
СР ЕД НО УЧИЛИЩ Е  "В АСИЛ ЛЕВ СК И"  

 

К О Н С П Е К Т  

 по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - УП, клас ХІ  

форма на обучениe: САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  

 

1. Умението да говорим. Усъвършенстване на речевите комуникативни умения. Речеви 

етикет. Етикет при пряк контакт  

2. Параезикова модалност на езика. Категории параезикови форми. Интонацията като 

медиатор на влияние. Гласът на човека важен елемент на комуникационната верига. 

Метаезикът – или как да четем между редовете 

3. Умението да водим разговор. Личностната интелигентност. Установяване на 

контакти. Какво да избягваме когато говорим  

Умението да говорим пред публика. Организация на речта. Етапи при съставяне на 

речеви послания. Привличане и задържане на вниманието на слушателя. Ораторско 

майсторство  

4. Умението да убеждаваме. Направляване на разговорите в обществото. Манипулация. 

Умението да слушаме. Начини на ефективното слушане. Техники за ефективна кому-

никация  

5. Умението да критикуваме и приема критика. Реакция на критични бележки – 

ключово умение за хората на успеха 

6. Технически средства за комуникации. Телефонни контакти – продължение на 

речевия етикет чрез технически средства. Телефонния етикет. Организация на 

телефонната комуникация. Правила при водене на разговор 

Комуникации с други технически средства – факс, телекс, мобилен телефон, Интернет. 

Етикет на мобилните комуникации 

7. Деформации в общуването. Бариери в комуникациите и тяхното преодоляване 

8. Общуването с определени категории хора (с недъзи, слепота/глухота, с дефекти на 

говора, с неприятни говорни навици). Делово общуване между половете и възрастните. 

Присъщи разлики 

9. Умението да бъдем добри комуникатори. Изграждане на умения за живота. Да 

накараме хората да ни харесват и следват. Да изградим предводителя в себе си 

10. Умението да влияем невербално върху поведението на хората. Мимика, жест, поза и 

единство между тях  

Човешки представители – лице и очи; поза и жест; личното и публично разстояние в 

комуникацията  

11. Жестове (движение на ръката по тялото) и жестови снопове. 

Маниерите (начин на действие) – култура на поведение, обслужваща деловото 

общуване  

12. Личностното излъчване (увереност, обаяние  

оптимизъм, професионализъм) на работното място и оформянето на комуникационен 

климат 



13. Познаването на БДС и международните стандарти – условие за успешнабизнес 

комуникация. Език, стил и съдържание на писмата. Етикет на писмените комуникации 

14. Стандарти при писмени комуникации във фирмата – доклади, докладни и 

обяснителни записки, отчети, справки, общоадминистративни документи  

15. Стандарти при съставяне на документи за работа 

16. Международни стандарти в писмените комуникации  

17. Писмени комуникации с чрез други технически средства – факс, телекс. Интернет 

комуникации. Етикет в Интернет  

18. Организация на комуникацията в организацията. Организация на комуникирането. 

Канали и посоки на комуникиране в организацията 

19. Работни форми на общуване – оперативки, съвещания, дискусии – организиране, 

провеждане и ефективност 

20. Представителни форми на общуване - събрания, конференции, симпозиуми, панаи-

ри, изложби. Разработване на план-график и разпределяне на времето. Разработване на 

организационно-технически план. Организация на подготовката, провеждането и 

контрола 

21. Публична комуникация. Публично говорене и устни доклади. Организация и 

структура на публичното изказване. Диалогични форми на общуване – беседа, 

дискусия, диспут. Активни форми на общуването лектор – аудитория 

22. Бизнесът извън офиса. Бизнес срещи в заведения. Умението да контактувате помага 

за успешен бизнес. Приеми и коктейли. Етикетът при хранене. Подготовка на залата, 

местата за хранене, менюто. 

 

 

 

 


