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ЧЕТВЪРТЪК 18.06.2015 г.

Регистрация на участниците и попълване на 
въпросник за предварителна самооценка
Откриване на семинара. Представяне на 
участниците и целите на обучението. 
Етика и етикет. Видове етикет. Етичен 
кодекс. Кодекс за поведение на служителите в 
държавната администрация
Презентация. Въпроси и отговори  10:00  –  11:30
Кафе - пауза   11:30– 11:45

Държавен протокол - функции, задачи, 
организация
Презентация. Въпроси и отговори 11:45 - 13:15

Обяд                                          13:15 - 14:00

Символи на държавността – знаме, герб, печат, 
химн. Законови разпоредби. Ордени, медали 
и други отличия в Република България. 
Церемониали
Презентация. Въпроси и отговори   
                  14:00 – 15:30

Кафе - пауза                                              15:30 – 15:45

Делови етикет. Протоколни събития – правила 
и практики на провеждане – делови срещи, 
разговори, преговори, семинари, конференции
Презентация. Работа по казус             15:45 - 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 - 17:30

ПЕТЪК 19.06.2015 г.
Етикет и стил на работното място
Презентация. Въпроси и отговори  10:00  - 11:30

Кафе - пауза   11:30-11:45

Основни протоколни мероприятия. Етикет на 
маса
Презентация. Работа по казус 11:45 - 13:15

Обяд                                  13:15 -14:00

Делова кореспонденция. Делови разговори, 
телефонни разговори
Презентация. Въпроси и отговори                       14:00 -15:30

Кафе - пауза                  15:30-15:45

Особености на деловата етика и деловия 
етикет в другите страни 
Презентация. Въпроси и отговори 15:45-17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване  на семинара          17:15 - 17:30

•     единадесет съвременно оборудвани
учебни зали;                          

•     модерна конферентна зала с
възможност за симултанен превод от
няколко езика;

•     библиотека с читателски места,
копирни, компютърни услуги и  
интернет;

•     хотелска част с три корпуса;
•     ресторант със сто места и бар;
•     тенис на корт;
•     тенис на маса;
•     билярд;
•     дартс;
•     баскетболна площадка;
•     фитнес зала и сауна. 

Центърът разполага с: Етикет и протокол в 
държавната администрация
семинар, 18 - 19 юни 2015 г.
форма на обучение: присъствена
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
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За допълнителна информация:



 ОБОСНОВКА 

 Етикетът е съвкупност от 
правила на поведение и норми, 
които всеки следва да спазва във 
формална или делова среда на 
общуване, както и в обикновените 
междучовешки контакти. Добрият 
тон и маниери, които умеем да 
проявяваме в срещите, разговорите, 
официалните ни контакти с 
околните, е определящ за успеха на 
осъществяваната от нас комуникация. 
 Всяка държава има своя 
отработена система за етикет и 
протокол като изисква нейното 
прилагане в практиката от 
служителите в държавната 
администрация, при официалното 
общуване на органите на властта и 
лицата, заемащи високо обществено, 
социално и политическо положение. 
Познаването и спазването на тези 
правила, на този своеобразен език 
на вежливото общуване между 
хората, налага необходимостта 
от структурирано представяне 
и запознаване с основите на 
етикета и протокола при работа 
в държавните институции. 
 За първи път в ЦРЧРРИ ще се 
проведе обучение “Етикет и протокол 
в държавната администрация”. 
Какво е етикет, етичен кодекс, 
кореспонденция и комуникация 
в държавната администрация –  
на всички тези въпроси ще бъде 
отговорено по време на обучението.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 След приключване на 
лекционния цикъл, обучаващите се:
• ще владеят основните аспекти 
на деловата комуникация;
• ще познават най-важните 
характеристики на комуникацията 
с представители и партньори от 
различни организации;
• ще познават базовите 
изисквания на международния етикет;
• ще бъдат усвоени добрите 
практики и умения за делово облекло;
• ще се запознаят с правила и 
практики за водене на преговори;
• ще придобият умения за 
прилагане на правилата за провеждане 
на работни срещи и официални 
събития, писане и съставяне на делова 
кореспонденция и др. 
 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Изграждане на умения за 
етично делово поведение и общуване 
в държавната администрация;

• Обогатяване знанията относно 
административен протокол на 
поведение при официални срещи и 
делови контакти.

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Обучението е предназначено за 
служители на ръководни и експертни 
длъжности от Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП) и ВРБ 
към министъра на труда и социалната 
политика, както и от други централни  
администрации, чиито компетенции 
и контакти изискват познаването 
на държавния етикет и протокол.

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 Въведението в темата се 
осъществява чрез запознаване със 
същността на етикета и протокола в 
държавната администрация, видовете 
етикет; какво представляват етичният 
кодекс и кодексът за поведение 
на държавния служител. Темите 
продължават с охарактеризиране на 
функциите, задачите и организацията 
на държавния протокол, запознават 
със символите на държавността, 
законовите разпоредби и 
церемониaли на Република България.
Програмата за деня ще приключи 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Методиката на обучението е 
изградена на класическите принципи 
на преподаване на възрастни. Всяка 
сесия включва теория, онагледена 
с презентация и практическа 
част, която използва дискусии, 
решаване на казуси или въпроси и 
отговори за проверка на наученото.

 ЛЕКТОР

 Лектор на обучението е 
г-жа Ася Чолашка. Тя е магистър 
по икономика от УНСС и по право 
от Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“.  
От април 2012 г. е главен експерт 
по социалната политика, младежта 

с детайли от деловия етикет, 
правила и практики на провеждане 
на протоколни събития, начини 
на провеждане на делови срещи, 
специфики при разговори, 
преговори, семинари, конференции.
 През втория ден темите 
обхващат познания относно етикет 
и стил на работното място, тънкости 
при провеждане на основни 
протоколни мероприятия, етикет на 
маса, делова кореспонденция, делови 
разговори, включително и телефонни.
 Обучението ще бъде закрито 
със сесия, сравняваща националния 
етикет и протокол с тези на други 
страни, след което ще бъде направено 
обобщение на цялата тематика.
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и спорта в администрацията на 
президента на Република България. 
През периода август – ноември 
2014 г. е началник на кабинета на 
министъра на труда и социалната 
политика по време на мандата на 
служебното правителство през 2014 г. 
От 1999 до 2012 г. работи в 
Министерството на труда и социалната 
политика, като заема последователно 
експертни и ръководни длъжности. 
От 2002 до 2005 г. е началник на 
отдел “Международни отношения“ 
в Дирекция „Европейски въпроси 
и международно сътрудничество“, 
а от 2005 до 2012 г. е директор на 
същата дирекция. В качеството 
си на такъв служител познава 
проблематиката на темата, за която 
е поканена като лектор в ЦРЧРРИ.


