, т.е. • 
разделяме се за по-продължителен период от време (не е 
прието да се ръкуваме с колеги всеки ден);
подаваме ръка на колега, който е отсъствал дълго и идва • 
за пръв път на работа;
не е задължително на улицата при поздрав да сваляме • 
ръкавиците си (но ако дамата, с която се ръкуваме вече е 
свалила ръкавицата си, то това трябва да направи и мъ-
жът);
ръка на дама се целува, като кавалерът се навежда над • 
ръката й, доближава устни до нея, но без да я докосва.
По отношение на свалянето на шапка съществуват 

следните етикетни правила:
при поздрав това е жест на вежливост;• 
при среща между двама мъже шапките (обикновено бом-• 
бе) могат леко да се докоснат, без да се свалят (или леко 
да се повдигнат, пунтирайки сваляне);
при среща на мъж с дама –  шапката се сваля задължи-• 
телно;
вътре в стаята шапките се свалят;• 
жените не са длъжни да свалят шапки, особено ако те са • 
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част от тоалета (шапка с периферия, шапка с воалетка, 
барета);
в големи обществени помещения (банки, салони) по-• 
стъпвате както намерите за добре, т.е. вие решавате дали 
ще свалите шапка, или не;
за поздрав от мъж се сваля само мека шапка (тип бомбе • 
или барета, но не и скиорска,  примерно).

Обръщения при общуване: 
госпожо или госпожице?

Не е редно да се пита дама за семейното й положение!• 
Обръщението е „госпожо“ (ако дамата желае да й кажете • 
„госпожица“, тя ще ви информира за това);
„Уважаема госпожо“ е универсално обръщение и обик-• 
новено ни избавя от неудобство, ако сте забравили името 
на дамата, а тя вече ни е била представяна;
„Милостива госпожо“ като обръщение носи игрив ню-• 
анс и е свързано с известна фриволност (ето защо трябва 
да се употребява внимателно).

Запознаване и представяне 
Произнасяме имената ясно и разбираемо, като гледаме • 
събеседника си в очите;
Когато се срещнем с наши познати, които са с непозна-• 
ти, и се спрем за разговор, трябва задължително да се 
запознаем;
При дамите изричаме първо името на мъжа;• 
При по-възрастни – първо името на по-младия;• 
Домакините представят и запознават гостите (не е по • 
етикет, отивайки на гости, да се самопредставяме);
при представяне на  по-млади – можем да споменем само • 
малкото име;
В зависимост от ситуацията при представяне споменава-• 
ме титла, звание, професия или родствена връзка (така се 
избягват конфузни ситуации при последващ разговор).
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Когато се представяме сами:
Мъжът:• 
- казва името си (или само малкото, или само фами-

лията);
- може да каже: „Позволете да се представя“;
- никога не слага пред името си „господин“.
Жената:• 
- може да се представи с уводна формула;
- може да се представи само с името или фамилията 

си;
- и в двата случая може да прибави „госпожа/госпожи-

ца“.
При семейна двойка: единият поема представянето: пър-• 
во представя себе си, а после добавя – това е съпругата/
съпругът ми;
При несемейна двойка: сами решават дали ще се пред-• 
ставят като постоянна двойка: мъжът казва „Това е прия-
телката ми, г-жа ….“, а след това се представя.

Етикет и протокол при невербална 
комуникация

Невербалната комуникация е процес на общуване, в кой-
то хората се разбират без помощта на думите, само с помощта 
на телесно-пластични сигнали и конкретно организиране на 
пространството. Васил Райнов отбелязва 10 невербални сиг-
нала, структуриращи невербалния контакт: /1/ телесен кон-
такт; /2/ отстояние; /3/ ориентация (телесна позиция); /4/ поява 
(дрехи, физика, прическа); /5/ поза; /6/ движения на главата; 
/7/ фациална експресия (израз на лицето); /8/ жест на ръцете, 
главата, тялото; /9/ поглед (срещане на погледите); /10/ невер-
бални елементи на говора (емоционално ниво на речта, паузи, 
акцент върху думи).
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На етикетни правила са подчинени всички основни сред-
ства на невербалната комуникация и те трябва да се познават, 
за да съобразяваме общуването с техните изисквания.

По-важните (и общи) етикетни правила при невербална-
та комуникация са свързани със следните изисквания:

когато вървите или стоите, гърбът трябва да е изправен;• 
не ръкомахайте излишно;• 
при запознанство и среща ръцете не трябва да са в джо-• 
бовете;
когато седи, коленете на дамата трябва да са доближени • 
едно до друго;
недопустимо е седенето с изпънати крака, при което са • 
кръстосани само стъпалата;
недопустимо е ръцете да са на хълбоците или дълбоко в • 
джобовете;
при разговор гледайте събеседника си в очите, без да се • 
втренчвате в него;
при кашлица към устата се поднася кърпичка; при прис-• 
тъп на кашлица се извинете и излезте навън;
когато някой кихне на обществено място не се казва „На-• 
здраве!“;
външният вид – прическа, маникюр, грим, дрехи, обув-• 
ки, бижута – трябва да е съобразен със ситуацията, в коя-
то се изявявате. Така например, в ежедневието гримът 
трябва да е умерен; дрехите, подходящи за събитието; 
височината на тока на обувките при дамите да е съобра-
зен със събитието; бижутата да не са претрупани и т.н.

Етикет и протокол при вербална 
комуникация

Устното слово (вербалната комуникация) е основната 
форма на общуване както в ежедневието, така и с целеви-
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те аудитории. То също е подчинено на определени етикетни 
изисквания, основните сред които са:

да се говори ясно;• 
да не се прекалява с мимики и жестове;• 
да се избягват диалектни форми и изрази;• 
ако не се знае значението на някоя чужда дума – по-доб-• 
ре да се попита;
да не се използват жаргонни форми;• 
да не се използват натруфени и надути изрази;• 
да се поддържа разговора, ако не по същество, чрез въп-• 
роси за хоби и пътувания;
да се изслушва събеседника;• 
да не се прекъсва събеседника;• 
силната музика или пускането на телевизор натоварват • 
негативно при разговор;
по-добре без комплимент, отколкото с лош комплимент.• 
Вербалната комуникация може да достигне до широк 

кръг хора едновременно чрез различни форми. Ще се спрем 
на етикетните изисквания на някои от тях. 

При реч 
Основното изискване към съдържанието на речта е да 

носи информация. При нея се акцентира по-скоро върху начи-
на на изграждане и представянето й пред публиката (аудито-
рията). Основните елементи в структура на речта са:

Въведение•  – целта на въведението е да представи темата 
и да възбуди интереса на аудиторията към нея. Възмож-
ните препоръки са следните:
- да се започне с нещо, което грабва вниманието (ми-

съл, цитат);
- да се направи плавен преход между цитираната ми-

съл и темата на речта, като се акцентира на подобие-
то на ситуациите в двата случая;

- да се назове темата и да се изрази собственото мне-
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ние по нея, като се посочи нейната сложност, проб-
лемност, актуалност, необичайност;

- да се запознае накратко аудиторията с основните въ-
проси, които ще се обсъждат, техните времеви пара-
метри (минали, настоящи или бъдещи), съображе-
нията „за“ и „против“, причините за разглеждане на 
посочените въпроси;

Съдържание•  на речта – това е разработване на речта по 
същество, като е добре да се спазват следните по-важни 
изисквания:
- формулиране на основната теза (идея);
- формулиране на конкретни основания в подкрепа на 

тезата (факти, гледни точки, предложения за реше-
ния, анализи);

- да се подкрепят посочените основания със съответни 
доказателства (статистика, исторически и актуални 
примери и т.н.);

Заключение•  – тази част на речта представлява обобща-
ване на основанията и аргументите в подкрепа на цен-
тралната теза. Изискванията, които е добре да се спазват 
са:
- кратко резюме на основната теза;
- свързване на края с началото;
- силен, запомнящ се финал като се избере някой от 

следните варианти: /1/ категорични изводи, оставящи 
у аудиторията усещане за завършеност и изчерпател-
ност на проблема; /2/ очертаване пред аудиторията на 
посока за действие; /3/ предизвикателство или при-
зив; /4/ поставяне на проблем за разрешаване пред  
аудиторията; /5/ нещо необикновено или неочаква-
но;

- естествен завършек, при който заключителните ми-
сли не остават да висят, а се вписват органично в ця-
лостната логика на речта;
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- да не се завършва със шаблонни изрази „Благодаря 
Ви“ или „Благодаря за вниманието“, които са неу-
местни в една публична реч и особено след едно спо-
лучливо заключение.

След като речта е разработена важно е да се обмисли 
по какъв начин да бъде представена: дали да е напечатана и 
изчетена дословно; дали да се използват само бележки; дали 
да се разчита само на добрата памет. Според специалистите 
най-добрият начин за представяне на речта е да се използват 
бележки, като част от материала се изчита, а другата част се 
коментира. Така се създава впечатление у аудиторията, че ора-
торът е уверена в себе се личност, която търси диалога, дебата. 
Подготовката на бележките също изисква спазването на някои 
правила: 

да са на картончета с приблизителен размер 10:5 см, т.е. • 
нито големи, нито малки;
да са подредени логично; • 
да са номерирани; • 
да са напечатани, ако почеркът е нечетлив.• 
Трябва да се помисли за маниера на поднасяна на речта – 

той ще бъде убедителен, ако се спазват следните правила:
ораторът да се държи естествено и уверено, като демон-• 
стрира убеденост в това, което говори; 
позата да бъде удобна, като се избягва непрекъснатото • 
движение насам-натам; 
особено да се внимава с ръцете – да не се размахват, да • 
не се правят резки движениея с тях, да не се поправя не-
прекъснато косата и т.н.; 
да се контролира позата на тялото – да не се върти без-• 
причинно, да не се опираме изцяло на катедрата или да 
стоим вцепенени; 
да се следят с поглед всички части на аудиторията, да не • 
се втренчваме в определени точки; 
да не се подчинява значението на дикцията;• 
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да се избягва монотонния говор, да не се крещи или шеп-• 
не, да се внимава с паузите;
да се избягват паразитни думи или звуци; • 
да се разнообразява речта с поставяне на реторични въ-• 
проси (но не повече от 2–3 в една реч), на които обаче 
аудиторията трябва да си отговаря; 
да се придържа към предварително оповестената струк-• 
тура на речта; 
да се разпределя правилно времето; • 
да се помисли за външния вид, с което ще се изрази ува-• 
жение към аудиторията.

При телефонен разговор
При комуникацията по телефон (която е част от наше-

то лично и професионално време) е необходимо да се обърне 
специално внимание на важната роля на телефониста/секре-
таря във връзките с обществеността, защото така се създава 
първоначална представа за организацията/институцията. 

Деловият етикет изисква първо да се назове името на ор-
ганизацията/институцията и след това да се отправи поздрав. 
При телефонен разговор са абсолютно неподходящи студения 
и раздразнителен тон, грубото отношение, иронията или без-
различието. Ако в момента връзката е невъзможна, секретарят 
трябва да запише името и телефонния номер, часа на обажда-
нето и ако позвъняващият желае – неговото съобщение. По-
важните правила и форми на телефонен разговор са свързани 
със следното:

Преди да се позвъни, трябва да се маркират на лист ос-• 
новните въпроси, с които ще занимавате този, на когото 
звъните, за да не пропуснете нещо важно и да се наложи 
да звъните отново;
Представете най-напред себе си с името и фамилията, • 
след това вашата длъжност, учреждение, фирма или ин-
ституция и тогава поздравете;
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Бъдете максимално кратки и делови;• 
Изразявайте се ясно и без дълги предисловия;• 
Още в началото на разговора попитайте дали е удобно • 
да се разговаря в момента и ако не, предложете удобно 
време;
Ако не успеете да откриете този, когото търсите, може • 
да оставите съобщение той да ви се обади. Но това важи 
само в случаите: 
- ако сте достатъчно близки; 
- ако се отнася до важен и неотложен въпрос, който ед-

накво засяга и двете страни;
- ако се отнася до вашия ръководител и не сте успели 

да го информирате за извънредна ситуация;
Ако се наложи да потърсите някого по делови въпроси • 
на домашния му телефон, задължително започнете раз-
говора с извинение и завършете с благодарност за отде-
леното време;
Говорете ясно, отчетливо и достатъчно високо по теле-• 
фона (без да крещите или шептите);
Когато оставяте съобщение на телефонен секретар (гла-• 
сова поща), бъдете максимално кратки и дискретни. 
Представете се в началото, направете съобщение и в края 
отново повторете името си и телефона за връзка.

При писмена комуникация
Писмената официална комуникация се осъществява 

предимно чрез писмата и картичките. При подготовката им 
също са приети определени етикетни изисквания, свързани 
предимно с тяхното оформление.

Основни изисквания при писане на писма могат да се 
синтезират до следното:

точно изписване на наименованието на организацията и • 
длъжността на лицето, към което се обръщаме;
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персонално обръщение само с фамилия (неслучайно • 
Дейл Карнеги казва, че най-сладкия звук за човека е про-
изнасяне на неговото име!);
съдържанието на писмото традиционно се излага в три • 
части: 
- обявяване на основната тема (Относно…);
- излагане на проблема;
- заключение, информиращо какви действия ще се 

предприемат и какво очакваме от адресата;
завършва „с уважение“ (или „искрено Ваш“), поставя се • 
подпис и се изписва длъжността на изпращача; поставя 
се дата.
Освен чисто деловите писма, съществуват още и /1/ пис-

ма, изразяващи благодарност (те укрепват връзките – инсти-
туционални и лични) и /2/ поздравителни писма (по повод на-
ционални, институционални и лични празници).

Картичките се изпращат по конкретни поводи и целят 
поддържане на добри връзки и взаимоотношения между лич-
ности и институции. Важно при тяхното оформление е: 

да са винаги с персонално обръщение;• 
да са написани (или поне подписани) на ръка, лично от • 
изпращача.
Спазването на посочените етикетни правила е важно, 

защото внушава уважение към партньора, лично зачитане и 
липса на формализъм. А това е особено важно както при фор-
малната, така и при неформалната комуникация.
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ЕТИКЕТНИ ПРАВИЛА 
ПРИ ВИЗИТКИ, 

ПОДАРЪЦИ, ЦВЕТЯ 

3

• Визитни картички • Подърци • Цветя и цветови 
символи •
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Официалната и неофициална комуникация е свързана с 
представянето на визитни картички, с поднасянето на подаръ-
ци и цветя. В тези случаи също са налице определени етикет-
ни правила, които трябва да се познават.

Визитни картички

Историята на визитните картички ни отпраща към Китай. 
Специалистите твърдят, че използването им е древна китайска 
традиция. Визитките са били оставяни в домовете на домаки-
ните при гостуване и при връчване на подаръци с цел инфор-
мативно да се улесняват домакините, за да могат впоследствие 
да благодарят на своите гости. И до днес в Китай не е прието 
подаръците да се разопаковат пред гостите, това се прави по-
късно (едно от възможните обяснения е, че китайците не могат 
да скриват външния израз на отношението си към подаръка и 
ако той не им хареса, могат да обидят подаряващия). 

През ХVІІ век визитните картички са широко разпро-
странени във Франция, а през 1786 г. във фабрика за хартия 
в Лайпциг, Германия започва масово изготвяне на визитки. В  
Англия те се появяват през ХVІІІ век, а в България – след Ос-
вобождението.

По форма визитните картички са правоъгълно картонче 
с размери 50:90 мм (за дамите – 40:80 мм). Изключение прави 
само Великобритания, където картичките за жените са с по-
големи размери от тези за мъжете. Хартията, от която се из-
работват трябва да е удобна за печатане, надписване, носене 
и представяне, ето защо традиционно е прието визитните кар-
тички да са от твърд бял картон, с черен надпис. В последните 
десетилетия стават популярни цветните картички.

Според вида на притежателя визитните картички биват: 
лични; съвместни (на съпруг и съпруга) и служебни. Отново 
изключение прави Великобритания, където не е прието да има 
съвместни картички.
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Прието е езика на изготвяне на картичките да е:
родният за страната;• 
езикът на страната на пребиваване;• 
общоприет международен език;• 
може да е двуезична (използват се лицевата страна и гър-• 
бът на картичката).
По етикет използване на визитки е възможно в следните 

случаи: /1/ за представяне; /2/ за напомняне; /3/ за кратки съоб-
щения; /4/ за покани; /5/ за поздравления; /6/ за съчувствия.

Етикетът регламентира основните правила, които трябва 
да се спазват при използване на визитните картички в различ-
ните случаи.

Изисквания при представяне на визитни картички:
и двете страни си разменят картички;• 
картичките се поемат с две ръце;• 
внимателно се изчита текстът;• 
произнася се името на  глас (за евентуални корекции при • 
ударение).
Правила за използване на визитни картички:
изпращането е равно на посещение: или по пощата, или • 
с куриер (винаги в плик);
за предпочитане е да се оставя лично (но никога в плик • 
освен на рецепция в хотел); включително при изказване 
на благодарност за участие в обяд, вечеря или прием (но 
не и чай); в тези случаи един от ъглите (горен ляв или 
десен) се сгъва (но никога, когато е по пощата); 
първи оставят картичка младшите по ранг и по-младите • 
по възраст;
съпружеска двойка оставя на друга съпружеска двойка • 
една картичка на съпруга и една съвместна – за съпруга-
та, или по една за двамата;
неженените оставят на съпружеска двойка две картич-• 
ки;
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жена никога не оставя визитка в дома на ерген; оставя по • 
една за всяка жена в посещавания дом и по една на своя 
съпруг за всеки възрастен; но никога повече от три;
когато бъде представен на жена, мъжът трябва да изпрати • 
не по-късно от седмица картичката си и втора – за ней-
ния съпруг, дори и да не е бил представен на съпруга;
на визитни картички се отговаря не по-късно от 24 часа • 
след получаването им.
Общи съкращения при оставяне на визитни картич-

ки:
p.f. (pour feliciter) – за поздравление;• 
р.f. N.A. (pour feliciter Nouvel An) – поздравление по слу-• 
чай Нова година;
p.f. F.N. (pour feliciter Fete Nationale) – поздравление по • 
случай национален празник;
p.r. (pour remercier) – за благодарност;• 
p.r. p.f. (pour remercier et pour feliciter) – благодарност за • 
получено поздравление, обикновено по един и същ по-
вод;
p.p. (pour presenter) – за представяне (обикновено задоч-• 
но);
p.f.c. (pour fair connaissance) – за познаване;• 
p.p.c. (pour prendre conge) – за сбогуване (задочно);• 
р.с. (pour condoleance) – за съболезнование.• 
Важно е да се знае, че допълнителни надписи на ръка се 

правят в долния ляв ъгъл на картичката, задължително в трето 
лице и не се подписват или датират. По етикет бележките се 
правят с молив, но може и с писалка (химикалка).

Подаръци

Поддържането на добри лични, професионални и инсти-
туционални връзки е свързано и с поднасяне на подаръци по 
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случай различни поводи.  Изборът и начините на поднасяне 
на подаръци, освен че зависят от личния вкус, финансовите 
възможности и конкретните поводи, също така са зависими и 
от определени етикетни правила.

Прието е като официални подаръци да се поднасят :
цветя (букет или кошница);• 
художествено оформено печатно издание;• 
маркова напитка;• 
кристал;• 
картина/графика;• 
бонбони (в кутия).• 
За лични подаръци обикновено се препоръчва да се 

поднасят:
предмети за гардероба: чанта; шал; ръкавици; колан;• 
гастрономически изделия: торта; чай/кафе/какао – ку-• 
тии; шоколад; плодове; напитки (фабрично опаковани);
козметика: парфюм; тоалетна вода; козметична чанта • 
(несесер);
ювелирни изделия: обеци; колиета; брошки; гривни (но • 
не пръстени, те се поднасят по конкретни случаи и са 
много лични);
други подаръци: албуми; писалки; портмоне (с монета).• 
На чужденец се препоръчва да се поднасят:
национално художествено или характерно занаятчийско • 
произведение;
албум за страната;• 
национални напитки.• 
За дома обикновено е прието да се подаряват:
прибори за хранене;• 
покривка със салфетки;• 
посуда;• 
Традиционните етикетни правила са свързани и с т.нар. 

„нежелани подаръци“ (предизвикващи негативни асоциации):
остри предмети (с рани);• 
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носни кърпи (със сълзи);• 
свещници (с огън, пожар);• 
огледало (нещастие).• 
Прието е такива подаръци символично да се „откупуват“ 

с дребни монети.
Добрият тон изисква също така и спазване на следните 

правила:
след получаване подаръкът да бъде разопакован (само • 
китайците не го правят никога);
ако подаръкът е напитка, бонбони, плодове, те се пред-• 
лагат на гостите;
ако няма възможност подаръкът да се разопакова ведна-• 
га, то трябва да се благодари в най-близко време (обик-
новено до три дни);
при получаване подаръците се подреждат по реда на по-• 
лучаване, на видно място, без значение на размер, цена 
или предпочитания (така се демонстрира уважение към 
подаръка на всеки).

Цветя и цветови символи

Поднасянето на цветя е традиционен знак на внимание 
и уважение както в междуличностните отношения, така и в 
институционалните взаимоотношения и при различни офи- 
циални церемонии. То трябва да бъде съобразено с редица 
символни и етикетни значения, както и с националния тра-
диционен контекст на всяка държава. Ето защо ще направим 
преглед на символното значение на някои от най-популярните 
цветя и цветове:

Роза: • Традиционно розата е символ на изящество, кра-
сота, нежност, любов. В същото време обаче тя е знак за 
мълчание и потайност (препратката е към братството на 
розенкройцерите). За родина на розата се счита Персия. 
Впоследствие е пренесена във Вавилон, Фригия, Тракия, 
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Египет, Рим, за да стигне до България в края на ХVІІ 
век в Казанлъшката долина. Твърди се, че първата автен-
тична роза в Европа е изобразена на стенопис в Кносос 
(Крит) 16 века пр.хр. Цветовете на розата имат конкрет-
но символно значение: червена – любов; чайна – галант-
ност; розова – любовна клетва; бяла – молеща любов.
Карамфил•  (в превод от гръцки – „божествен“): Прието 
е, че родина на карамфила е Гърция, макар съвременния 
вид да е облагороден във Франция. Традиционно той е 
символ на храброст, сила и страст. Не случайно го носят 
както комунарите на Париж, така и френските благород-
ници, а Наполеон го избира за лента на Почетния легион. 
В различни държави символността на карамфила е раз-
лична. Така например в Португалия е символ на свобода 
(революцията на „червените карамфили“); в Испания – 
на голяма любов; в Белгия на родителска благословия и 
т.н. Червеният карамфил се свързва с искреност и любов; 
розовият  – с нерешителност; белият е символ на очаква-
не и надежди.
Хризантема: • Наричат я „източна царица“. Нейна роди-
на е Китай (преди повече от 2–3 хилядолетия). На Изток 
е символ на слънцето, на оттеглянето, на спокойствието, 
приветливостта, богатството, дълголетието, а в Европа се 
свързва с отмирането и е традиционно погребално цвете. 
Така например във Франция, Италия, Испания, Португа-
лия, Малта, Хърватска, Словения, Гърция хризантемата 
се асоциира със смърт, погребение, траур. Хризантемата 
още е символ на признателност, благородност, почит, ве-
селие.
Лале: • За родина на лалето се счита Холандия, не случай-
но то е национален символ на страната. Лалето е цвете 
на любовта. Подарява се на дами на по-млада възраст, но 
има и изключения. В България е традиционно пролетно 
цвете и олицетворява възраждащата се природа.
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Момина сълза: • Красивото пролетно цвете е символ на 
сладост, девственост, смирение. Подарява се на млади 
дами. За християните момината сълза е свещеното цвете 
на Дева Мария, символ на идването на Христос на земя-
та и раждането на новия живот.
Нарцис: • Нарцисът има противоречиви символности в 
различни страни: в Япония символизира мълчалива не-
порочност и радост; в Гърция е цвете на загиналите; в 
Рим е символ на победата; в Китай е новогодишен сим-
вол на благоденствие; в Англия – национален символ; в 
Швейцария – цвете на младостта и дръзновението и т.н. 
От една страна, нарцисът е символ на самовлюбеност (от 
древногръцката митология), а от друга – на самонаблю-
дение и самопреценка. Твърди се, че поднасяне на бели 
нарциси на жена означава голям комплимент – че „тя си 
знае цената“, а на жълти – любовно обяснение.
Орхидея: • Орхидеята символизира изтънченост, дели-
катност и нежност. Поднася се на дами от всяка възраст, 
но винаги самостоятелно.
Общо правило при поднасяне на цветята е, че на мъж не 

се подарява цвете (особено от жена)! По изключение може да 
се поднесе цвете на мъж, но само едно! Добре е да се знаят и 
някои регионални особености, свързани с поднасянето на цве-
тята – така например, в Китай, в Централна и Южна Америка 
не се приемат бели цветя в самостоятелен букет. 

Значението на цветовете също е свързано със символики 
– общи и национални. Белият цвят символизира невинност и 
чистота; той е неутрален цвят. Зеленият е символ на привър-
заност, умиротворяване, надежда, плодотворност; жълтият – 
на живот, желание, брак, но и на ревност, завист, коварство; 
оранжевият – на власт, празничност, тържественост, енергич-
ност; розовият – на нежност; червеният – на любов и страст, 
на активност и темпераментност; синият – на спокойствие, 
уравновесеност, вярност, устойчивост, сериозност; сивият – 
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на бедност и отчаяние; кафявият – на мъка; лилавият – на 
покорност и т.н. Съществуват и регионални особености: на-
пример в Европа жълтият цвят се счита за знак на завист и 
ревност.

Посочените особености е задължително да се познават, 
за да не се изпадне в ситуация на неудобство при общуването 
или за да не обидим тези, с които имаме лични или делови 
връзки.
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ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ 
ПРИ ОБЛЕКЛОТО

4

• Облеклото при дамите – делово, официално и еже-
дневно • Облеклото при господата – делово и офи-

циално • Общи правила за облеклото •
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Облеклото (показва социален статус, материално поло-
жение, културна принадлежност; носител е на емоции – на-
шите собствени и/или предизвиканите в отсрещната страна) е 
външният израз на вътрешното „Аз“. Известни са поговорки-
те: „Дрехата е нашата втора кожа!“, „По дрехите посрещат, по 
ума изпращат!“ и др. 

Облеклото трябва да бъде съобразено с възрастта, пола, 
телосложението и характерът на даденото мероприятие (сре-
дата). 

Съществуват общоприети правила по отношение на об-
леклото, но показването на индивидуалността (чрез подходя-
щи аксесоари) прави добро впечатление. Дрехите трябва да са 
съобразени и с нашите вкусове и предпочитания.

Облеклото при дамите

Дамското облекло включва:  рокля, пола, блуза, риза, 
панталон, сако (болеро, жакет), костюм; бельо, чорапи, чора-
погащник; обувки.

Рокля
Традиционна женска дреха, подходяща за много случаи 

– както за делова обстановка и за официални поводи, така и за 
ежедневието.

В делова среда за роклята е препоръчително: 
да е с минимална дължина до средата на коляното;• 
да е едноцветна, предпочитани цветове – черна, сива, • 
тъмносиня (също и умерено синя), кафява, бежова; до-
пустими са и светли цветове (особено през лятото); 
да не разголват изцяло раменете (в такъв случай се носи • 
сако, жакет); 
да не е с дълбоко деколте; • 
да не е прозрачна – да не позволява бельото да прозира • 
или да го разкрива по друг начин;  
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да се носи задължително с чорапи или чорапогащник (в • 
телесен цвят и без орнаменти);
да не е плътно прилепнала към фигурата – за да не се • 
подчертават недостатъците и да не затруднява движени-
ето;
да е от естествена материя, допустимо е с известна син-• 
тетика – естествената тъкан е капризна; не се изполват 
кадифе, прозрачни (тафта, дантела) или блестящи мате-
риали (брокат).  
При официални поводи (проявите се разделят на су-

трешни – до 12–14 ч., следобедни – до 17–18 ч. и вечерни – 
след 18 ч.), правилата при роклята са следните:

за сутрешни прояви•  роклята е: със стандартна дължина 
(до и малко под коляното); от естествена материя (въл-
на и коприна) с различни разцветки, гладка или с броде-
рия; строга, затворена, с малко деколте, с дълъг или три 
четвърти ръкав (за топъл климат се допуска къс ръкав);  
прието да се носи със сако;
за следобедни прояви роклята е: с дължина до средата • 
на прасците (в зависимост от вида на проявата е прието 
и дължина до коляното, например за обяд); със строга 
кройка; с умерени (неярки) тонове; с малко деколте; от 
естествена материя;
за вечерни прояви роклята е: дълга до пода или т.нар. „ве-• 
черна рокля“ (особено за приеми и вечери в и след 20 ч.), 
с нормална дължина или къса (тук правилото е: колкото 
е по-открита долната част на роклята, толкова по-затво-
рена е горната; и обратното – колкото е по-открита гор-
ната част на роклята, толкова по-затворена е долната);  
от кадифе, скъпа коприна, дантела, брокат, тънък вълнен 
плат; с деколте или с голи рамене и гръб, допуска се и 
затворена рокля. Задължително е да се носят чорапи или 
чорапогащник!
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В ежедневието, особено в неангажираща среда, прави-
лата не са строги, допускат се всякакви дължини, материи, 
цветове и кройки, но е редно роклята да е съобразена с фи-
гура, възраст, климатични особености и др. Препоръчително 
е роклята да е от естествена материя (в зависимост от сезона 
– памук, лен, вълна). 

Пола  
В делова среда за полата е препоръчително:
да е права – не се допускат силно прилепнали към фи-• 
гурата от естетическа и практическа гледна точка; не се 
допускат и твърде разкроени; 
да е с дължина до средата на коляното – не се допускат • 
миниполи и дълбоки цепки отзад или встрани; допуска 
се дължина до средата на прасеца; 
да е от естествена материя (вълна, лен и др.) – не се до-• 
пускат прозрачни или блестящи тъкани; 
да е в тъмните тонове, като се допускат и светли (бежово, • 
слонова кост) през лятото;
Полата се комбинира с блуза/риза и сако, като правилото 

е да се съчетава цветово със сакото. Носи се с колан.
За официални мероприятия: прието е да се носи пола 

на сутрешни прояви (до 12–14 ч.) и следобедни прояви (до 17–
18 ч.) – дължината в първия случай е до коляното, а във втория 
– до средата на прасеца. Прието е полата да е от естествена 
материя; да е с по-строга кройка; да е в умерени, не в крещящи 
цветове; задължително се носи с чорапи или чорапогащник в 
телесен цвят, без орнаменти.

В ежедневието, в неангажираща обстановка са приети 
всякакви материи, цветове, дължини и кройки, но полата да е 
съобразена с възраст, фигура, климатични особености и др.

Блуза 
За делова среда е за блузата е препоръчително:
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да е с дълъг ръкав – дължината на ръкава да е до кокалче-• 
то на китката; допуска се с къс ръкав или без ръкав блузи 
да се носят с лек жакет; 
да е с дължина до бедрата – при комбинация с пола блу-• 
зата се прибира под полата; 
да е едноцветна; • 
да е достатъчно свободна, за да не пречи на движения-• 
та.
Блузата се носи в комбинация с пола или панталон и сако 
и трябва внимателно да се подбират кройка, материя и 
цвят!
За официални мероприятия е прието да се носи блуза 

като част от костюм на сутрешни прояви (до 12–14 ч.) и следо-
бедни прояви (до 17–18 ч.). Блузата трябва да е от естествена 
материя. 

В ежедневието е възможно голямо разнообразие от цве-
тове, кройки и материи, и отново е редно да се съобразяваме с 
нашата възраст и телосложение. 

Риза
Носи се предимно в делова среда. Препоръчително е ри-

зата да е едноцветна или с райе; да е от качествена материя; 
да е с дълъг ръкав (дължина – до кокалчето на китката), но се 
допуска и къс през лятото. Носи се в комбинация с пола или 
панталон и сако. Риза се носи и в ежедневието като няма стро-
ги правила. Това е въпрос на вкус и удобство

Панталон
Широко разпространен и приет като част от дамското 

облекло. Панталонът се носи в комбинация с блуза или риза и 
сако (правилото е панталонът цветово се съчетава със сакото). 
Носи се с колан.

За деловата среда е препоръчително  панталонът:
да е с ръб; • 
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да е с определена дължина – предният ръб да ляга на • 
обувката, а задният да достига до токчетата, без да опира 
пода (носи се с обувки с висок ток); 
да пада свободно от бедрата надолу – не бива да обвива • 
бедрата плътно; 
да не прави гънки в слабините; • 
да е с дискретно прибрани и гладки ципове или други • 
закопчалки; 
да е с прибрани плътно джобове – не бива да се издуват • 
и отварят; 
да е от качествена материя (вълна и др.); • 
да не е с ниска талия; • 
 да е в тъмните тонове – едноцветен или с райе.• 
За официални мероприятия е прието да се носи панта-

лон като част от костюм. Костюмът е със строги кройка и цвят, 
задължително от качествена материя.

За ежедневието панталонът е съобразен с вкуса и удоб-
ството. 

Бельо, чорапи и чорапогащник
Дамското бельо, особено долното, трябва да бъде от ес-

тествена материя. Бельото е редно да се съчетава с основния 
цвят на тоалета.

Чорапите и чорапогащниците са задължителни в дело-
ва и в официална обстановка, несависимо от климата. Пред-
почитан цвят е телесният, но се допускат и други цветове, (за-
дължително обаче трябва да отговарят на цвета на костюма и 
обувките). Друго важно условие е да не са с орнаменти. За ве-
черни прояви (след 18 часа) се носят прозрачни и тънки чора-
пи без усилени пръсти и пети. За неангажираща обстановка 
е позволено да не се носят чорапи или чорапогащници; както 
и са позволени различни рисунки или орнаменти. 

Обувки 
За деловата среда е препоръчително обувките:
да са удобни; • 
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да са висококачествени – от естествена кожа;• 
цветово да са съобразени с облеклото; особеност е, че • 
през зимата се носят черни, тъмносини или кафяви; 
да бъдат изчистени – без цветни детайли или украше-• 
ния;
да не са с плътен ток, особено, носени с рокля или пола; • 
да са с височина на тока между 2,5 и 7,5 см; • 
да са затворени (или изцяло, или отпред).• 
За официална обстановка правилата за обувките са: 
за сутрешни прояви  • (до 12–14 ч.) – от естествена кожа 
или велур, на удобен ток;
за вечерни прояви • (след 18 ч.) – кожени обувки (в зави-
симост от роклята съответно блестящи или матови) на 
висок ток, във всяка степен на отвореност. 
За ежедневието обувките могат да бъдат и отворени, и 

затворени, с връзки или без връзки.

Чанта
За деловата среда е прието чантата: да е с размери 25:25 

см; да е кожена; с дълга дръжка, за да се носи на лявото рамо 
(никога на лакътя!); да е изчистен класически модел. В нея се 
съхраняват различни вещи от личен и делови характер, но за 
делови документи и материали обикновено се използва т.нар. 
„аташе“ (вид кожена папка). Чантата не бива да се размахва, 
когато се държи за дръжките.

За официални събития: 
чантата за сутрешните прояви (до 12–14 ч.) е кожена или • 
от велур;
чантата за вечерни прояви (след 18 ч.) е малка, изящна, • 
съчетана с обувките, бродирана с блестящи украшения 
(подходящо, ако роклята е семпла и матова).

Колан
Задължително се носи към панталона и полата (ако поз-

волява). 
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Кърпи и шалчета
Те допълват облеклото по елегантен начин, различните 

цветове и орнаменти по тях освежават цялостния вид. Могат 
да заменят бижутата.   

Шапка
Дамската шапка трябва да отговаря на тоалета и формата 

на лицето. Носи се с костюми и рокли, според случая и сезо-
на. През деня е прието да се носят широкополи шапки или 
барети, а вечер – малки елегантни шапчици. За официални 
мероприятия: 

за сутрешните прояви (до 12–14 ч.) шапката е малка, от • 
филц или коприна и не се сваля; 
за следобедните прояви (до17–18 ч.) шапката е като тази • 
за сутрешните прояви; 
за вечерни събития (след 18 часа) не е прието да се носят • 
шапки с малки изключения (ако е стилизирана).

Ръкавици
Препоръчва се ръкавиците да са кожени, велурени или от 

плат. Задължително трябва да се съчетават с тоалета. Белите 
ръкавици са за особени случаи – големи приеми, сватби, бало-
ве, в театъра. Черните са неутрални с по-широко приложение. 
Цветните ръкавици се определят като твърде претенциозни. 

Етикетни правила при носенето на ръкавици: при 
ръкуване не се свалят или се сваля само от ръката, с която се 
осъществява то; свалянето на ръкавиците е задължително при: 
поздрав с високостоящи личности, значително по-възрастни 
хора, църковни йерарси; ръкуване с повече хора; хранене на 
масата (тогава ръкавиците се поставят на коленете под сал-
фетката); вземане на хапки и леки закуски (може и да не се 
свалят, но трябва да се предпазени със салфетка); върху ръка-
виците не се носят пръстени, допустимо е да се носят гривни.

При официални събития:
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за сутрешните прояви (до 12–14 ч.) ръкавиците са коп-• 
ринени, от друг плат или кожени; те се свалят по време 
на обяд, но не и на прием, където се сервират само на-
питки;
за следобедните прояви•  (до17–18 ч.) – като тези за сут-
решните прояви;
за вечерни прояви•  (след 18 ч.) – те трябва да са коприне-
ни, дантелени (колкото по-къси са ръкавите на роклята, 
толкова по-дълги са ръкавиците).

Обеци
Те трябва да бъдат съобразени с обстановката (в работна 

среда се носят малки обеци, а вечерно време, включително и 
за официални събития – дълги), с формата на лицето, с фигу-
рата. 

Пръстени
Правила при пръстените са свързани основно с: през 

деня се предпочитат полускъпоценните камъни (тюркоаз, гра-
нат, ахат, яспис), а вечер – скъпоценни камъни (брилянт, сап-
фир, изумруд); едри пръстени повече от два на ръка не се сла-
гат; допустимо е тънки пръстени и с малки камъни да се носят 
и по два на пръст; прието е пръстени да се носят на безимен-
ния и на малкия пръст; пръстени с ярки цветове се съчетават с 
нокти с прозрачен лак, пръстени с прозрачни камъни – с нокти 
с ярък лак.

В ежедневието е допустимо да се слагат повече пръсте-
ни, но е редно да си съответстват по материал (смесването на 
материали е недопустимо).

В деловата среда не е препоръчително претрупване на 
ръцете с пръстени.

Гривни и верижки
Те могат да бъдат от благородни или друг вид метали, с 

камъни или без камъни, но с тях не бива да се прекалява. Грив-



44

Записки по етикет и протокол

ната може да се замести със златен часовник. Той е подходящ 
за всички случаи. Електронните и спортните часовници не са 
елегантни и не се носят с вечерно облекло.

Колие
То може да бъде с различна дължина: плътно по шията 

или свободно падащо на гърдите. Прието е да се носи колие 
на официални събития – характеризира се с пищност и скъпа 
изработка на материала. Колие се носи и в деловата среда, и в 
ежедневието, но то е семпло и леко – не трябва да се натрапва 
и да „отвлича“ вниманието.

Облекло при господата

Елементи на деловото мъжко облекло са: сако, панта-
лон, риза, вратовръзка, жилетка, обувки, чорапи.

Сако: Основните правила по отношение на мъжкото 
сако са: 

якичката на сакото трябва плътно да обхваща шията и да • 
излиза 1,5–2 см над нея; 
гърбът на сакото трябва да обхваща меко фигурата и да • 
не прави гънки, особено на шията; 
раменете на сакото да са малко по-широки от раменете • 
на самия мъж; 
ръкавите на сакото да са абсолютно вертикални, да дос-• 
тигат средата на китката и да са широки толкова, че да 
позволяват свобода на движението; 
дължината на сакото се определя като една втора от раз-• 
стоянието от врата до долния край на панталона; 
сакото закрива седалището; • 
трябва да е от естествена материя; • 
препоръчително е да е в тъмни тонове – едноцветно или • 
с райе;
може да бъде едноредно или двуредно (то изисква задъл-• 
жително вратовръзка); 
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носи се със закопчано копче на талията; ако са две коп-• 
чета се закопчава горното, ако са три – горното и средно-
то, но не се закопчава най-долното копче (за свобода на 
движението). 
Панталон: Основните изисквания за панталона са:
не трябва да е нито тесен, нито широк; • 
трябва да пада свободно и да образува на обувките малка • 
гънка отпред, а отзад да прикрива петите и да достига до 
тока на обувката без да опира до пода;
ръбът на панталона трябва да преминава точно по среда-• 
та на краката и обувките; 
трябва да е от естествена материя; • 
трябва да е добре изгладен; • 
задължително трябва да се съчетава със сакото;• 
препоръчително е да е в тъмни тонове – едноцветен или • 
с райе; 
носи се с колан – кожен или от плат.• 
Риза: Правилата по отношение на ризата са:
трябва да е от естествен материал; • 
трябва да е едноцветна, допуска се и с райе; приети са • 
белият цвят и други, задължително обаче трябва да се 
съчетават с костюма; 
трябва да е леко свободна;• 
под нея се носи потник, не тениска; • 
трябва да е с дължина до средата на ципа на панталона, • 
за да не се набръчква;
маншетите на ръкавите трябва да се показват от ръкави-• 
те на сакото до 1,5–2 см; 
яката на ризата трябва да се показва 1–1,5 см над яката • 
на сакото;
ръкавите на ризата трябва да са дълги, допускат се и къси • 
ръкави през лятото.
Вратовръзка: Основните правила при вратовръзката 

са:
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тя трябва да стига до колана на панталона или леко да • 
прикрива горната част на токата; 
широкият й край трябва да закрива тесния край с 30–33 • 
см; 
тя трябва да стои здраво под закопчаната яка – може да се • 
носи специална щипка или карфица, за да се фиксира; 
прието е да се носи вратовръзка с райета, допустими са и • 
други елементи, но те трябва да бъдат подбрани съобраз-
но фигурата, формата лицето и костюма;
ширината на вратовръзката се определя от телосложе-• 
нието – за едри мъже са подходящи широките вратовръз-
ки, за по-слабите – тесните;
трябва да е от качествена материя – например: коприна, • 
ръчна изработка;
популярни са различни начини за връзване на вратовръз-• 
ка: Four-in-Hand, Half Windsor и Windsor и много други.
Обувки: Те трябва да са от естествена кожа; приемливо 

е да са с връзки и без; трябва задължително да са лъснати; да 
са тъмни, даже черни; да са затворени (не се допускат санда-
ли).

Чорапи: Те трябва да са в тон с обувките – тъмни, или с 
костюма; трябва да покриват краката при сядане. 

Официалното мъжко облекло 
Смокинг (Black tie): Той е предимно вечерно облекло. 

Шие се от тънко черно или тъмносиньо сукно.
Сакото•	  има обикновена кройка, отворът при гърдите е 
по-голям. Яката е с остри краища, реверите са облечени в 
коприна или сатен. Има едно копче, което е разположено 
на талията (по изключение – две или три копчета). Крой-
ката на сакото е едноредна (разрешено е разкопчаване) 
и двуредна (не е разрешено разкопчаване). Левият ревер 
има плик, т.е. бутониера за живо цвете, предварително 
прикрепено към малък съд с резервоарче за вода за запаз-
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ване на цветето. Кърпичката в джобчето е задължително 
бяла. Миниатюри на ордени и други отличия се носят от 
лявата страна. Жилетка не се носи, но е допустимо – със 
същия черен или тъмносин цвят с форма, която обхваща 
и колана на панталона. 
Панталонът•	  е прав, леко стеснен в долната си част, с 
външни джобове. 
Ризата•	  е бяла, класическа, леко колосана на гърдите, от 
двете страни има бастички, със закрити копчета. Яката 
е леко повдигната със сгънати ъгълчета. Маншетите са 
двойни с копчета. 
Отличителен белег на смокинга е • папийонката (под 
формата на пеперуда и саморъчно завързана), черна или 
черно-бяла (горната част е бяла, долната – черна).
Обувките•	  трябва да са от тънка кожа, с тънка подметка, 
с връзки, с нисък ток, с издължен и закръглен връх, не са 
лачени. 
По отношение на аксесоарите – носи се само един пръс-

тен; часовникът е класически модел и скъп; запалката, резач-
ката за пури, табакерата или калъфът за пури трябва да са леки 
и плоски; шапката е черна или тъмносиня, може и без нея; 
горното палто е черно или тъмносиньо; шалът е бял; ръкавици 
не се носят.    

Жакет: Носи се при тържествени случаи или церемо-
нии (през деня и вечер). Жакекът е два вида: черно сако, черна 
жилетка, висок черен корпинен цилиндър – за тържествени 
случаи; черно сако, сива жилетка, сив цилиндър – за други 
прояви.

Сакото•	  е черно, с едно копче на талията и „лястовича 
опашка“ (може и обикновено черно сако). 
Панталонът•	  е черен, на сиви или черни райета, или на 
черни и бели райета. 
Ризата•	  е бяла, с мека якичка. 
Жилетката•	  е сива, двуредна. 
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Вратовръзката•	  е широка сива или сиво-бяла. 
Коланът•	  е от плат, бял, свободен, понякога колосан, 
обърнат.
Обувките•	  са черни от телешки бокс с връзки. Чорапите 
са черни. 
Бутониерата е като при смокинга и фрака. Ордени се по-

ставят на лявата страна (в никакъв случай само лентички или 
миниатюри). Ръкавиците са от бяла еленова кожа (приемат се 
и леко сиви или сини). Шапката е с копринен връх (може и 
сива да е). Горното палто и шалът са както при смокинга и 
фрака.

Общи правила за облеклото

Трябва да е съобразено с фигурата и характерът на рабо-• 
тата, за която кандидатстваме; 
Да е безупречно – без петна, висящи копчета или стър-• 
чащи нишки; 
За предпочитане са класическите костюми в по-строги • 
цветове;
При дамите трябва да се внимава с: дължината на полата • 
или роклята; дълбочината на деколтето; цветът на блуза-
та и шалчетата (ако има такива);
Обувките трябва да са удобни; • 
Украшенията трябва да са сведени до минимум и да бъ-• 
дат дискретни;
Задължително трябва да имаме удобна чанта, бележник • 
и писалка, документи (в няколко екземпляра в отделна 
папка).
В  заключение, още веднъж подчертаваме, че облеклото 

трябва да е съобразено с приетите етикетни и протоколни пра-
вила, но то трябва да отговаря и на индивидуалността и стила 
на този, който го носи.
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ВИДОВЕ ПРИЕМИ, 
ПРАВИЛА НА 
ПОВЕДЕНИЕ, 

ПОВЕДЕНИЕ НА МАСА

5

• Приеми и правила на поведение • Поведение на маса 
– прибори и ред на сервиране; етикет при хранене •
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Приеми и правила на поведение

Приемите и церемониите са официални мероприятия. Те 
се организират по различни поводи – международни, нацио-
нални, местни: национални празници, исторически и юбилей-
ни дати, пребиваване на чуждестранна делегация (държавен 
глава, министър председател или друг високопоставен пред-
ставител на друга държава или на международна институция/
организация). 

На практика приемите са част от дейността на диплома-
тическите представителства. На дипломатическите приеми се 
осъществят полезни контакти, създават се нови и се поддър-
жат установени вече връзки.

Основните правила на приемите и церемониите се отна-
сят до следното:

Да се уважават традициите и обичаите на съответната • 
страна-домакин;
Да се уважава националното достойнство на гостите;• 
Да се спазва строго дипломатическия етикет;• 
Да се действа съобразно дипломатическия протокол.• 

Най-общо приемите се разделят на официални и дипло-
матически.

Официалният прием е посещение на много лица, пока-
нени със специална покана за официално мероприятие – от-
белязване на официален празник, в чест на ръководител на 
делегация (държавен глава, министър председател, друг висо-
копоставен гост, новопристигнал ръководител на дипломати-
ческо правителство и т.н.). Официални са тези приеми, на кои-
то поканените лица, независимо от техния пол, имат служебно 
положение и са поканени именно в това си качество

Когато приемите се организират от дипломати или в тях 
взимат участие дипломатически представители, те се наричат 
дипломатически. 
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Традиционно в практиката и в специализираната литера-
турата приемите се класифицират както следва:

Работна закуска• : Работната закуска се дава на маса и 
няма официален характер. Алкохол не се поднася. На-
чало: 9:00–10:00 ч.; продължителност – около един час; 
облеклото обикновено е официално.
Закуска: • Дава се на маса; носи по-малко официален ха-
рактер. При нея не се поднася алкохол. Начало: 11:00–
13:00 ч.; продължителност – около един час; в поканата 
се посочва облеклото.
Работен обяд• : Работният обяд се дава на маса. Носи 
по-малко официален характер. В менюто се включват 
обикновено: студени закуски, топло предястие, основно 
ястие, десерт, сирене, кафе, чай. Преди обяда се сервира 
аператив на крак в отделна зала. Начало: 12:00–13:00 ч.; 
продължителност – до два часа; в поканата се посоченва 
облеклото.
Обяд (официален обяд)• : Дава се на маса само за гости, 
които са поканени в качеството си на официални лица, 
но не и съпругите/съпрузите. Домакинята не присъст-
ва. Меню и аператив – както на работния обяд. Начало: 
12:00–15:00 ч.; продължителност – до час и половина; в 
покана се посочва облеклото – обикновено официално 
или смокинг.
Официална вечеря• : Официалната вечеря се определя 
като най-представителния вид прием. Дава се на маса. 
Присъстват само мъже и тези жени, които са поканени 
в качеството им на официални лица; без съпруги/съпру-
зи. Домакинята не присъства. Меню: както на обедите. 
Сервира се супа, но допълнително от нея не се предлага. 
Начало: 20:00 ч.; продължителност – до два часа; в по-
каната се посочва облеклото – мъжкото е смокинг, а при 
особено тържествени случаи – фрак; дамското – вечерна 
рокля.
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Вечеря: • Дава се на маса. Обикновено присъстват и съп-
ругите/съпрузите. Менюто е същото както на официал-
ната вечеря. Начало: 21:00–21:30 ч. Обикновено се дава 
след посещения на опера, концерт, театрална премиера 
и др. (или след прием за част от гостите). Продължител-
ност – около час и половина; в поканата се посочва об-
леклото – обикновено официално или смокинг.
Кафе• : При кафето гостите сядат, но не на маса. Ограни-
чения за присъстващите няма. Носи по-малко официален 
характер. С кафето или чая се поднасят леки сладкиши, 
ликьори и безалкохолни напитки. Начало: 10:00–11:00 ч.; 
продължителност – до час и половина. Облекло: при 
мъжете – обикновено официално, при дамите – дневно 
(рокля или пола с блуза). Ако местният обичай налага, 
жените може да носят шапки. Поканата за кафе е поле-
зен, обикновен и умерен неофициален начин да се дава 
възможност на съпругите да се срещат с други съпруги.
Чай• : Чаят винаги се поднася на маса. Този вид прием 
придобива все по-официален характер. Обикновено се 
канят само жени, но може да присъстват и мъже. Подна-
ся се само чай, но е допустимо и меню: сладки, плодове, 
десертни и сухи вина, сокове, нектари, минерална вода. 
Начало: 16:00–18:00 ч.; продължителност – час / час и 
четвърт; на поканата се посочва облеклото. За жените то 
е костюм.
Прием (а ла фуршет)• : При този вид прием, закуските и 
напитките се подреждат на маса. Може да се оформи от-
делно т.нар. „мокър бюфет“. Гостите стоят прави и се об-
служват сами. Топлите ястия се поднасят допълнително 
от сервитьори. Закуските са леки. Начало: 17:00–19:00 
ч.; продължителност – час и половина / два часа; на по-
канените се посочва облеклото – обикновено официално, 
смокинг или фрак – в зависимост от местната протокол-
на практика и степента на тържественост.
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Коктейл• : При коктейл гостите могат да сядат на различ-
ни места, но не на маса. Сервитьори поднасят леки закус-
ки и напитки. Начало: 17:00–19:00 ч.; продължителност 
– час и половина, максимум до два часа; в поканата може 
да бъде посочено облеклото – официално или смокинг.
Чаша•  вино (чаша шампанско): Този вид прием е с по-
малко официален характер. На масата са поставени 
вино, шампанско, безалкохолни напитки и ядки. Гостите 
стоят прави и сами се обслужват. Начало: 11:00–17:00 ч.; 
продължителност – обикновено час и половина, но може 
да продължи и два часа. Обикновено в поканите не се 
посочва облеклото.
Забавни•  и художествени вечери: Това са приеми, при 
които се организират кинопрожекции, спектакли, музи-
кални и литературни прояви, откриват се изложби и др. 
Сервитьори поднасят подходящи леки закуски и напитки 
или се оформят маси с блюда, прави се с „мокър бюфет“, 
гостите сами се обслужват. Топлите закуски се избягват. 
Носят полуофициален характер. На поканите облеклото 
не се определя – за дипломатическите представители то 
е обикновено официално, за другите гости – свободно, за 
мъжете – дори без вратовръзка. Допустимо е поканеният 
да доведе и друг гост.
Част от дейността по организацията на приемите е тях-

ната предварителна подготовка. Тя изисква:
избор на вида на приема; • 
съставяне на списък с гостите; • 
разпращането на поканите; • 
съставяне на план за настаняване на гостите на масата; • 
когато се отнася до подготовка на закуска, обяд или вече-• 
ря – съставяне на меню, подредбата на масата и обслуж-
ването на гостите; 
подготовка на тостовете и речите; • 
съставяне на схема за преминаване на приема.• 
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Общите правила за поведение при приеми са свързани 
със спазване на определени етикетни норми:

когато сядаме на масата, разгъваме салфетката и я слага-• 
ме на коленете си, но на официален обяд е прието да се 
чака това първа да направи домакинята; 
не се правят резки движения; • 
когато вземаме салфетката от масата, старателно я слага-• 
ме на коленете си (там тя трябва да стои сгъната на две 
с гънката към нас); ако размерите й позволяват, можете 
дори да я закрепим, за да не се смъква на пода; не тряб-
ва да бършим демонстративно устата си с нея, а съвсем 
леко да попиваме устните си;
ако още не сме привършили с яденето, но се налага да • 
станем от масата, слагаме салфетката вляво от чинията 
си, което означава, че пак ще се върнем; по този въпрос 
има и друго мнение: ако възнамеряваме да се върнем, 
трябва да поставим салфетката на стола си; сами избира-
ме как да постъпим; 
ако обаче вече сме привършили с яденето, слагаме сал-• 
фетката вдясно от чинията, а кога то чиниите са прибрани 
– пред себе си (не трябва да я сгъваме отново или да я 
мачкаме);
най-важното•	 : в знак, че храненето е завършило, дома-
кинята слага своята салфетка на масата и гостите правят 
същото, но след нея.

Поведение на масата

Прибори и ред на сервиране
На приемите обикновено се използват различни прибо-

ри, основни от които са:
трапезен прибор (вилица, нож, лъжица) за първите и вто-• 
рите (освен рибните) ястия;
прибор за ордьовър (вилица и нож), който се различава • 



55

Блага Благоева

от трапезния прибор с по-малките си размери; употре-
бява се при сервирането на студени ястия и ордьоври; 
острието на ножа е назъбено;
рибен прибор (вилица с вдлъбнатина за отделяне на кос-• 
тите и лопатовиден тъп нож) за вторите рибни горещи 
ястия;
десертен прибор (лъжица, вилица и нож), който по раз-• 
мери е малко по-малък от прибора за ордьоври;
прибори за плодове (вилица и нож) за плодове и плодови • 
салати, различава се от десертния прибор с по-малките 
си размери; ножът е остър;
прибор за кафе или чай – лъжички за разбъркване на за-• 
харта в чашката.
Правилата при използване и подреждане на приборите 

основно са:
не всички прибори се използват едновременно;• 
при сервиране е прието да не се слагат на масата повече • 
от три вилици и три ножа еднов ременно; 
останалите ножове, вилици и другите допълнителни • 
предмети се поднасят в случай на необходимост към съ-
ответните ястия;
трапезните прибори лежат на разстояние един сантиме-• 
тър един от друг и на същото разстояние от края на ма-
сата; 
вилиците се поставят с извивката надолу, ножовете – с • 
острието към чинията;
вдясно, косо на чинията отляво надясно, стоят високите • 
чаши за напитки;
на масата непременно трябва да има и прибори, с които • 
се взема храна от общите блюда, които не се сервират 
на порции: отделни лъжици, вилици, лопатки, щипки и 
други приспособления (виж Фиг. 1).
храненето започва с прибора, който лежи най-далеч от • 
чинията ви, и се държи с ръката, от чиято страна е бил; 
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ножовете, вилиците и лъжиците, които са по-близо до • 
чинията, се използват последни. 
В повечето страни на официални обеди (вечери) е приет 

следният ред на смяна на ястията (в такъв ред се сервират и 
трапезните прибори):

ордьовър: яде се с помощта на вилица и малък нож;• 
супа: ако се поднася в чиния, трябва да се консумира със • 
супена лъжица, а в чаша – с десертна, при това ако супа-

Фиг. 1:
Примерна подредба

Легенда: 1. Основна (подложна) чиния (обикновено с по-голям диаметър). 
Върху нея се поставят необходимите за сервиране на всяко ястие чинии; 
тя се вдига от масата преди сервирането на десерта; 2. Салфетка; 3. 
Нож за салата и за студено предястие; 4. Нож за риба; 5. Лъжица за 
супа; 6. Нож за основно ястие; 7. Вилица за салата и студено предястие; 
8. Вилица за риба (тя е тризъба);  9. Вилица за основно ястие; 10. Чинийка 
за хляб и масло; 11. Нож за масло; 12. Вилица за десерт; 13. Лъжичка за 
десерт; 14. Нож за десерт или плодове; 15. Чаша за вода, сок или бира; 16. 
Чаша за бяло вино; 17. Чаша за червено вино (тя е по-голяма от чашата 
за бяло вино



57

Блага Благоева

та е изядена до половината, чашата може да се доближи 
до устата и останалото да се допие;
рибно ястие: яде се с прибор за риба или, ако няма такъв, • 
с вилица;
месно ястие: за него се използва голям трапезен прибор;• 
десерт: яде се с десертни вилици и лъжици; за сладоледа • 
се дава специална лъжичка;
плодове: ядат се с помощта на прибор за плодове; за гор-• 
ски плодове без дръжки има малки лъжички;
кафе: за него се дава кафеена лъжичка.• 

Етикет при хранене
Традиционно на приемите има два вида обслужване: /1/ 

„на маса“, когато всички ястия са сложени на трапезата и /2/ 
„чрез поднасяне“, когато за гостите се грижат сервитьори. 

Обслужването винаги започва от дамата, която седи вдя-
сно от домакина. В случай че сервитьорите са двама или пове-
че, започва от двете страни на масата. Ястията, които гостите 
трябва да вземат направо от подноса, сервитьорът поднася от 
лявата им страна, а те с помощта на дадени специално за това 
прибори ги прехвърлят в своите чинии (взима се само по една 
порция от общото ястие). Храните, които сервитьор разпреде-
ля, се поднасят от дясната страна. 

Не е прието да започвате да се храните, докато домаки-
нята не даде тон. Също така мъжете трябва да изчакат дамите, 
седящи вдясно и вляво от тях, първи да започнат да се хранят. 
Храненето започва с приборите, които са разположени най-да-
леч от чинията ни и с всяка смяна на ястието се вземат онези 
прибори, които са по-близо до нея.

При използване на приборите се различават основно два 
стила – европейски и американски.

При европейския стил правилата са следните:
Вилицата се държи със зъбците надолу в лявата ръка, • 
като дръжката й е скрита в дланта; ножът се държи в дяс-
ната ръка с острие, обърнато към чинията;
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Парчето храна се реже и се поднася с вилицата към уста-• 
та, но така, че зъбците й да сочат надолу;
Ако искаме да си отдъхнем или за малко да излезем, сла-• 
гаме в чинията на кръст – първо ножа и след това ви-
лицата със зъбчетата нагоре. Това е знак, че желаем да 
продължим храненето.
При американския стил правилата са малко по-различ-

ни:
Вилицата и ножът се държат както при европейския • 
стил, но след като храната се отреже на „зигзаг“, ножът 
се слага напряко с острието към нас в горната част на 
чинията;
След това  вилицата с яденето се премества от лявата в • 
дясната си ръка и се поднася към устата;
Отново вилицата се премества в лявата ръка и се започа • 
отначало;
Ако пожелаем за малко да се оттеглим от трапезата, сла-• 
гаме оста налата в дясната ръка вилица със зъбците на-
горе в чинията; ножът с острие към нас си остава така, 
както си е лежал, в горната част на чинията.
Независимо дали се храним по „европейски“ или „аме-

рикански“ стил, движението при загребването на храната 
трябва да бъде насочено към вас. И каквото и да консумирате, 
основното правило си остава неизменно: отрязваме и поемаме 
в устата си малки късчета, които лесно се сдъвкват.

Другите основни правила при хранене могат да се ре-
зюмират до следните:

Ако ни се предложи ястие, към което сме алергични или • 
не обичаме, учтиво казваме: „Не, благодаря!“ (правилата 
на добрия тон обаче препоръчват да вземем поне малко 
от него). 
Ако се отказваме от ястие, предложено от сервитьор, каз-• 
ваме тихо: „Не, благодаря!“ или просто поклащаме отри-
цателно глава. 
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На прием, когато ни се предлагат няколко вида ястия, мо-• 
жем да си вземем от онова, което ни харесва повече.
След като изядм основното ястие или след като сме при-• 
вършили с храненето, слагаме в чинията вилицата и 
ножа успоредно един до друг, но така, че дръжките им 
да сочат надясно и леко да са извън чинията. (Мненията 
на специалистите по етикета по този въпрос се размина-
ват – някои, например, предлагат ножа и вилицата да се 
поставят в чинията перпендикулярно на човека, който ги 
е ползвал).
По същия начин се слагат и десертните лъжици и вилици. • 
Когато десертът е сервиран в шола (ме тална купичка) с 
високо столче или в широка шола върху отделна чиний-
ка, оставяме лъжичката върху чинийката или в шолата.
Ако завършим храненето „по американски“, полагаме • 
приборите (ножа и вилицата) в чинията успоредно един 
до друг – вилицата обърната със зъбците надолу, а ножът 
– с острието към нас.
Когато приключим със супата, поставяме лъжицата на • 
долната плоска чиния, а ако няма такава, я оставяме в 
дълбоката чиния. 
След като се нахраним, не отместваме чинията.• 
На приемите сигнал за приключване на храненето  дава • 
домакинът (или домакинята). Гостите не са длъжни вед-
нага да станат от масата. 
Специалистите по етикет при хранене посочват т.нар. 

„13 забрани по време на хранене“, които ще отбележим:
Докато се храните и с едната си ръка държите вилица • 
(лъжица), с другата не трябва да обгръщате чинията;
Не трябва да нарязвате наведнъж всичко, което е в чи-• 
нията;
Не трябва да натрупвате върху вилицата, с която току-що • 
сте боднали месо, много гарнитура;
Не трябва да започвате да пиете, докато не сте сдъвкали • 
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и глътнали храната. Позволява се да пиете кафе, държей-
ки в устата си малък залък препечен хляб – толкова ма-
лък, че остава незабелязан за околните;
Не трябва да бършете своите прибори. Ако чистотата на • 
ножа и вилицата буди съмнение у вас, повикайте серви-
тьора и му покажете приборите;
Не трябва да размахвате вилица или лъжица по време • 
на оживен разговор, особено ако по тях има остатъци от 
храна;
Не трябва да се облягате на гърба на стола и да заявява-• 
те на всеослушание: „Край, наядох се!“ или „Повече не 
мога!“ – поставете приборите по съответния начин; 
Докато сте на трапезата, не трябва да се решите, пудрите • 
или да си слагате червило;
Не трябва без особена причина да напускате масата; • 
При никакви обстоятелства не трябва да правите забе-• 
лежки, ако някой не се храни правилно; 
Не трябва да оставяте следи от червило по салфетка, по • 
ръба на чаша, на вилицата или лъжицата;
Не трябва, когато поднасяте чашка до устата си, да раз-• 
первате кутрето си – това изглежда твърде превзето;
Не трябва да оставяте лъжица в чашка (слага се в чиний-• 
ката или ако няма такава, върху салфетката).
В заключение ще посочим, че храненето заема значима 

част от светските – лични и институционални форми на общу-
ване и затова правилата трябва да се познават и да се спазват. 
Противното прави лошо впечатление и има негативни след-
ствия.
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ДЪРЖАВЕН 
ЦЕРЕМОНИАЛ

6

• Видове церемониали – за държавен глава; за ръко-
водител на правителство; за морски почести; за ди-
пломатически корпус • Представителни елементи на 
протоколно-церемониалната дейност – национален 
флаг; национален герб; национален химн • Обичайни 
елементи на протоколно-церемониалната дейност – 

военни почести; облекло •
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Терминът „церемониал“ произлиза от латинската дума 
caeremonia – „благоволение“, „почитание“. Съществуват раз-
лични дефиниции на церемониала, но те могат да бъдат сведе-
ни до: /1/ външна форма и правила, които се спазват при тър-
жества, приеми, празнични шествия и др.; /2/ официално тър-
жество по предварително изработен план според определени 
правила или традиции; /3/ външна вежливост, маниерничене.

Държавният церемониал е елемент от държавния прото-
кол и включва организацията на посещенията и официалните 
срещи в страната при гостуване на държавен глава, председа-
тел на парламент, правителствен ръководител и министър на 
външните работи, както и посещения в чужбина на официални 
представители и тяхното участие в официални церемонии на 
приемащата страна.

При посещенията си в страната и чужбина представите-
лите на институциите на държавната власт се придружават от 
делегации. Видът на делегацията зависи от целите и задачите 
на посещението (които предварително се договарят) и от със-
тава на делегацията. Ако в поканата не се определя видът на 
делегацията, гостуващата страна сама определя вида и струк-
турата на своята делегация. Основните критерии за класифи-
кация на делегациите са: /1/ ниво на ръководителя на делега-
цията; /2/ степен на представителност.

По първия критерий делегациите се делят на:
делегация на държавно ниво: делегация на най-високо • 
ниво (ръководи се от държавен глава); задачите й са от 
общодържавно значение;
делегация на парламентарно ниво (ръководи се от пред-• 
седателя на парламента или негов заместник);
делегация на правителствено ниво (делегация начело с • 
министър-председателя или негов заместник);
смесени делегации: в състава на делегацията са включе-• 
ни представители на различните органи на държавната 
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власт (ръководи се от представителя на най-висшия ор-
ган в държавата).
По втория критерий делегациите се делят на различни 

видове (основни сред тях са):
представително-специализирани делегации: когато де-• 
легацията представлява орган на държавната власт, чия-
то цел е да осъществи контакти с професионална насо-
ченост от определена сфера на обществено-икономиче-
ския живот;
делегации посрещани от местната власт: в тях влизат • 
представители на централната и местната власт от стра-
ната и чужбина, представители на дипломатическия кор-
пус и др.
Във всяка държава държавният церемониал е уреден със 

закон и е съобразен с националните традиции и международ-
но признатите норми на учтивост. В България церемониалът е 
уреден в Закон за държавния протокол.

Видове церемониали

Церемониал за държавен глава
Особеностите на протокола при посрещане на държавен 

глава (монарх или президент) се отнасят до: 
посрещане на границата, ескорт, салютиране, строяване • 
на почетния караул със знамената на двете държави, из-
пълнение на националните химни, определяне на облек-
лата за различните части на церемониалната програма и 
др. (например при пристигане и спиране в друго насе-
лено място преди столицата чуждестранният държавен 
глава се посреща от личен представител на домакина; 
там се строява почетния караул и се изпълняват церемо-
ниалните химни);
в столицата държавният глава на приемащата страна • 



64

Записки по етикет и протокол

лично посреща гостуващия: поднасят се цветя на госта и 
придружаващите го лица, след което домакинът предста-
вя на госта другите официални лица и отправя покана да 
се приеме рапорта на командира на почетната войскова 
част;
при изпълнението на националните химни на двете стра-• 
ни в някои държави се дава салют от 21 артилерийски 
изстрела, по-известен като „салютът на нациите“;
след приключване на церемониалите на мястото на по-• 
срещане в столицата гостите по определения ред се на-
станяват в автомобили и при ескорт на мотоциклети се 
отправят към определената резиденция на госта;
обществените сгради и главните артерии на града и осо-• 
бено улиците, по които преминава тържественото шест-
вие, се украсяват със знамената на двете държави.

Церемониал за ръководител на 
правителството

Церемониалът се отличава значително от церемониала 
за посрещане на държавен глава-монарх и се отличава несъ-
ществено от този при гостуване на държавен глава-президент. 
Специалистите твърдят, че е налице тенденция при междуна-
родни прояви на високо равнище да се изравнява церемониа-
лът за посрещане на държавен глава и за ръководител на пра-
вителство. 

Церемониал за морски почести
Военните кораби или ескадри осъществяват два вида по-

сещения на чужди пристанища: официални и неофициални. 
Официалната визита винаги има строго протоколен характер. 
Тя е резултат от покана на правителството на посещаваната 
страна. Уговаря се чрез министрите на външните работи на 
двете страни, като предварително се определя времето на по-
сещение, продължителността на визитата, официалните посе-
щения, церемониалните прояви.
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Церемониал за дипломатически корпус
По силата на принципа на взаимността и разпоредбите 

на Виенската консулска конвенция (1963 г.) и Виенската ди-
пломатическа конвенция (1961 г.) церемониалният ред за ди-
пломатите и консулите на всяка държава съответства на це-
ремониалния ред на другите държави. Основният критерий е 
рангът (класът и старшинството). В практиката церемониал-
ният дипломатически ред се разделя на индивидуален и ко-
лективен.

Представителни елементи на протоколно- 
церемониалната дейност

Нормативно уредените (регламентирани в закон) пред-
ставителни елементи на протоколно-церемониалната дейност 
са: национален флаг; национален герб; национален химн.

Национален флаг
Отношението към националния флаг съсредоточава меж-

дународния етикет на държавата. По етикет се отдава чест от 
военните лица и се свалят шапки от цивилни, когато към тях 
се пренася националното знаме.

Протоколно-церемониални	 правила на националния 
флаг:

винаги заема почетното място; в рамките на общоприе-• 
тата практика: дяснофланговото (гледано с гръб) или в 
центъра (при редица от знамена); 
при едновременното издигане на националните знамена • 
на няколко държави се спазва подреждането по азбучен 
ред, в т.ч. на страната домакин (на някои от международ-
ните езици или на езика на страната, където знамената 
се издигат);
при двустранни срещи почетното място е за национал-• 
ното знаме на госта; допуска се националното знаме на 
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страната домакин да заеме последно място; не трябва 
знамената да се поставят едно под друго; правилно е да 
бъдат еднакви по размери;
когато флагът се издига в рамките на международна ор-• 
ганизация и тя самата има знаме, това знаме се поставя 
на първо място или едно в началото и друго – в края на 
издигнатите знамена на страните-участнички;
църковни знамена (или знамена на религиозни общности • 
и култове) могат да бъдат издигани в зависимост от пово-
да: ако са различни от националните и са представители 
на една и съща държава, предимство имат националните; 
ако представляват самостоятелен субект или пълнопра-
вен участник в определена проява, въпросът се решава в 
съответствие с правомощията на субекта и с качеството, 
в което той присъства;
ако определени представители на държави (държавен • 
глава, благородници, военни и др.) имат персонални зна-
мена, издигането и свалянето им следва да бъдат съоб-
разени с нормативната уредба на въпроса в страната на 
церемонията.
Поводите, при които се издигат националните знамена 

(протоколен	календар) са:
задължителни • (уредени нормативно и с общонационал-
но значение – напр. национален празник) и
факултативни • (свързани с израз на уважение към едно 
или друго събитие в живота на народа и страната).
Местата, където се издига националното знаме биват:
постоянни•   (сградите, където е седалището на висшите 
органи на държавната власт) и
временни•  (сгради, в които се намира орган или пред-
ставител при изпълнение на служебни или официални 
функции).
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Правото на национално знаме (за неговото издигане и 
сваляне) е регламентирано, обикновено в законодателен акт: 

предоставя се на държавния глава, ръководителя на пар-• 
ламента (или неговите камари), ръководителя на прави-
телството и ръководителя на дипломатическото предста-
вителство;
право на знаме има и главнокомандващият въоръжените • 
сили на страната (обикновено това е държавният глава); 
при официални посещения зад граница ръководителите • 
на министерствата на външните работи и на отбраната 
също ползват право на знаме;
когато наред с националното е налице и правото на лич-• 
но знаме, е възможно издигането както само на едното – 
по принцип националното, така и на двете; но почетното 
място принадлежи на националното знаме;
при държавите с федерално устройство са възможни две • 
национални знамена – на федерацията и на съставната 
единица; почетното място е на федералното;
право на знаме имат и ръководителите на международ-• 
ните организации (ако разполагат с техни регламентира-
ни символи).
Издигането и свалянето на националното знаме от ди-

пломатическите представителства има някои особености:
знамето се издига на сградата на канцеларията и на рези-• 
денцията, когато те са в различни сгради, постоянно;
дипломатическото представителство може да издига • 
само националното знаме на изпращащата го страна;
допустимо е от практиката на някои страни на сградата • 
на чуждестранното представителство да бъде издигано и 
националното знаме на приемащата държава в случаите, 
когато представителството се посещава по официален 
повод от държавния глава на тази страна;
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местните правила регулират издигането на двете знаме-• 
на или само това на приемащата, полагащите се поче-
сти и времетраенето (обикновено се издига в момента на 
пристигането и се сваля при излизането на държавния 
ръководител от сградата);
ръководителите на дипломатическите представителства • 
имат право да поставят националното знаме на своята 
страна в намалени размери на служебните автомобили 
на предния десен капак, а в някои случаи – и на тавана 
на подвижна стойка;
когато в един автомобил се намират две лица с право на • 
знаме, на почетното място се поставя знамето на страна-
та на госта;
издигането на националното знаме в знак на уважение • 
понякога става в нерегламентирани случаи: различни 
срещи на население от крайгранични райони на съсед-
ни страни, влакове на дружбата и др.; в някои държави 
практиката не забранява издигането на знамето и на до-
мовете, учрежденията, учебните заведения и т.н.
Времетраенето (извън постоянното) на издигане на 

знамето се определя от продължителността на повода, който 
се обявява от висшия орган на държавната власт или висшия 
изпълнително-разпоредителен орган;

Страните-членки	и	асоциираните	към	Европейския	
съюз	държави издигат знамето на общността: това може да 
бъде както само символът на ЕС , така и двете – на ЕС и съот-
ветната страна; предимство се дава на знамето на съюза. (Ос-
таналите характеристики, поводите, местата и времетраенето 
са както при националните знамена).

Национален герб
Протоколно-церемониалните правила по отношение на 

герба могат да се резюмират до следното:
разполагане върху флага – задължително във вертикално • 
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положение и в онази част или цвят, на които мястото му 
е определено в нормативния акт;
графичното (или едноцветно) възпроизвеждане е допус-• 
тимо главно при документи в големи количества (блан-
ки, паспорти и др.)
гербът може да бъде поставен • самостоятелно в местата 
(сгради, зали), където се намират постоянно или времен-
но органите на държавната власт, изпълнително-разпо-
редителните органи и дипломатическите (консулските) 
представителства, но задължително с обяснителен текст, 
посочващ точното им название и отношението помежду 
им; официалните документи на тези органи (бланки, по-
кани, паспорти и др.) също носят националния герб;
индивидуалното право • на герб се покрива с правото на 
национално знаме на съответните органи, а в съответ-
ствие с международния обичай – и ръководителите на 
ведомствата на външните работи и на отбраната при 
международни изяви с тяхното участие в чужбина; гер-
бът се поставя на сградите, където те отсядат, на транс-
портните средства и на документите им.

Национален химн
Изпълнението на националния химн с музикален израз и 

текст трябва да бъде в пълния му вид, но се допуска и изпъл-
нение само както на оркестровата, така и на текстовата част.

Основните	правила при изпълнение на химна са:
присъстващите стоят прави;• 
мъжете свалят шапки или ако имат право на химн, кози-• 
руват, макар с граждански шапки; 
военните лица в униформа застават „мирно“ и козиру-• 
ват;
след изпълнение на химна не се аплодира.• 
Поводите за изпълнение на националния химн са:
тържествени случаи с общонационално значение (на- • 
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ционален празник, откриване на паметници, тържестве-
на заря и т. н.); 
международни прояви с участието на дадена държава • 
(при посещения на делегации – при посрещането в нача-
лото и при изпращането в официалния край, при полага-
не на венци, при откриване на съвещания, при конгреси 
и други форуми); 
връчване на акредитивни писма от ръководители на чуж-• 
дестранни дипломатически представителства, ако мест-
ната протоколна практика предвижда това; 
откриване и закриване на международни конкурси, със-• 
тезания, включително при връчването на наградите на 
победителите;
при посещение на държавния глава и главнокомандва-• 
щия въоръжените сили в армейските поделения и части;
при гостувания на военни, военноморски и военновъз-• 
душни части в чужбина – общо правило е личностите, 
имащи право на знаме, герб и химн, да ползват това пра-
во и на борда.

Обичайни елементи на протоколно- 
церемониалната дейност

Към обичайните елементи на протоколно-церемониал-
ната дейност се отнасят военните почести и носенето на ре-
гламентирано облекло.

Военни почести
Оказването на военни почести традиционно е регламен-

тирано и може да се резюмира до следното:
оказват се на държавен глава, на ръководител на прави-• 
телство, на главнокомандващ въоръжените сили (в слу-
чай, че няма едно от първите две качества) и на ръково-
дителя на ведомството на отбраната;
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оказват се и при откриването на важни стопански обек-• 
ти и паметници от общонационално значение, както и 
при полагането на венци пред определени национални и 
чуждестранни паметници;
оказват се задължително под националното знаме и с из-• 
пълнението на националния химн;
гостът се движи от страната към войнската част – смята • 
се, че той прави прегледа;
Военните почести са два основни	вида: 
пълни – • с церемониален марш пред приемащия (оказват 
се на държавния глава, главнокомандващия въоръжените 
сили и министъра на отбраната);
ограничени • (без марш) – оказват се на ръководител на 
правителството; /1/ вътрешно правило: почестите се 
оказват във всички населени места, които посещава ръ-
ководителят; практикува се, ако там няма военна част, 
почестите да се оказват от специално изпратено за целта 
подразделение; /2/ при траурни церемонии военните по-
чести се съчетават с траурни елементи (маршове, траур-
ни знамена и др.) (виж Фиг. 2).

О З Р1 Р2 Р3

1
4

....

Фиг. 2:
Схема на прегледа при военни почести

Легенда: О – Оркестър; З – Знаме; Р1,	2 и 3 – Военни части; 1 – Ръково-
дител; " – Линия на прегледа
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Облекло
Най-общо облеклото при церемониално-протоколните 

дейности се разделя на:  формено (парадно и вечерно), обик-
новено (официално и ежедневно) и специално (традиционно).

Форменото	 облекло – специален модел дрехи за раз-
лични събития; изработката им изисква определен вид плат, 
кройка, аксесоари, обувки, ръкавици, шапки, връзки.

Парадната форма• 	 се изработва от сукно с бродерия 
(сърмени ширити) и се носи при официални церемонии 
(затова понякога това облекло се нарича и церемониал-
но); носи се обикновено в присъствието на държавния 
глава, на тържества по случай националния празник на 
собствената и на приемащата страна; ръководителите 
на дипломатическите представителства, когато това се 
допуска от приемащата страна, могат да носят парадна 
форма и по време на връчването на акредитивните си 
писма;
Вечерната форма• 	представлява особена кройка облекло 
със съответстващите й други съставки. Това са смокин-
гът или за най-официални случаи – фракът (смокингът и 
фракът са облекла от черен плат, но в страни с топъл кли-
мат могат да бъдат и от бял или друг светъл плат, но само 
горната част); пример: форменото облекло на бившите 
съветски, а сега на руските дипломати – посланици и 
пълномощни министри, със сърмена бродерия на якич-
ката – дъбов лист, която е еднаква, но чертите на ръкави-
те са различни по брой в зависимост от класа и ранга;
Обикновеното	официално	облекло	– състои се от тъ-

мен (не задължително черен) костюм, бяла риза и подходяща 
(обикновено светла) вратовръзка, а може и папийонка, тъмно 
палто и тъмни обувки; изисквания за кройка и плат няма, това 
е предоставено на вкуса на участника в церемонията; разпро-
странено е и поради удобството, възможностите за разнообра-
зие и достъпността му. Носенето на обикновеното ежедневно 
облекло не е регламентирано.
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Специалното	 облекло	 – то е резултат на местни гео-
графски и климатични условия и на религиозни традиции. 
Националната форма на облеклото се смята за приета от ос-
таналите субекти на международните отношения и може да 
замества всички останали видове представително облекло. 
Тя обаче има задължителен характер, ако за това са налице 
разпоредби на вътрешното ръководство, само за гражданите и 
представителите на собствената страна. Недопустимо е да се 
изисква или да се налага на представителите на чужди страни 
носенето на местно национално облекло

Военното	облекло	– приравнява се към другите видове. 
Военните лица на дипломатическа служба представляват или 
всички родове войски на армията на изпращащата държава, 
или само един от тях. От това се определя и формата на об-
леклото: като единен представител аташето по отбраната или 
военният, военновъздушният и военноморският аташе носи 
униформата на онзи род войска, чийто представител е бил пре-
ди преминаването на дипломатическа работа, а при отделно 
представителство по родове: военният – на пехотата, военно-
въздушният – на авиацията, и военноморският – на флота.

Налице са и някои етикетни правила, свързани с начини-
те на носене на държавни отличия при различни церемонии, 
които е добре да се познават: /1/ при носене на униформено 
облекло ордените не трябва да са повече от шест: два от дясна-
та и четири от лявата страна; медалите са от лявата – по степен 
на важност, но не повече от четири; /2/ лента се носи от дясно 
рамо към ляво бедро; /3/ ордени на шията се носят най-много 
два, но задължително с папийонка; /4/ при няколко еднакви на-
гради се носи само една; /5/ чуждите награди се поставят след 
националните; /6/ орденските лентички се носят по две в два 
реда; /7/ на клубни вечери и върху връхни дрехи не се носят 
награди; /8/ обикновено в поканите за церемонии се посочва 
носенето на награди.
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ 

ПРОТОКОЛ

7

• Признаване на новосъздадени държави • Назна-
чаване на ръководител на дипломатическо пред-
ставителство • Дипломатическа кореспонденция • 
Вербална дипломация • Протокол в международни 

организации •
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Дипломатическият протокол се определя като съвкуп-
ност от правила, норми, традиции и условности, спазвани от 
националните институции за външна политика и от техните 
представители при официални и неофициални международни 
поводи. Той е инструмент на дипломацията при реализацията 
на нейната дейност. 

Съвременната протоколна дипломатическа практика се 
основава на Виенската конвенция за дипломатическите отно-
шения от 1961 г. 

Основните елементи на дипломатическия протокол са 
свързани с:

признаване на новосъздадени държави и правителства и • 
установяване на дипломатически отношения;
назначаване на ръководител на дипломатическо предста-• 
вителство;
дипломатическа кореспонденция;• 
вербална дипломация (дипломатическа беседа);• 
дипломатически приеми;• 
представително-церемониалната дейност;• 
протоколът в международните организации и др.• 

Признаване на новосъздадени държави 
В международните отношения признаването на една 

държава (или правителство) може да бъде: /1/ декларативно 
– осъществява се с декларация на орган на държавната власт 
според вътрешното законодателство на признаващата страна; 
/2/ подразбиращо се – когато изрично не се подчертава призна-
ване, но се изразява желание за поддържане и развитие на дву-
странни отношения; /3/ мълчаливо – при негласнo приемане на 
посланието или известието и /4/ с обратна сила – в случай на 
признаване с обратна сила при установяване на отношения. 

Преговорите за установяване на отношения са институ-
ционализиран процес и при него се използват различни алтер-
нативни форми:
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могат да се водят от мисиите на заинтересованите стра-• 
ни, акредитирани в трети държави, като се използва не-
утрален терен;
могат да се водят от мисиите на съответните страни при • 
ООН или при друга международна организация;
могат да се водят от специални мисии, изпратени за цел-• 
та и ръководени от висш дипломат или посланик, акре-
дитиран в съседна страна;
могат да се водят и на по-високо държавно ниво, но само • 
ако съществува абсолютна увереност в техния успешен 
край.
Документите, оформящи постигнатата договореност са: 

двустранни споразумения; идентични ноти; комюникета. 

Назначаване на ръководител на 
дипломатическо представителство 

В дипломатическа практика е прието всяка страна преди 
да назначи свой посланик в друга държава да поиска съгла-
сие от нейното правителство за назначаването му. Това става 
с агреман (от френски – одобрение). Това е документ, с който 
се дава съгласие, че приемащата страна одобрява посоченото 
лице за ръководител на мисията като приемливо за нея. Прие-
то е отговорът на искането на агреман да се дава в кратък срок, 
ако приемащата държава няма някакви политически или други 
съображения за забавяне или отказ. Специалистите твърдят, 
че от времето на отговор за искания агреман може да се съди 
за състоянието на двустранните отношения, а забавянето му 
винаги предизвиква негативно впечатление. 

При поискан агреман приемащата страна отговоря по 
един от следните начини:

отговаря положително, като използва същите начин и • 
форма, използвани при неговото отправяне;
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отговаря отрицателно, без да е задължена да посочи мо-• 
тиви за това;
не реагира на искането за агреман (тогава изпращаща-• 
та държава трябва да проучи и анализира причините за 
това);
намеква в дипломатична форма на акредитиращата дър-• 
жава да оттегли направеното искане за агреман поради 
някои свои съмнения по отношение на качествата на ди-
пломата (или предприема стъпки да покаже, че за прие-
мащата държава предлаганото лице не е напълно подхо-
дящо поради политически, лични или други мотиви). 
Освен агремана в дипломатическата практика се изпол-

зват и други документи. Най-популярните сред тях са:
акредитивни писма • – те са формален документ, удосто-
веряващ представителния характер на дипломатическия 
представител и неговото акредитиране в приемащата 
страна в това му качество. Връчването на акредитивни-
те писма е задължителен формален повод за поемане на 
функциите от новоназначения посланик. Заедно с това 
връчването е и тържествен церемониален акт, подчинен 
на правилата на протокола на приемащата страна (виж 
Фиг. 3);
отзователни писма • – чрез тях се съобщава официално 
за отзоваването на предишния дипломатически предста-
вител от заемания от него пост и се посочват причините 
за това; 
отпускни писма • – в тях по правило се изтъкват положи-
телната оценка за дейността на дипломатическия пред-
ставител и приносът му за развитието на двустранните 
отношения; 
известителните писма – • те се отнасят до избирането 
на нов държавен глава и встъпването му в длъжност или 
при друг важен повод. 
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(Герб)

(1)
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

до

...(2)...

...(3)...,

В желанието си да развиваме още повече добрите 
приятелски отношения между нашите две страни постанових 
с Указ да се назначи в качеството на извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в ...(4)... господин/госпожа

...(5)...

Акредитирайки го/я с настоящите писма, най-учтиво 
Ви моля да го/я приемете благосклонно и да оказвате пълно 
доверие на всяко съобщение, което той/тя ще Ви право от името 
на Република България.

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА: (6)
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ: (6)

София, ...(7)... година

(8) печат

Фиг. 3:
Акредитивно писмо в практиката на Република България
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Дипломатическа кореспонденция

Дипломатическата кореспонденция е една от основните 
форми на дипломатическа дейност, насочена към постигане 
на определена външнополитическа цел или към решаване на 
конкретна задача в двустранните или многостранните отноше-
ния. 

Основните видове документи при дипломатическа ко-
респонденция са: нота, паметна записка, меморандум, нон-
пейпър, частно писмо, агреман, акредитивни и отзовател-
ни писма, известителни писма и други. 

Специалистите по дипломация посочват, че е задължи-
телно стилът на дипломатическия документ да бъде елеган-
тен, прецизен, точен, убедителен, учтив. Използваните изрази 
е необходимо да са премерени; да не излизат от рамките на 
утвърдения международен протокол и традиционна практика. 
Тъй като това са представителни документи, се изисква: из-
писването на точното название на изпращащото представител-
ство; използването на бланка от луксозен вид хартия с отпеча-
тан герб; полагането на печат и подпис.

Накратко ще представим основните видове документи в 
дипломатическата кореспонденция: 

вербална нота • – това е най-разпространеният документ; 
в него се излагат позиции по различни въпроси от текущ 
характер; могат да бъдат и по важни политически проб-
леми;
циркулярна нота • – определя се като разновидност на 
вербалната (тъй като в началото и в края имат едно и 
също съдържание); изпраща се от един подател (посол-
ство) до други посолства;
колективна нота • – изпраща се до определен междуна-
роден орган (или до правителството на приемащата дър-
жава); целта й е да се постави общ проблем или позиции 
по изрични инструкции;
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идентична нота • – това е документ с един и същ текст, 
която две или повече държави изпращат в едно и също 
време на трета държава, чрез своите дипломатически 
представителства; 
ответна нота • – с нея министерството на външните ра-
боти (или дипломатическото представителство) отговаря 
на получени ноти;
протестна нота • – в нея се изразява недоволство или про-
тест срещу определено поведение на друга страна; из-
готвя се от министерството на външните работи или от 
дипломатическо представителство;
ултиматум • – това е официална нота, която една държава 
отправя към друга; в нея се изисква в категорична форма 
приемане на определено поведение и се отправя заплаха 
от предприемане на съответни мерки;
лична нота • – съдържа позиции по принципни политиче-
ски въпроси или в нея се предоставя важна информация 
при установените изисквания на дипломатическия про-
токол, или в отговор на получена лична нота;
паметна записка • – тя допълва и фиксира в писмена фор-
ма изявено устно заявление, становище, позиция; 
меморандум • – в него подробно се излага фактическата 
страна на определен въпрос, съдържа се анализ на про-
блема и аргументация с мотиви в полза на изразеното 
становище; 
частно писмо • – то се изпраща от познати официални 
лица по лични поводи, но в него може да се съдържат 
и официални въпроси (когато е преценено, че по тях не 
е целесъобразно да се изпращат вербални или лични 
ноти). 

Вербална дипломация
Дипломатическата дейност се осъществява не само в 

писмена, но и в устна форма. Независимо от характера на пре-
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говорите е необходима предварителна подготовка, изразяваща 
се в редица уточнения, свързани с: броя на делегациите, зая-
вили участие и правилата на гласуване; официалния работен 
език на преговорите, както и вида на превода; процедурните 
правила; дневния ред; организацията на секретариата и изис-
кванията по техническите въпроси; вида на заключителния 
документ и на другите документи, които ще се приемат; на-
чините на разпространение на проекто-документите, изказ-
ванията и приетите официални документи; организацията на 
пресслужбата; проучването на позициите на заявилите учас-
тие страни по основните въпроси на преговорите.

Основен принцип в дипломацията е, че всички делегации 
на конференции и други форуми, на които се водят преговори 
имат равни права и към тях трябва да се проявява еднакво вни-
мание и отношение.

Разполагането на делегатите зависи от това дали фору-
мът е двустранен (виж Фиг. 4 и 6) или многостранен (виж Фиг. 
5 и 7), от броя на участващите делегации. Така например, при 
двустранните срещи масата за преговори е правоъгълна като 
в центъра един срещу друг са ръководителите на двете деле-
гации, а от дясно и на ляво от тях се нареждат членовете на 
съответните им делегации като се спазва редът на старшин-
ството. Ако масата за преговори кръгла, отново се спазва стар-
шинството. Пред ръководителя на всяка делегация се поставя 
националния флаг, картонче с името и длъжността му; посо-
бия за водене на бележки. На крайните места на масата обик-
новено седят секретарите на делегациите или най-нисшите по 
ранг участници.

Една от най-важните форми на вербална комуникация и 
професионално задължение на всеки дипломат е дипломати-
ческата беседа. За нейното успешно провеждане е необходи-
мо да се спазват следните изисквания:

срещата да бъде поискана по подходящ начин и с доста-• 
тъчен толеранс от време;
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да се посочи темата, по която ще се говори, за да може • 
другата страна да се подготви;
да няма импровизации; • 
да е осъществена задълбочена подготовка и съсредото-• 
чаване (включително задочно запознаване с бъдещия съ-
беседник); 
да сме сигурни, че сме разбрали събеседника си добре • 
(ако нещо не е ясно да се поиска разяснение);
да не се критикува в никакъв случай външната и вътреш-• 
ната политика на страната на пребиваване, нейните нра-
ви и обичаи;
да се проявяват вежливост, внимание, общителност, • 
сдържаност.
Особено важно място в дипломатическата вербална и 

писмена комуникация заема дипломатическият език. Той се 
определя като специфичният (устен и писмен) език, използван 
от дипломатите при изпълнение на целите и задачите на тях-
ната дейност. Спазването на езика на дипломацията е основно 
протоколно изискване и затова той трябва да се познава.

Протокол в международни организации

В международните организации също е прието да се 
съблюдават правилата, традициите и условностите на общо-
приетия дипломатически протокол. Протоколът изисква също 
уважение на независимостта и суверенитета на държавите, 
които участват в съответните международни организации. 
Възприета е следната йерархично подредена класификация на 
международните организации:

ООН – заема първо място (по характер и мащаб);• 
регионални организации от политически и военен харак-• 
тер;
големи международни организации с икономически, со-• 
циален и административен характер;
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големи регионални организации с невоенен характер;• 
междуправителствени административни организации с • 
глобални или регионални компетенции;
международни неправителствени организации.• 
Протоколът на ООН не съответства изцяло на протокол-

ната практика в отделните държави. Специалистите го опреде-
лят като по-практичен и опростен. Той изключва пищността и 
блясъка, характерни за коронясването на монарх, встъпването 
в длъжност на президент и други. В ООН все още няма обоб-
щен правилник за протоколните правила и норми, макар те да 
се съдържат в различни документи, в решения и разпорежда-
ния за различни протоколни случаи. Така например, в едни 
случаи старшинството на длъжностните лица в организацията 
и постоянните представителства при нея се ръководят от при-
етите в ООН ръководни правила; в други – от установените  
протоколни традиции и прецеденти; а в трети – от междуна-
родните правила на дипломатическия протокол. 

Приемите в ООН не се отличават съществено от тези в 
различните държави. Те се дават от Генералния секретар на 
ООН при официални посещение на държавни глави и пра-
вителствени ръководители. При подреждането им на масата 
гостите се разполагат в съответствие с установеното старшин-
ство в ООН. По преценка на Генералния секретар вместо за-
куска или обед, в чест на високия гост се дава коктейл от типа 
„чаша шампанско“ като по традиция се кани и оркестър, който 
изпълнява национална музика от страната на госта.
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ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ 
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА РАБОТА

8

• Писмо-предложение и СV • Интервю – поведение и 
външен вид •
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Спазването на етикетните правила и познаването на де-
ловия институционален протокол са важно условие както при 
кандидатстване за работа, така и за успешна професионална 
реализация. 

Кандидатстването за работа изисква да се познават и 
спазват правилата за изготвяне на писмо-предложение (cover-
letter); на биографична справка (CV); както и подготовка за 
явяване на събеседване (интервю).

Писмо-предложение и CV

Подготовката на двата документа е много отговорна, за-
щото те формират предварителното впечатление у работода-
теля. Много често според тях се осъществява селекцията на 
кандидати и допускането им до събеседване.

И двата документа са информационни, т.е. представят 
кандидата. Пишат се на бяла хартия, на компютър; не носят 
никакво заглавие. Данните в двата документа взаимно се до-
пълват, но не се преразказват. Писмото има за цел да изложи 
мотивацията на кандидата; а  CV – данните за него.

Писмото-предложение (често днес наричано мотиваци-
онно писмо) трябва да съдържа следните основни моменти:

източникът на информация за обявеното свободно мяс-• 
то;
ясно изразена заявка за заемане на длъжността;• 
описание на образованието, допълнителната квалифика-• 
ция и работата до момента на кандидатстване (кратко и 
синтезирано);
референции (ако има такива или ако се изискват спе- • 
циално);
изразена готовност за принос към работата;• 
готовност за (и умения за) работа в екип.• 
Писмото трябва да е кратко (една страница); написано 

с ясен и убедителен тон. Не трябва да крие предимствата на 
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кандидата, но и не трябва да ги натрапва агресивно. В интер-
нет-мрежата са налице различни варианти на примерни пис-
ма. В България вече съществуват и специализирани компании, 
занимаващи се с подобни дейности. Тук прилагаме примерен 
образец за мотивационно писмо, взет от мрежата (виж Прило-
жение 1). 

Биографичните данни – CV (от латински Curriculum 
vitae – „жизнен път“), трябва да съдържат следните данни:

име и фамилия;• 
адрес за връзка (пощенски, електронен, телефони);• 
цел на искането;• 
дата и година на раждане;• 
семейно положение (не е задължително);• 
образование (започва се от последното);• 
квалификации и специализации;• 
чужди езици (със степен на владеене и сертификати, ако • 
има такива);
трудова дейност (започва се от последната актуална та-• 
кава);
получени награди (ако има такива);• 
компютърни умения;• 
препоръки;• 
свидетелство за правоуправление на МПС (ако се изис-• 
ква).
Пирлагаме примерно CV по утвърдения европейски 

стандарт (виж Приложение 2).

Интервю

Обикновено интервюто се явява най-важната среща при 
окончателен подбор на кандидатите за работа. Подготовката за 
него изисква не само демонстрация на професионални знания 
и умения, но и такива поведение и визия, които да направят 
добро впечатление на бъдещия работодател. Интервюто е мно-
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го важно, защото при него се осъществява личен контакт, чрез 
който директно се оценяват персонални качества, външен вид, 
маниери и поведение.

Необходимо е да се имат предвид някои общи изисква-
ния, спазването на които е задължително за успешно предста-
вяне.

Поведение при интервю
Явявяме се в точно определеното време. Не бива да се • 
допуска никакво закъснение (специалистите дори пре-
поръчват да се дойде 10–15 минути по-рано).
Влизаме спокойни, уверени, приветливи. Поздравяваме • 
учтиво, с лека усмивка. Ръкуваме се, само ако приема-
щият ни подаде ръка. 
Сядаме, ако ни предложат. Ако поканата да седнем се за-• 
бави, то тогава може да попитаме, дали ли седнем.
Ако ни бъдат предложени кафе, чай или разхладителна • 
напитка, не бива да отказваме; възможно е да не консу-
мираме, но от приличие малко отпиваме от тях. 
Началото на разговора се инициира от приемащия. • 
Внимателно изслушваме задаваните въпроси (ако е не-• 
обходимо, си ги записваме). 
Отговаряме кратко, ясно, уверено; изчерпателно по всич-• 
ки аспекти на проблема. Не трябва нито да избързваме 
(прекъсвайки интервюиращия), нито да забавяме отгово-
ра си.
Добре е да следим внимателно невербалното поведение • 
на водещия събеседването (движения, жестове, мимики, 
интонацията на гласа), защото то може да бъде ориентир 
за нашето поведение.
Гледаме интервюиращия в очите – това създава впечат-• 
лението, че сме искрени, че проявяваме реален интерес. 
Специалистите твърдят, че погледът не бива да слиза от 
триъгълника, образуван от двете очи и средата на чело-
то.
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Ако разговорът е с повече хора, преместваме погледа си • 
към всеки поотделно, но на най-главния отделяме най-
голямо внимание. Задължително контролираме движе-
нията и жестовете си. Излишното жестикулиране с ръце; 
въртенето на стола; въртенето на главата; излишните ми-
мики и т.н., разсейват и правят лошо впечатление (а дори 
може да изнервят събъседника).
По време на разговора не е по етикет да задаваме въпро-• 
си, свързани със заплата, работно време, осигуровки. 
Тези въпроси се задават в края на интервюто (ако интер-
вюиращият не ги е разгледал по време на разговора).
В края на интервюто изказваме своята благодарност за • 
проведения разговор. Изказваме готовност и надежда за 
съвместна работа. Сбогуваме се и излизаме спокойно и 
уверено. 
В обобщение до тук, може да се направи изводът, че най-

доброто поведение по време на интервю, съчетава вежливост,	
естественост,	достойнство	и	такт.

Външен вид по време на интервю
При явяване на ентервю за работа трябва внимателно да 

се помисли и за външния вид, в който ще се явим – дрехи, 
прическа, грим, маникюр, бижута, други аксесоари. Тук пра-
вилото е свързано с три думи – умереност, естественост, дело-
витост.  В това отношение има някои общи правила, които е 
добре да се знаят:

Не се препоръчва носенето на скъпи, екстравагантни • 
или нови дрехи (ако дрехата не е носена, тя може да при-
теснява). За мъжете се препоръчва костюм. За дамите е 
възможно костюм (с пола или панталон), рокля или пола 
и блуза (риза). Важно е дрехата да не е разголена, да не 
е много ярка, полата или роклята да не са много къси, 
обувките да не са с много висок ток.
Обувките задължително трябва да са чисти, лъснати (ма-• 
ратонките се изключват).
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Парфюмът (и за дамите, и за мъжете) не трябва да е на-• 
трапчив и силен.
Бижутата трябва да са естествени и дискретни (особено • 
да се внимава с броя на пръстените – не се препоръчва 
повече от два пръстена; едно колие или една брошка).
За дамите прическата трябва да бъде естествена и сем-• 
пла; гримът – лек и дискретен.
Чантата трябва да е удобна за носене (със средни разме-• 
ри); по възможност от естествен материал.
Задължително се носят бележник и писалка (химикалка), • 
които поставяте пред себе си в началото на интервюто.
Мобилният телефон е изключен от звук и е в чантата. • 
Посочените дотук изисквания по отношение на външния 

вид са примерни. Решаващи при избора се оказват характера 
на работата, за която кандидатствате и вашия стил. Но не бива 
да се забравя народната мъдрост, че „по дрехите посрещат“, а 
„по ума изпращат“.
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Лилия Стойчева
Ул. “Люляк” 10,
София 1000
Тел: 444444
E-mail:lstoicheva@mail.net 

 
12 Октомври 2000

Уважаеми г-не/г-жо,

Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявата за 
длъжността Консултант „Човешки Ресурси“ (Ref. 61/TX), пуб-
ликувана в „24 Часа“ и „Труд“.

Вашата обява предизвика интереса ми, защото е в област, в 
която аз планирам да се развивам. Имам две години опит в 
консултирането в областта на човешките ресурси и подбора 
на персонал. През това време, освен чисто професионалните 
познания и умения, аз придобих опит в работата с клиенти от 
различни области. Развих способности бързо да извличам ин-
формация, да съдействам на клиентите при дефинирането на 
техните нужди и да общувам с различни хора.

По време на работата ми до момента са ми били предоставяни 
задания с увеличаващ се обем на отговорностите, посредством 
които аз имах възможността да усъвършенствам организаци-
онните си, управленски и комуникативни умения. Професи-

приложение

1
Примерно писмо-предложение за 
кандидатстване за работа
(мотивационно писмо)
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оналният ми опит и лични качества ми дават основание да 
смятам, че бих могла да отговоря на високите стандарти за 
качество, изисквани от Вашата организация.

Това, което ме привлича в консултирането в областта на чо-
вешките ресурси, е разнообразието от проекти, предизвика-
телството да предложиш иновативно решение и динамиката 
на работа, която изисква непрекъснато придобиване и прила-
гане на знание. Бидейки в началото на професионалната си 
кариера, аз искам да се запозная с нови начини на работа и да 
работя в екипи, в които бих могла да разширя познанията си. 
Търся възможност да работя за организация, в която има висо-
ки стандарти на работа и истински професионализъм. В слу-
чай, че ми бъде предоставена възможност да се присъединя 
към Вашия екип от професионалисти, моите умения, знания и 
искрено желание за работа ще допринесат за представянето на 
Вашата компания.

Ще Ви бъда благодарна, ако разгледате моята кандидатура и 
ще се радвам на възможността да обсъдим опита ми и плано-
вете ми за развитие.

С уважение,
Лилия Стойчева

Приложение: Автобиография 
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приложение

2
Образец на CV по утвърдения 
европейски стандарт

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Собствено име, Презиме, Фамилия
[Всички полета не  са задължителни. Премахнете всяко празно поле]

Държава, град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход
Телефон | Мобилен телефон
E-mail:
Уеб-сайт:
Социална мрежа/чат: Потребителско име
Пол Въведете пол | Дата на раждане дд/мм/гггг | Националност Въведете 
националност

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ,

ДЛЪЖНОСТ,
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ, 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ,

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Посочете позиция, за която кандидатствате / длъжност / предпочитана 
длъжност / етап на обучение, за което кандидатствате / лично изявление
[Премахнете изличните полета от лявата колонка]

ТРУДОВ СТАЖ

[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната]

Въведете дати (от - до) Въведете заеманата длъжност или позиция
Въведете името и местоположението на работодателя (ако е приложимо 
- пълен адрес и уеб-сайт)

Въведете основни дейности и отговорности• 
Вид на дейността или сферата на работа: Въведете вида на дейността или 
сферата на работа

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с 
последната]

Въведете дати (от - до) Въведете придобита квалификация Въведете ниво 
от ЕКП, ако е 
приложимо

Въведете име на образователната или обучителната институция и 
нейното местоположение (ако е приложимо - държава)

Въведете списък с основните предмети или придобити професионални • 
умения
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ

[Премахнете всички празни полета]

Майчин език Въведете майчин език
Други езики РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в 
разговор

Самостоятелно устно 
изложение

Въведете език Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо

Въведете език Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо

Ниво: А1/А2: Основно ниво на владеене - В1/В2: Самостоятелно ниво на владеене - С1/С2: 
Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст са 
придобити, например:

добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми • 
като мениджър-продажби

Организационни / 
управленски умения

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст са 
придобити, например:

лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души• 

Професионални умения Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. 
Посочете в какъв контекст са придобити, например:

добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента • 
съм отгорен/на за качество на одита)

Дигитална компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на 
информацията

Комуникация Създаване на 
съдържание

Сигурност Разрешаване на 
проблеми

Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво

Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене
Дигитални компетенции - Матрица за самооценка

Въведете име на ИКТ сертификат/ите

Опишете Вашите други дигитални компетенции. Посочете в какъв 
контекст са придобити, например:

добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, • 
електронна таблица, програма на прецентации)
добри познание на фото-софтуер, придобити като любител фотограф• 

Други умения Опишете всички други Ваши умения, които не са посочени по-горе. 
Посочете в какъв контекст са придобити, например:

дърводелство• 
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Свидетелство за управление 
на МПС

Въведете категория, например: В

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

Публикации
Прецентации

Проекти
Конференции

Семинари
Отличия и награди

Членства
Препоръки

Цитиране
Курсове

Сертификати

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, 
семинари, отличия и награди, членства, връзки. Премахнете 
неприложимите полета в лявата колона.
Пример за публикация:

Как да напишем успешно СV, Ню Асоушиейтид Пъблишърс, Лондон, • 
2002.

Пример за проект:
Нова обществена библиотека. Главен архитекст, отговорен за • 
дизайна, конструкцията, организиране на търгове и строителен 
контрол (2008-2012).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. 
Например:

копия на дипломи и сертификати;• 
препоръки от работодатели;• 
публикации и изследвания.• 
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