
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM1033
2. Наименование на учебната дисциплина: Административен протокол
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа-четвърта
6. Семестър: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Павел  Павлов, доц. д-р Поля Кацамунска
9. Резултати от обучението: Дисциплината цели да даде на студентите основни знания  за

протокола и етикета в публичната администрация, вкл. базови познания за държавния
протокол и дипломатическия протокол; за нормативната база на проколната дейност в
държавната администрация; за дейностите по протоколното обслужване в централната и
териториалната администрация, както и за международния протокол и междукултурните
различия по отношение на правилата на протокола и етикета.
Основните задачи на обучението по дисциплината са студентите да придобият умения за
планиране на дейности от протоколен характер и разработване на програма за посещение на
делегаци; за подготовка и провеждане на важни протоколни мероприятия и събития от
протоколния календар; за спазване и прилагане нормите на протокола и правилата на етикета
както при официални протоколни прояви, така и в ежедневната делова дейност.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината “Административен
протокол” е факултативна учебна дисциплина за специалност Публична администрация и
мениджмънт, бакалавърска степен. Изискване е преди това студентите да са изучавани
дисциплините: Основи на публична администрация, Основи на управлението,
Комуникации и др.; Допълнителни изисквания: работа с Интернет и владеене на чужд
(английски) език.
12. Съдържание на курса:

Дисциплината предлага специфични знания в областта на протокола и етикета в
публичната администрация, вкл. държавния протокол, дипломатическия протокол и
протокола в дейността на международните организации. В процеса на обучение се
разглеждат примери от българската и чуждатата протоколна практика, даващи
възможност за обогатяване и разширяване на знанията и уменията по това «сложно
узкуство».
В структурно отношение курсът по дисциплината е разделен на две части. В първата част
са включени теми и конкретни примери, разкриващи същността на проколната дейност;
организацията на дейността и органите, които осъществяват протоколната дейност;
протоколните норми при посещения и официални срещи в България, церемониалът и
символите на държавата; и др. Втората част обхваща теми и въпроси, разкриващи
релацията протокол – етикет – комуникация, като някои от основните правила  на етикета
са подробно разгледани. В тази част специално внимание е отделено на значението на
комуникацията (вербална и невербална) в протоколната дейност
13. Препоръчителна или задължителна литература:

А. ОСНОВНА
1.Кацамунска, П., Павлов, П., Протокол в публичната администрация, УИ
«Стопанство» УНСС, С., 2011.
2. Кожухаров, Й.,  Етика и протокол, изд. Труд, 2002.



3. Наръчник по протоколно обслужване на дейността на общините, изд. Национална
асоциация на секретарите на общините в Република България, Габрово, 2000.
4. Милков, Л., Общуване, култура, професия, изд. „Юни Експрес”, С., 2009
5. Павлов, П., П., Кацамунска, Въведение в административния протокол, ВСУ „Ч.
Храбър”/ Албатрос, 2003.
6.Павлов, П., П. Кацамунска, Г. Калагларски, Държавният служител – делови вид и
комуникации, Атлантикс – ГК, С., 2000.
7. Романов, Д., Държавен и дипломатически протокол. Церемониал. Кореспонденция.
Бизнес етикет. УИ „П. Хилендарски”,2010
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА
8. Джибров, Б., Протоколът на обноските важи за всички, не само за държавници и
политици, www. blitz.bg/article/13622
9. Костов, П., Няма ред и стандарт при раздаването на ордени, в.Сега от 8.11.2005.
10. Павлов, А., Хората от протокла не сме като другите, в. Сега, от 19.01.2002 г.
11.Стоицова, Т., И усмивката може да бъде заповед, Ико-Интелект, С., 1992
12. Стойков, Л., Официалният дрес код или ... потребна ли е дискусия за облеклото, В:
Fashion Lifestyle Megazine – електронно списание за мода и лайфстайл, бр.37/2010,
www. fashion-lifestyle.net

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
Всички лекциите са подготвени с Power Point презентации, като се използват и  други
онагледяващи материали от протоколната практика в дъоржавната администрация.
Връзката с административната практика по протоколно обслужване се осигурява чрез
поставянето на всеки студент на индивидуална задача (разработване на курсова работа).
Задачите се поставят по време на упражненията в съответствие с индивидуалните
предпочитания и възможности на студентите. Тя се оценява отделно и има определена
тежест при формирането на крайната оценка по дисциплината.
15. Методи за оценка и критерии:
• Крайната оценка включва две оценки с различна тежест – оценка от финалния тест на

студентите и оценка от представената курсова работа. Формулата за образуване на
крайната оценка е следната:
КО = 0,60 ФТ + 0,40 КР
Където

КО = крайна оценка
ФТ = финален тест
КР = курсова работа

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно
приключване на обучението е “Среден /3/”.
16. Език на преподаване: български


