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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

„АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА” 

 

1. Актуалност на изследването.  

Развитието на съвременните международни отношения бележи 

своите възходи и падения. Вече четвърт век сме свидетели на 

промени, които все още не можем да определим и да класифицираме, 

като ги натоварим с положителен или отрицателен заряд. Тези 

динамични промени са свързани с развитието на дипломатическата 

дейност и нуждата от нови архитектурно преосмислени пространства 

за осъществяването тази дейност. След атентатите от 11.09.2001г. в 

някои страни са приети редица нормативи, свързани със дейността на 

дипломатическите представителства, отнасящи се към решаването 

на архитектурните проблеми  при проектирането на сградите на 

дипломатическата служба. 

За съжаление, архитектурната колегия в България все още не е 

отговорила подобаващо на новите условия и това води до 

определени компромиси, свързани с  адекватното осъществяване на 

връзките с новите политически партньори.  Назрял е моментът, в 

който да се направи едно системно проучване на сградния фонд на 

дипломатическите представителства, да се определят видовете и да 

се дадат препоръки за развитието на вътрешната структура и обемно 

пространственото възприятие на сградите на дипломатическата 

служба. 

След направено обстойно проучване се оказа, че в България 

няма конкретни нормативни документи, отнасящи се към сградите на 

дипломатическите представителства и единствените източници,  по 

които може да се съди за състоянието на проблема са някои 

препоръки и указания на дирекцията, свързана с управлението на 
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собствеността в Министерството на външните работи. Тези 

препоръки и указания най-често са свързани с решаването на 

конкретен проблем или с конкретна сграда, без  да са обобщени в 

документ, отнасящ се до цялостната дейност при избора и 

реконструкцията на сгради или при проектирането на нови сгради за 

нуждите на дипломатическата служба. 

2. Обект и предмет на изследването.  

Обект и предмет на изследване на този дисертационен труд 

представляват сградите на дипломатическите представителства и 

свързаните с тях архитектурно пространствени проблеми. Обръща се 

особено внимание и на специфичните дейности на дипломатическия 

церемониал и протокол и архитектурната среда за осъществяването 

на тези дейности. Не на последно място, се отговоря на въпроса за 

символното значение на сградите на дипломацията и как те се 

изменят през вековете, а - също така - и как влияят културните, 

общностните и традиционните ценностите на нациите върху 

структурата и формата на тези сгради. 

3. Цел на изследването.  

Тази дисертационна работа си поставя за цел да проучи и 

анализира наличната информация за същността на сградите на 

дипломатическите представителства; да систематизира и определи 

видовете; както и да даде отговор на въпроса за структурата на 

отделните видове сгради. Да се анализират тенденциите по 

отношение на форма и функция и да се дадат препоръки за 

развитието на тези тенденции. При разработването на темата, 

естествено, ще се появят някои определения на нормативни 

стойности, специфични само за сградите на дипломатическата 

служба. 
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4. Задача на изследването.  

За постигане на така поставената цел настоящата разработка 

следва да реши няколко задачи: 

 Да се открие и систематизира в максимална степен 

съществуващия теоретичен и графичен материал, 

свързан със сградите на дипломатическите 

представителства. 

 Да се дадат дефиниции на основните понятия, свързани 

с дейността на дипломатическата служба.  

 Да се определят видовете сгради, необходими за 

оптималната дейност на дипломатическите 

представителства. 

 Да се даде отговор за влиянието на основните 

дипломатически дейности върху пространствената 

структура на сградите. 

 Да се проследи тенденцията при развитието на формата 

и функцията на сградите на дипломатическите 

представителства. 

5. Обхват на изследването.  

За нуждите на дисертационния труд са изследвани примери от 

началото на XIX век до наши дни, като по този начин се цели да се 

проследят тенденциите за развитието на сградите на 

дипломатическите представителства  от зараждането на модерната 

дипломация до днес. Изследвани са примери на сгради, свързани с 

дипломатическата практика – посолство, резиденция на посланика, 

търговско представителство, културен институт, жилища на 

дипломатите и пр. Анализирани са градоустройствените решения, 

структурата и образа на изследваните сгради. 
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6. Методика на изследването.  

За постигане на целта на труда и решаването на задачите, както 

и за защита на формираната хипотеза на дисертационния труд е 

избрана стратегия с общи и специфични методи на изследване: 

 Анализ и синтез на основата на аналогията; 

 Дедукция и индукция по отношение на теорията и 

практиката в изследваната област; 

 Индивидуални логически и интуитивни методи, водещи до 

сравнения и обобщения. 

Разработена е анкета, на базата на която се формират 

обобщения във връзка с основните визуални (символни) 

характеристики на сградите на дипломатическите представителства. 

В анкетата се търси информация за начина, по който хората 

възприемат дипломатическите сгради.  

7. Теза на труда.  

На базата на предварителните проучвания и направения 

анализ на събрания графичен и теоретичен материал, се формира 

основната хипотеза, която това изследване си поставя за задача да 

защити, а именно: 

 „Сградите на дипломатическите представителства са 

особени административни сгради, тъй като към тях има 

специфични изисквания, свързани с дипломатическата дейност, 

церемониал, протокол и символна натовареност, произтичаща от 

статута на представената и приемащата държава. 

Архитектурата на дипломацията се развива във времето и 

отразява фундаменталните характеристики на международните 

отношения в съответния период, както и спецификите на 

вътрешната и външната политика на страните“. 
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8. Справка за приносите 

 Създаване и полагане на основите на ново 

изследователско направление в типологията на 

обществените сгради – „Сгради на дипломацията“. 

Обосноваване и разработка. 

 Исторически пълен преглед на развитието на 

дипломатическите сгради. 

 Класификация на дипломатическите сгради. 

 Комплектуване и представяне на съдържанието и 

структурата на основните типове дипломатически сгради. 

 Изясняване на съвременните промени и тенденции в 

дипломацията и отражението върху типа сгради. 

 Особености на новата българска дипломация и 

произтичащите предпоставки за нова архитектура на типа 

сгради. 

 Научно приложно и общо културно изясняване на 

планировъчната структура и семиотичните аспекти на 

дипломатическите сгради. 

 Обобщения и препоръки за промени в архитектурата на 

новите български дипломатически сгради. 
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ПРЕДГОВОР 

Всяка човешка дейност, включително и тази на дипломата, се 

нуждае от подходяща архитектурна среда, в която тази дейност да 

намери естественото си развитие или подпомогната от средата да се 

изрази по най-добрия начин.  

Събитията през последните вече над двадесет и пет години се 

характеризират с промени, които неминуемо водят до нов 

политически модел на международните отношения. Реагирайки на 

тези промени, дипломатите се нуждаят от нови архитектурно 

осмислени пространства, подходящи за осъществяването на 

дейности  свързани с новите реалности и промените в работата на 

дипломатическата служба. 

Архитектурната среда, в която дипломатите извършват своята 

дейност, принципно са - министерството на външните работи, 

известно като Централно управление /ЦУ/, и съответните 

дипломатическите представителства зад граница.  

Задачите, които са поставени за изследване пред настоящата 

разработка, се отнасят до решаването на проблемите, свързани с 

проектирането на нови или реконструкция на стари сгради за нуждите 

на дипломатическите представителства, тяхната категоризация, 

анализ на тенденциите по отношение на форма и функция и 

допълване на наличната нормативна база за проектиране със 

специфични показатели.  
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УВОД 

Развитието на съвременните международни отношения бележи 

своите възходи и падения. 

 Тези динамични процеси са свързани с развитието на 

дипломатическата дейност и нуждата от нови архитектурно 

преосмислени пространства за осъществяването тази дейност. След 

атентатите от 11.09.2001г. в някои страни са приети редица 

нормативи, свързани със дейността на дипломатическите 

представителства, отнасящи се към  решаването на архитектурните 

проблеми  при проектирането на сградите на дипломатическата 

служба. 

За съжаление, архитектурната колегия в България все още не е 

отговорила адекватно на новите условия и това води до определени 

компромиси свързани с  образа, структурата и посланията, които 

сградите отправят към новите политически партньори.  Назрял е 

моментът, в който да се направи едно системно проучване на 

сградния фонд на дипломатическите представителства, да се 

определят видовете и да се дадат препоръки за развитието на 

вътрешната структура и обемно пространственото възприятие на 

сградите на дипломатическата служба. 

След направено обстойно проучване се оказа, че в България 

няма конкретни нормативни документи, отнасящи се до сградите на 

дипломатическите представителства и единствените източници, по 

които може да се съди за състоянието на проблема, са някои 

препоръки и указания на дирекцията, свързана с управлението на 

собствеността в Министерството на външните работи. Тези 

препоръки и указания най-често са свързани с решаването на 

конкретен проблем или с конкретна сграда, без  да са обобщени в 

документ, касаещ цялостната дейност при избора и реконструкцията 
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на сгради или при проектирането на нови сгради за нуждите на 

дипломатическата служба.  

На базата на предварителните проучвания и направените 

обобщения на събрания графичен и теоретически материал, се 

формира основната хипотеза, която това изследване си поставя за 

задача да защити, а именно: 

„Сградите на дипломатическите представителства са 

особени административни сгради, тъй като към тях има 

специфични изисквания, свързани с дипломатическата дейност, 

церемониал, протокол и символна натовареност, произтичаща от 

статута на представената и приемащата държава. 

Архитектурата на дипломацията се развива във времето и 

отразява фундаменталните характеристики на международните 

отношения в съответния период, както и спецификите на 

вътрешната и външната политика  

Настоящия дисертационен труд  си поставя целта да запълни 

празнината от професионални научни разработки в областта на 

сградите на дипломацията, в българската архитектурна колегия.  

 

І. ГЛАВА 

ДИПЛОМАЦИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА 

 

1. СЪЩНОСТ НА ДИПЛОМАЦИЯТА 

Международните отношения, външната политика и 

дипломацията са система от необходими взаимоотношения и връзки, 

цели, задачи и принципи и практическа дейност. Тяхна основна цел е 

създаването на най-добри външни условия за укрепването и раз-

витието на вътрешнодържавните процеси. В своето единство и 

еднопосочност те представляват характерните за реализацията на 
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политическата воля елементи на действие. Това се постига чрез 

определена съвкупност от специфични форми, средства и методи за 

практическото им осъществяване, тоест чрез дипломацията. 

В книгата си „Дипломация и протокол“ Йордан Кожухаров също 

така разглежда дипломацията и като „наука“ с определени задачи: 

изучаване реализацията на външните връзки в историческото им 

развитие (история на дипломацията); спецификата на прилаганите 

средства и методи (дипломатическо право); външните форми, 

правила и норми за осъществяването й (дипломатически протокол и 

церемониал). В дипломацията научно опознатата обективна 

закономерност се превръща в творческа дейност. Макар и да е „наука 

само в условен смисъл", могат да се разграничат двете страни на 

дипломацията: като „наука“ тя обобщава, осмисля и анализира 

фактите от действителността, установява взаимните връзки между 

тях, разкрива същността им и тенденциите за тяхното развитие; от 

друга страна, дипломатическата дейност в своята практическа 

реализация оказва влияние върху онези обществени науки, чиито 

познания тя реализира. 

Както всяка дейност, така и дипломатическата е подчинена на 

известни правила и ограничена в рамките на определени изисквания 

за нейното провеждане. В случая това са правните категории, от които 

тя се регламентира: нормите на международното и по-специално 

дипломатическото право като негова част. 

 

2. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА 

Говорейки за сгради, свързани с дипломатическата служба, 

трябва да уточним какво казват действащите норми на 

международното, по-точно - на дипломатическото право, имайки 
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предвид, че става дума за дипломатическите представителствата 

като служба, а не като архитектурна среда.  

2.1. Посолства 

Посолството е първата, високата степен на дипломатическо 

представителство. Особено широко са представени посолствата в 

международните отношения след Втората световна война. Днес 

почти всички страни установяват и реализират двустранните си 

отношения на ниво посолства. Това се обяснява както с установения 

нов ред във външнополитическите връзки, предвиждащ 

равноправието на субектите на международните отношения, така и с 

всестранното развитие на двустранните отношения и насищането им 

с ново, по-дълбоко политическо съдържание. 

Посолството се ръководи от извънреден и пълномощен 

посланик. 

Еднакво по ранг, а в някои католически страни му се дава и 

първенстващо място, е папското представителство - нунциатурата 

(апостолическата нунциатура). 

2.2. Легации 

Другата, по-ниската степен на дипломатическо 

представителство е легацията.. Тя се ръководи от извънреден 

пратеник и пълномощен министър. 

Допълвайки нормите на дипломатическото право с 

архитектурни конотации, трябва да дадем подходящо място в 

класацията и на някои други типове сгради – извън тази на 

посолството и легацията, които съществуват в пряка връзка с 

изброените до тук. 

2.3. Дипломатически резиденции 

Резиденции свързани с дипломатическата служба са от една 

страна – резиденцията на посланика, а от друга жилищата на 
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дипломатическия и техническия персонал на дипломатическото 

представителство.  

При резиденцията на посланика освен чисто утилитарната – 

жилищна функция, в доста голяма степен е засегната 

представителността на сградата, имайки предвид, че някои от 

протоколните мероприятия, свързани с дейностите на посланика 

могат и се извършват и в неговата резиденция.  

При жилищата на персонала на дипломатическото 

представителство, задачите са свързани основно с  решаването на 

утилитарната – жилищна функция, имайки предвид особения им 

статут и свързаните с това проблеми със сигурността. 

2.4. Посолски комплекси 

В зависимост от двустранните отношения между приемащата и 

изпращащата страна, към изброените по-горе типове сгради могат да 

се допълнят и отделни сгради на консулската служба, на търговското 

представителство, на културните институти, сгради с религиозни 

функции и др. Обикновено на тези сгради също се дава 

дипломатически статут, и те се ползват с привилегиите, определени 

от дадени нормативни актове. Като сгради те могат да бъдат отделно 

разположени или да се обединят в един комплекс/сграда с основната 

част и служби на посолството. От гледна точка на сигурността 

посолските комплекси са най-добре защитени, но предлагат най-

ограничен достъп на публика. 

 

3. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ И АРХИТЕКТУРА 

Дипломатическата практика, както и останалите човешки 

дейности, не би могла да се реализира без нужната физическа среда 

и именно там е пресечната точка с архитектурата като изкуство и 

практика, което е предмет на  настоящата разработка.  
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Ако няма нужното подходящо пространство, няма как да се 

реализира съответния прием/вечеря, съответно – да се получат 

очакваните от едно такова мероприятие резултати, като изграждане 

на ценни контакти, обмен на мнения по актуални и други въпроси, 

постигане на междудържавни договорености и пр.  

Първо, за да се започне разсъждаването по тази тема, трябва 

да се дадат определения на основните участници. Що е то дипломат?  

3.1. Дипломати 

Дипломатът е официален държавен служител, разполагащ с 

необходимите права и пълномощия, ползващ се от общоприети 

облекчения, имунитет и привилегии да изпълнява дипломатическа 

дейност за осъществяване на външната политика и реализацията на 

отношенията с чуждите държави на правомерна основа. 

В осъществяването на своята специфична дейност дипломатът 

се подчинява на правила и норми на поведение, наречени 

„дипломатически протокол“. 

Както казва Йордан Кожухаров в своята книга “ДИПЛОМАЦИЯ и 

ПРОТОКОЛ“ на издателска къща Труд - BN 954-528-121-9, 

„Дипломатическият протокол е основна организационна форма на 

дипломатическата дейност, регламентирана от международното 

(дипломатическото) и вътрешнодържавното право и съдържаща 

нормите на поведение като съвкупност от юридически норми и 

общоприетите правила, традиции и условности, разработени в дип-

ломатическия церемониал, от които се ръководят субектите на 

международните отношения при осъществяването на 

външнополитическите правомощия.“ 

Нека да се спрем на някои дипломатически дейности, които са 

по-познати -  главно поради своя открит характер - и да ги поставим в 

архитектурен контекст. 



18 

 

3.2. Преговори 

Преговорите са среща на две или повече делегации за 

обсъждане на определени предварително зададени въпроси и 

проблеми. Обикновено съставът на делегациите се състои от: 

ръководител на делегацията, членове и сътрудници. 

Основно правило при подреждането е домакинът да отстъпва 

по-хубавото място около масата за преговори на госта , а то зависи от 

техническите характеристики на помещението и обикновено това са 

местата с по-приятен изглед. Друго изискване е правилото за 

старшото място: то обикновено е мястото от дясната страна на 

ръководителя и последващото редуване на „дясно - ляво - дясно" и т. 

н.  Разбира се, не без значение е формата на масата за разговори. 

Когато става дума за само двама участници (две делегации), те 

заемат местата един срещу друг, като при делегации техните 

ръководители заемат централните места, членовете на делегациите  

- от двете им страни, а другите необходими сътрудници обикновено 

оформят втори ред. 

Всичко това преведено на архитектурен език поставя някои 

въпроси и произтичащите от тях архитектурни проблеми за решаване. 

При повече от две делегации в преговорите, подреждането 

зависи, както от установените правила, така и от предварителна 

уговорка между участниците. 

Много характерни в това отношение са примерите от залата на 

Съвета за сигурност на ООН и залата за срещи на традиционно 

представените религии в „Пирамидата на мира и смирението“ на арх. 

Норман Фостър в град Астана, в Казахстан. 
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Прави впечатление, че при повече участници се предпочита 

оформяне на кръгла маса, която предполага по-голяма 

равнопоставеност и се избягва оформянето на „главно място“, освен 

ако това не е предварително договорено.  

Фигура 2  Залата за срещи на религиите в „Пирамидата на мира и 
смирението“ на арх. Норман Фостър в град Астана, в Казахстан  

Фигура 1 Залата на съвета за сигурност на ООН 
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При втория пример кабините за превод са разположени на 

долно ниво, за да не се компрометира идеята, че …представителите 

на различните религии са се събрали „под небето“ и нищо не пречи 

на разговорите им… (Цитат по спомени от разказа на екскурзовода). 

Самата зала се намира под върха на пирамидата, който е изцяло 

остъклен и предоставя възможност за наслаждаване на панорамата 

на града.  

Друго интересно тук е че достъпът до залата е през висяща 

градина разположена под залата, като основната идея е за 

пречистване на душата преди предстоящите разговори. Посетителите 

вървят по полегата стълба във вид на спирала, която постепенно се 

изкачва към върха. (Фигура 3) 

Фигура 3  Цветна градина към залата за срещи на религиите в 
„Пирамидата на мира и смирението“. на арх. Норман Фостър в град 
Астана, в Казахстан 
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3.3. Приеми 

Други достатъчно разпространени дейности от живота на 

дипломата това са - приемите. Те спадат към така наречените 

представително-церемониални прояви с голямо значение в 

дипломатическата практика, тъй като по време на тях под прикритието 

на „лежерен разговор за времето“, обикновено може да се свърши 

много конкретна работа – да се решат отдавна чакащи момента си 

въпроси, да се установи ценен контакт, получи информация и др. 

В зависимост от някои основни характеристики свързани с 

предназначението и целите, организацията и резултатите, видовете 

и времето, както и техниката на провеждане, се различават няколко 

вида приеми: 

- Закуска.  

- Чаша шампанско (чаша вино).  

- Обяд.  

- Чай.  

- Жур фикс.  

- Вечеря.  

- Късна вечеря.  

- Коктейл, а ла фуршет и дине-бюфе.  

- Гардънпарти  

 

Описанията на мероприятията, преведени на архитектурен език 

звучат като – пространства, помещения, зали, допълнителни 

помещения, функционални връзки, представителност, 

церемониалност и пр. 

В следващите разсъждения се дава яснота от архитектурна 

гледна точка на въпросите, свързани с организирането на един прием 

и необходимата  за това архитектурна среда. 
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Може да се каже, че приемите се делят на две основни групи: 

Стоящи - Чаша шампанско (чаша вино), Коктейл, а ла фуршет 

и дине-бюфе, гардънпарти. 

Седящи – закуска, обяд, чай, жур фикс, вечеря, късна вечеря. 

Архитектурните въпроси, свързани с провеждането на тези 

мероприятия, са функция от броя на гостите и касаят пространствата, 

залите за провеждане, помещенията с обслужваща функция 

(гардероб, тоалетна), кухнята или помещението за кетъринг, мокър 

бюфет (бар) и т.н., поради което и ще се спра на всеки един от тях 

поотделно и подробно. 

Броят на гостите зависи от вида на приема, целта, времето на 

провеждане. Докато при седящите приеми броят на гостите е 

фиксиран, което е свързано с подредбата на масите и начина на 

сервиране, то при стоящите броят на гостите е приблизителен, тъй 

като не е свързан с предварително определяне на мястото на всеки 

участник в мероприятието. 

При избора на залите за приеми се взима под внимание 

подходящата големина на залата в зависимост от броя на поканените, 

интериора, и мястото на помещенията. 

Обикновено залите за приеми се намират на най хубавия етаж 

(bel étage) на сградата, в която се провежда съответното 

мероприятие.  

Разбира се, всяко правило си има изключения, на много места 

може да се видят пространства за провеждане на приеми и на други 

етажи, в зависимост от епохата на проектиране на сградата и особено 

от това дали сградата е проектирана за такъв тип мероприятия или е 

приспособена за провеждането им. 
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За да се избегнат критиките на някои колеги, че помещенията 

не се избират, а се проектират с дадена функция, следва да се 

отбележи, че понякога, поради ред политически, икономически, 

представителни и други причини, приемите се провеждат на места, 

които не са предварително проектирани за представително-

церемониални прояви.  

За онагледяване на така горните разсъждения отличен пример 

може да послужи проектът за реконструкция на сграда за нуждите на 

българската легация в Париж от 1946г., изготвен от арх. Йордан 

Йорданов. (Error! Reference source not found.9, Фигура 50). 

Материалите са от фонда на държавния архив. Фонд №: 1464, 167к, 

200. 

Фигура 4 Разпределение на представителния етаж 
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Разглеждайки 

приложеното разпределение 

на представителния етаж се 

вижда ясно очертана схема на 

разположение на основните 

групи помещения. В центъра 

са разположени една голяма 

и две по-малки зали. Трите 

зали могат да се обединят 

като се отворят порталните 

врати, които ги свързват, като 

по този начин се оформи едно 

богато пространство за 

нуждите на различни по мащабност мероприятия. И трите зали са с 

директен достъп до терасата и съответно градината, като по този 

начин  вариантите на организация на различните мероприятията 

значително се увеличават. Кабинета на пълномощния министър по 

това време генерал Маринов, както и кабинетите на съветниците и 

секретарите, са разположени по периметъра и свързани помежду си 

чрез коридор. Могат да се прочетат, както  основната (парадна) 

стълба, така и допълнителните стълби, свързващи представителния 

етаж със цокълния етаж, където се намират обслужващите 

помещения.  В случая половината от цокълния  /приземен/ етаж е под 

нивото на основното влизане и това дава възможност 

представителният етаж да се разположи по близо до земята, и 

съответно връзката с градината да е по-директна, което 

допълнително обогатява представителността на помещенията. 

Прави впечатление, че намесата на архитекта, при проекта за 

реконструкция, е много минимална, което означава, че 

Фигура 5 Напречен  разрез 
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съществуващата сграда е имала своите представителни 

характеристики и до този момент.  

Интересна е и историята на сградата: В началото на ХІХ в. 

кварталът в който се намира сградата бързо става престижен. 

Фамилията Мустие-Меринвил, чиито инициали и герб с маркизка 

корона са запазени на фронтона на сградата, издигат своя частен дом 

в стил Людвиг ХV. Скоро домът става собственост на голямата 

аристократична фамилия Николау. 

От 1879 до 1889 г. резиденцията е обитавана от 

апостолическите нунции Часки и Сичиалиано ди Ренде. Домът сменя 

неколкократно собствениците си до окупацията на Париж през юни 

1940 г., когато немците реквизират сградата и настаняват в нея щаба 

на военната флота. Българското правителство става официален 

собственик на сградата на 26 май 1944 г. Предназначена е за 

резиденция на ръководителя на мисията, а през 1954 г. ул. “Рап” 1 

става официален адрес на българската легация. 

 

В заключение следва да се отбележи, че представително-

церемониалните прояви в дипломатическата практика в 

голямата си част са „облечени“, в архитектурния смисъл на тази 

дума, с подобаващи представителни и добре изглеждащи сгради 

и комплекси, като по този начин използват така оформената 

среда за допълване на благоприятните условия, от които тези 

прояви се нуждаят. 

Говорейки за дипломатически протокол, трябва да знаем, 

че той върви ръка за ръка с нуждата от архитектурно 

преосмислени пространства, способни да прислонят дейностите 

на хората, упражняващи професията дипломат.  
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3.4. Публика  

Дипломатическите представителства са сгради, свързани с 

дейностите на държавните органи на определена страна зад граница. 

Ако трябва да се категоризират, по своята същност, това са 

„обществени сгради за административна и делова дейност на 

държавната (законодателна, изпълнителна, съдебна) и местна 

власти“. Има обаче една малка особеност. Знае се, че при 

обществените (публичните) сгради основна роля играе публиката. 

При посещение в някое посолство ще усетим, че достъпът на хора в 

една такава сграда е доста ограничен, че общите пространства са 

достъпни само от определени хора и че всъщност - няма място за 

публика, или ако има, то това не е така видно като при другите 

обществени сгради. 

Публика има, но, както ще се разбере от настоящото 

изследване, това е специална група хора, свързана по специфичен 

начин с дейностите на дипломатическата служба. Посещенията тук са 

предварително уговорени, запланирани и свързани с определен тип 

подготовка. Реплики от типа  „Минах да те видя“ или „Дойдох да пием 

по кафе“ тук са най-малкото неуместни. Всичко това дава отражение 

върху архитектурно планировъчните решения и облика на самите 

сгради като цяло.  

 

ІІ. ГЛАВА 

ИСТОРИЯ НА СГРАДИТЕ НА  ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА 

1. ИСТОРИЯ НА ДИПЛОМАЦИЯТА 

1.1. Античност 

Дипломацията има изключително дълга история. Зачатъци на 

дипломация могат да се видят още в родовообщинния строй. Още 
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тогава са налице форми на преговори. За същинско формиране на 

дипломацията като обществена институция, обаче може да се говори 

само след появата на държавите. 

Някои от най-ранните записи са дипломатическите писма, 

писани между фараоните на осемнадесетата династия на Египет и 

владетелите на Ханаан по време на XIV век пр.н.е. След битката при 

Кадеш през 1274 г. пр.н.е. по време на деветнадесетата династия, 

фараонът на Египет и владетелят на хетската империя постигат едно 

от първите известни мирни споразумения, от което оцеляват 

фрагменти от каменна плоча. 

Дипломатически дейности могат да се открият в периода на 

съществуване на древногръцките градове-държави (полиси). Там 

могат да се срещнат и посолства и преговори и дори международни 

конференции. През този период се сключват, както отбранителни, 

така и настъпателни съюзи, често скрепявани с договори. 

Интересна и своеобразна институция е възникналата в древна 

Гърция институция „проксений“ (гостоприемство). Като 

„проксен“ обикновено се изявява един от жителите на приемащия 

полис. Той оказва гостоприемство на жителите на другия полис и 

техните представители, като посредничи между тях и властите на 

своя град.  

В Древния Рим, външнополитическите дела са ръководени 

от Сената, а след централизирането на държавната власт, 

ръководството се упражнява от императора, с помощта на личната му 

канцелария. 

Институцията посланик също възниква в дълбоката древност. 

На посланика са връчвани две свързани, намазани с восък дъсчици, 

наричани “диплома”, в която е изписвана задачата на посланика и 
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която е първообраз на сегашните акредитиращи писма. От тази 

гръцка дума “диплома” произхожда днешната дума “дипломация”. 

Тогавашните посланици обикновено имат конкретна, временна 

задача. Постоянен статут тази институция получава по-късно. 

Личността на посланиците се счита за свещена. 

Феодалните държави Китай, Индия, Велико монголската империя, 

Делхийският султанат и особено арабските (Багдадският халифат), 

оформят дипломатическата си служба, като запазват наследената от 

древността организация и постепенно създават необходимите им 

нови органи.  

Един от най-ранните специалисти в международните 

отношения е Сун Дзъ (496 г. пр.н.е.), автор на книгата „Изкуството на 

войната“. Той живее по време, когато съперничещите си държави 

започват да обръщат все по-малко внимание на традиционното 

уважение към монарсите от династията Джоу (1050-256 г. пр.н.е.). 

Въпреки това, за всяка воюваща държава е необходимо използването 

на дипломация за създаването на съюзници и подписване на мирни 

договори. 

1.2. Средновековие 

Способността да се извършва дипломация е един от 

определящите признаци на държавата. През по-голямата част от 

човешката история, включително Античността, дипломатите са 

изпращани само за специални преговори и веднага се завръщат в 

страната си, след като приключат мисията. Обикновено дипломатите 

са роднини на управляващата фамилия или са с висок ранг, за да има 

легитимност при преговорите с други държави. 

Едно от първите изключения е връзката между папата и 

византийския император. Пратениците на папата, наречени 

„апокрисиари“ (дипломатически представители по време на 
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Античността и Ранното Средновековие), са с постоянно 

местожителство в Константинопол. Въпреки това, след 8 век, 

конфликтите между папата и императора довеждат до нарушаване на 

изключително близките връзки. 

В контекста на търговията на коприна в културния обмен между 

Византия, исляма и Латинският запад: търговци, придружени от 

емисари, често пътуват с търговски кораби. По-късно, английският 

авантюрист и търговец Антъни Шерли убеждава персийския владетел 

да изпрати първото персийско посолство в Европа (1599-1602). 

Произхода на раната модерна дипломация често се търси в 

страните от Северна Италия от Ранния Ренесанс, със създаването на 

първите посолства през XIII век. Много от съвременните 

дипломатически практики, каквато например е предоставянето на 

акредитиви на посланиците до владетеля.  

Първата в историята на дипломацията постоянна мисия в 

чужбина е представителството на Миланския херцог Франческо 

Сфорца в Генуа (1445 г.).  

Дипломатическите връзки получават своя разцвет през XVIII и 

XIX век. На Виенския конгрес през 1815 г. представители на 

много европейски държави се договарят за дейността на 

дипломатическите представителства и старшинството на техните 

ръководители. През 1818 г. с Аахенския протокол се доуточняват 

някои функции на представителствата. 

 

1.3. Съвременност 

Понастоящем е в сила международен документ, който по-

подробно и с отчитане на дипломатическата практика определя 

дипломатическите отношения. Документът е подписан през 1961 г. 
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във Виена и се нарича „Виенска конвенция за дипломатическите 

отношения“. 

 

1.4. История на МВнР на Република България 

Още с образуването на българската държава се поставя и 

началото на външните отношения, чиято цел е правното гарантиране 

на новосъздадената формация. През VII-IX в. се изгражда системата 

от органи за външни връзки; кавханът е натоварен специално с тях; 

българските владетели разменят послания (т. нар. хрисовули) и 

делегации с другите държави. За първи дипломатически прояви се 

смятат диалогът между България и Франкската държава (824 г.) и 

пратеничеството при Лудвиг Благочестиви (825 г.). Княз Борис I 

установява дипломатически връзки с римския папа Николай I (866-867 

г.). След византийското владичество Втората българска държава 

също развива оживена дипломатическа дейност, която е съсредо-

точена в ръцете на царя и болярския съвет. 

Освобождението от османско иго (1878 г.) поставя началото на 

съвременното развитие на органите за външни отношения на 

България, а Търновската конституция (1879 г.) определя 

правомощията на Народното събрание, на княза (от обявяването на 

независимостта през 1908 г. - царя) и на ведомството за външни 

работи. 

През 1878 г. към администрацията на Временното руско 

управление при княз Александър Дондуков-Корсаков, се създава 

„Канцелария за общи дела и дипломатически отношения“, която след 

приемането на Търновската конституция е преименувана в „Отдел за 

външни работи“. По-късно на основание на чл. 161 от Търновската 

конституция е създадено „Министерство на външните работи и 

изповеданията“ (МВРИ, с Указ № 23 от 17 юли 1879 г.) като централна 
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държавна институция за организиране, ръководство и провеждане на 

външната политика на България чрез дипломатически 

представителства в чужбина (агентства, консулства, легации). 

Съгласно Указа, министерството се състои от три отдела: 

1. Отделение за сношаване с местните ведомства; 

2. За отношенията с чуждите дипломатически агентства; 

3. За духовните дела. 

 На 19 юли 1879 г. е издаден указ на Княз Александър 

Батенберг, с който се назначават първите български дипломатически 

представители в чужбина.  Драган Цанков, Евлоги Георгиев и 

Димитър Кирович са изпратени да представляват страната ни в 

Цариград, Букурещ и Белград.  

 През годините от създаването на министерството структурата 

му се базира на неговите основни функции по организиране, 

ръководство и провеждане на външната политика на България. В 

периода от 1879 до 2003 г. българските дипломати изучават 

тънкостите на дипломацията предимно в чужди дипломатически 

школи. През септември 2003 г. с постановление на Министерски съвет 

е създаден Дипломатическият институт към министъра на външните 

работи.  

  

2. ИСТОРИЯ НА СГРАДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА 

 

2.1. Пратеничества 

В най-ранните етапи на дипломатическата практика 

(античността) се използва предимно практиката на пратеничествата. 

Посланиците са натоварени с конкретна задача за определен срок от 

време и след приключване на поставената задача се завръщат в 
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страната, която ги е изпратила. В този период делегациите ползват 

помещения предоставени от приемащата страна. Най-често това 

са помещения в двореца на управляващия. Ако пратениците са 

от враждуваща държава, тогава се използвала практиката да 

гостуват, на доверен на владетеля човек, извън двореца. Имайки 

предвид дипломатическата практика в този период, не можем да 

говорим за сгради, свързани специално с дипломацията. По това 

време на дипломатите са вменявани временни функции и през цялото 

време на своята мисия са така да се каже „на гости“. 

 

2.2. Резиденции 

В този период от историята се оформя традицията, за 

нуждите на дипломатическата служба, да се ползват 

представителни жилищни сгради (резиденции), които съчетават  

нуждата от церемониална тържественост и чисто утилитарната 

нужда от място за живеене на посланика. Говори се за така 

наречени уседнали представители - живеят и работят в 

собствените си резиденции. Използването на едно и също 

пространство – жилищно и за служебни цели отразява 

актуалното състояние в обществата по това време, а именно, че 

дворецът на държавния глава/владетеля е едновременно негова 

жилищна площ и работно място на екипа му. 

 

2.3. Легации и посолства 

На следващ етап с излизането на обществата от 

Средновековието и налагащите се от това обществени промени се 

отразяват и в това, че дипломатическите представители имат отделни 

сгради за живеене и за работа на екипите им, а именно – резиденция 

на посланика и легация или посолство. 
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Разделянето на функциите отговаря на модерното 

мислене, и е по подобие на такова разделяне при държавния 

глава/владетеля – появяват се отделни служби (министерства) 

свързани с различни функции на държавата с отделни сгради, 

различни от двореца. 

Създават се сгради специално проектирани и построени да 

представляват определена държава извън пределите на 

страната. 

В началото на ХХ в. тенденцията за  откриване на 

дипломатически представителства по света не отминава и нашата 

страна. Така в София се появяват редица сгради, свързани с 

дипломатическата служба на различни държави. 

 

3.1. Дипломатически комплекси (зони) 

В по-ново време с развитието на междудържавните отношения 

и нуждата от откриване на дипломатически представителства, в 

държави към които изпращащата страна има засилен интерес, се 

появяват тъй наречените „посолски комплекси“. Това става, от една 

страна, поради увеличения състав на представителството, в което 

вече намират място служби като – търговско представителство, 

военно представителство, културно представителство и пр.. От друга 

страна, комплексите са относително затворени зони, където заедно с 

административните сгради, намират място жилищни помещения за 

персонала  и  където нивото на сигурност е по голямо.  

Като обобщение на така представения исторически преглед 

следва да се даде отговор на въпроса как развитието на 

дипломацията се е отразила на развитието на типовете сгради на 

дипломатическите представителства по отношение на функция и 

образ, и по отношение на градоустройствената схема, а именно: 



34 

 

 

- В античността делегациите ползват помещения 

предоставени от приемащата страна. Имайки предвид 

дипломатическата практика в този период, не можем да 

говорим за сгради основно свързани с дипломацията. 

 

- В средновековието се оформя традицията, за нуждите 

на дипломатическата служба, да се ползват 

представителни жилищни сгради (резиденции), които 

съчетават  нуждата от церемониална тържественост и 

чисто утилитарната нужда от място за живеене на 

посланика. Сградите са пищни по подобие на дворците 

на владетеля и изразяват могъществото и богатството 

на изпращащата страна. Градоустройствената схема за 

сградата и за околното пространство най-често е осева 

симетрия, и местоположението е колкото се може по-

близко до градския център и двореца на владетеля. 

 

- В по-ново време, разделянето на функциите отговаря 

на модерното мислене и е по подобие на такова 

разделяне при държавния глава/владетеля, а именно – 

появата на отделни служби (министерства) и 

свързването на различните функции на държавата с 

отделни сгради, различни от двореца. Създават се 

сгради специално проектирани и построени да 

представляват определена държава извън пределите 

на страната. Появяват се несиметрични 

градоустройствени композиции и тенденция за 

изграждане на хармонична връзка с природата.  
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ІІІ. ГЛАВА 

ВИДОВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА СПОРЕД 

ТЯХНАТА ФУНКЦИЯ  

Анализирайки дипломатическата практика и процесите, 

свързани с дейността на службите допълващи тази дейност, се 

формират няколко основни функции характеризиращи работата на 

дипломатическите представителства. Ето какво гласят клаузите на 

Виенската конвенция в член 3 :  

1. Функциите на дипломатическото представителство се 

състоят по-специално в следното: 

а) в представляване на изпращащата държава в приемащата 

държава; 

b) в защитаване в приемащата държава на интересите на 

изпращащата държава и на нейните граждани в границите, 

допускани от международното право; 

с) във водене на преговори с правителството на приемащата 

държава; 

d) в изясняване с всички законни средства на условията и 

развитието на събитията в приемащата държава и 

съобщаването за тях на правителството на изпращащата 

държава; 

е) в насърчаване на приятелските отношения между 

изпращащата държава и приемащата държава и в развиване на 

техните взаимоотношения в областта на икономиката, 

културата и науката. 

2. Никоя разпоредба на настоящата Конвенция не трябва да 

се тълкува като възпрепятстваща изпълнението на консулски 

функции от дипломатическото представителство. 
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На базата на гореказаното можем да направим следната 

категоризация на сградите на дипломатическите представителства: 

- сгради, натоварени с политически и административни 

функции; 

- сгради с търговски и икономически функции и 

- сгради с културни и образователни функции. 

Към първата категория можем да приобщим сградите на 

посолството, резиденцията на посланика и сградата на консулската 

служба. Към втората, логично спадат сградите на търговските 

представителства, и накрая идват сградите на културните институти. 

 

1. ПОСОЛСТВО 

Посолството  по своята същност представлява 

административна сграда. Там е работното място на посланика и 

дипломатическия персонал на представителството.  

 Видове дипломатически представителства спрямо 

акредитацията 

a. Към държава – наричат се „посолства“ 

Акредитирането става към държавния глава 

(президент, министър председател, монарх) 

b. Към международна организация – наричат се 

„постоянни представителства“ 

Акредитацията е към международна организация – 

ООН, Съвета на Европа, ЕС, НАТО и др. 

 

 Видове посолства спрямо брой служители 

a. Малки – до 5 бр. дипломати 

b. Средни – от 5  до 20 бр. дипломати 

c. Големи – над 20 бр. дипломати 
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При посолства с голям брой служители обикновено се прилага 

изграждането на комплекс, в който освен сградата на посолството 

намират място и жилищна част за служителите, както и рекреационна 

и спортна част. 

 Градоустройствени аспекти 

При определяне на местоположението на сградата на 

посолството се взима под внимание осигуряването на лесен достъп 

за пешеходци и автомобили. Задължително се предвиждат места за 

паркиране, чиито брой се определя от големината на посолството. 

Маркират се местата за паркиране на дипломатически служители. 

Сградите често се ориентират към открити представителни площадни 

пространства, пешеходни зони и градини. 

 Структура и съдържание 

Помещенията, които съдържа едно посолство могат да се 

разделят на следните групи: 

 

a. Работни помещения 

b. Представителни помещения 

c. Комуникационен център 

d. Санитарни възли 

e. Вертикални комуникации 

f. Обслужващи помещения 
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Фигура 6  Функционална схема на посолство с основните групи 
помещения 
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2. КОНСУЛСКА СЛУЖБА 

Една интересна и твърде специфична дейност в работата на 

дипломатическото представителство е дейността на консулската 

служба. За дейността на службата се търси специално място в 

разпределението на сградата на посолството или се прави отделна 

сграда, в същия или в друг подходящ имот. 

Това е мястото на среща между работещите в 

дипломатическото представителство и масовата публика. Тук се 

решават проблемите на гражданите зад граница и се обслужват 

чужди граждани, търсещи контакт с изпращащата страна. 

 

 Градоустройствени аспекти 

При определяне на местоположението на сградата на 

консулската служба се взима под внимание осигуряването на лесен 

достъп за пешеходци и автомобили. Задължително се предвиждат 

места за паркиране, чиито брой се определя броя на емигрантската 

общност, както и от интереса на чуждите граждани към страната 

изпращач. Търси се подходящо място за вход с възможност за 

оформяне на място за изчакване.  

 

 Структура и съдържание 

За нуждите на консулската служба се отделят следните 

помещения: 

a. Приемна с място за охрана 

b. Гишета за обслужване 

c. Работни помещения 

d. Санитарни възли 
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3. РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПОСЛАНИКА И ЖИЛИЩА ЗА 

СЛУЖИТЕЛИ. 

Трябва да се отдели малко внимание и на жилищата на 

работещите в едно дипломатическо представителство, тъй като те се 

отличават от нормалната представа за дом. Първо – много важно е, 

че това са временни жилища. Нормалния мандат на един дипломат е 

3-4 години, след което той се връща в страната, която го е изпратила, 

и на негово място отива друг дипломат. Друго важно нещо е, че тези 

жилища са със специален статут, според нормите на Виенската 

конвенция. Достъпът до тях е контролиран, макар и неограничен. 

Обикновено при повече служители, жилищата се групират в 

обособени комплекси, заедно с посолството или в отделен имот. 

За разлика от жилищата на служителите в дипломатическите 

представителства, резиденцията на посланика има особено значение 

за визията на дадена страна зад граница. Освен чисто утилитарната 

си функция резиденцията на посланика, както вече стана дума, има и 

представителни функции. Много често официални вечери (обеди), 

или малки приеми се дават именно тук. От това следва, че част от 

резиденцията съдържа в своята структура необходимите помещения 

за провеждането на такива мероприятия. 

 Градоустройствени аспекти 

Обикновено мястото на резиденцията на посланика се 

определя от редица фактори и е свързано с решаването на проблеми, 

свързани с представителността, сигурността, удобството при 

придвижване и т.н.  Обикновено това е отделна представителна 

сграда, в район с подобни постройки, с градина и място за отдих. 

Друг път се предпочита централно за града разположение, 

когато се цели посредством цялостната визия на сградата да се даде 
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представа за традициите, ценностите и характерните особености на 

дадена нация. 

Предвиждат се места за паркиране, както пред, така и вътре в 

имота. Провеждат се мероприятия по осигуряване на сигурността от 

към проникване и, по възможност, се предоставя място за 

възприемане на сградата в нейната цялост. 

 Структура 

В структурата на резиденцията на посланика се различават 

няколко групи помещения: 

a. Представителни помещения 

b. Жилище на посланика и неговото семейство 

c. Обслужващи помещения 

d. Жилища на помощния персонал 

 

4. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Търговските представителства по своята същност 

представляват административни сгради. Разположени в отделна 

сграда спазват всички предписания и норми за административни 

сгради. Различното е, че са натоварени със специален 

дипломатически статут, според разпоредбите на Виенската 

конвенция и  се ползват от специален режим на достъп. Понякога, 

тези представителства се разполагат в сградите на посолството или 

дори в отделни работни помещения, зависейки от обема на 

търговските взаимоотношения между приемащата и изпращащата 

страна. 

 Градоустройствени аспекти 

В зависимост от големината на търговското представителство, 

сградата може да се разположи в близост до основни бизнес 

институции, в центъра на града или в отделени зони за търговия и 
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услуги (бизнес паркове). Обикновено, като за всяка административна 

сграда, се предвиждат достатъчно на брой паркоместа на открити или 

закрити паркинги.  

 Структура 

За нуждите на търговското представителство, когато то е 

достатъчно голямо,  може да се предвидят и помещения, свързани с 

дейности, като спорт отдих, хранене и други. Нека да разгледаме 

структурата на едно голямо търговско представителство, 

разположено в отделна сграда (сгради). 

 

a. Работни помещения 

b. Конферентна зала (зали) 

c. Ресторант (столова) 

d. Жилищни помещения 

e. Помещения зя спорт 

 

5. КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ 

Културните институти, към дипломатическите 

представителства са важен фактор при развитието на 

междудържавните отношения. Това са институциите, чиято роля е да 

презентират по най-подходящ начин културата, традициите, 

общонационалните ценности, езика и всички останали дейности, 

свързани с културата и науката като цяло. По своята същност това са 

сгради, които съвместяват функциите на библиотека, театър, езиков 

център и място за срещи на емигрантската общност.  

 Градоустройствени аспекти 

Сградите на културните институти се разполагат по възможност 

на възлови места в центъра на града, в подходяща близост до 

културни институции на страната домакин. Сградите често се 
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ориентират към открити представителни площадни пространства, 

пешеходни зони и градини.  

 

 Структура 

В сградата на културния институт се различават няколко 

основни групи помещения. 

a. Библиотека 

b. Мултифункционална зала със сцена 

c. Кабинети за обучение 

d. Място зя срещи на общността 

e. Жилищна част 

 

ІV. ГЛАВА 

СЕМИОТИКА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА  

В разгледаните до сега примери сградите на дипломатическите 

представителства бяха разделени на групи спрямо своето 

функционално предназначение. В следващата глава се изследват 

едни други характеристики, присъщи на този тип сгради, при които 

подчинявайки се на определени философски постулати, се търси да 

се постигне характерен образ, изразяващ подобаващо културата, 

ценностите и особеностите на нацията на изпращащата страна. 

ХІХ в. е век през който бурно се развиват множество модерни 

философски течения с интересни идеи за света и за живота като цяло. 

Архитектурата не остава настрана от всичко това и се появяват 

интересни примери, при които виждаме отражение на  някои 

философски идеи преведени на архитектурен език. 
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Модерното време, с развитието на технологиите, спомага за 

достигане на нов етап в синтеза на формообразуването и осмисляне 

на някои характерни за времето архитектурни похвати. 

От друга страна в  годините след войните през ХХ в. се  

наблюдава един подем в осмислянето на ценностите на обществата 

и развитие на идеята за „общност“, формиране на отделни групи с 

общи ценности и философски разбирания. Всички тези идеи и 

свързаните с това действия търсят материалната среда да се изразят 

и я намират с развитието на архитектурните течения. 

 

1. ЦЕННОСТИТЕ НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА КАТО 

ФОРМООБРАЗУВАЩ ФАКТОР ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 

СГРАДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА 

СЛУЖБА. 

Интересно за изследване е поведението на някои граждани, 

които не се славят с особени обноски и възпитание в родината си, как 

прекрачвайки границата на някоя развита страна, променят своето 

поведение и се съобразяват с правилата на мястото или общността. 

Този поведенчески  факт е интересен с това, че попадайки на място 

със силно изразени традиции и ценности, индивидуализмът в някаква 

степен се потиска и желанието за приобщаване към общността се 

засилва. При страни със силно изразени традиции това явление се 

наблюдава при анализиране на формата на сградите на 

дипломатическите представителства.  

Например в страна като Швеция, където идеята за общност е 

силно изразена, прави впечатление, че сградите на 

дипломатическите представителства в голяма степен си приличат по 

между си, както по отношение на формата, така и по степен на 

декорация и изразни средства.  
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И въпреки, че в столицата Стокхолм има прекрасни примери на 

сгради от най различни архитектурни течения и стилове, то сградите 

свързани с дипломацията по някакъв странен начин се придържат към 

някаква визуална мода.  

Друг много интересен пример е комплекса на дипломатическото 

представителство на Великобритания в Шри Ланка. Философията на 

будизма, религия която изповядват около 80% от населението, е 

проникнала в решението на комплекса и макар изпълнени със 

съвременни  архитектурни похвати усещането за общия облик на 

сградите е като при будистки храм. Множество вътрешни дворове, 

вода, растения, подредени като в икебана, пътеки от – до и други 

елементи на философската идея която превръщат пространствата в 

места за отмора и размисъл.  

Анализирайки формообразуващите фактори и при други 

подобни случаи, се достига до извода, че основните културни, 

религиозни и общностни ценности на приемащата страна влияят 

при синтеза на формата и превръщането й в архитектурна среда, 

осигуряваща изпълнението на дейностите на дипломатическата 

служба. 

 

2. ВЛИЯНИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ИЗПРАЩАЩАТА СТРАНА 

ВЪРХУ ОБРАЗА НА СГРАДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.  

Сбора от културни, традиционни и общностни ценности 

наричаме с понятието „ценностна система“. Ценностната система при 

различните нации е различна, и това е свързано с различните 

условия, в които една ценностна система се формира и развива. Най-

общо може да се дефинират три типа ценностна система - 

традиционна, модерна и постмодерна. 
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Традиционните ценности, са насочени към нуждата от 

оцеляване, в това число - уважение към властта, религиозната вяра, 

национална гордост, послушание, работна етика, многодетни 

семейства със силни семейни връзки, ясно чувство за добро и злото 

и уважение към родителите. 

Съвременни (модерни) ценности са насочени към 

постиженията, а именно -  високо доверие в науката и технологиите, 

вяра в държавата (бюрократизация), личностно финансово 

обогатяване, упорита работа и самоопределяне. 

Постмодерните ценности са насочени към себеизразяване, 

включително акцент върху индивидуалното, отговорност при вземане 

на решения, въображение, толерантност, личния живот и 

удовлетворението, екология, отдих, свободен избор и добро здраве. 

Анализирайки типовете ценностна система може да се допусне, 

че един тип ценностна система могат да имат нации, различаващи се 

като географски регион, религия и многочисленост на нацията. Тук по-

скоро има значение до къде е стигнала дадена страна в своето 

развитие, и то не в смисъла на развиващи се и развити страни, а в 

развитието на начина на живот, човешкото общуване и отношението 

към науката и изкуствата.  

Икономическите фактори също влияят върху развитието на 

ценностната система на нациите. Може да се каже, че по бедните 

нации изповядват традиционни ценности, и колкото една нация е по-

богата, развива модерна и постмодерна ценностна система, макар да 

има случаи при които, силни философски (религиозни) идеи могат да 

формират ценностна система без значение от икономическия 

просперитет. Тогава определящия фактор зависи от духовното 

израстване. 
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Естествено, всичко това дава отражение и на архитектурния 

образ на сградите на дипломатическите представителства. Колкото 

една нация има по-скоро традиционни ценности, толкова в 

архитектурния образ на нейното дипломатическо представителство 

откриваме елементи, които характеризират националната гордост, 

властта (в някои случаи едноличната власт) и религиозната вяра.  

За изграждане на архитектурния образ най-често се използва 

осевата симетрия, масивност и затвореност при оформянето на 

фасадата, достъпа е ограничен или поне такова е чувството. 

Съответно с подобен метод на сравнителен  анализ откриваме 

тенденции и при нациите изповядващи модерни ценности, а именно 

елементи характеризиращи новите технологии, мащабност в смисъла 

на финансово състояние, уважение към държавата и законите. 

 Композиционните схеми обикновено не са симетрични, 

използват се нови материали и технологии на строителство. Търси се 

внушение за благонадеждност и стабилност. 

При сградите на дипломатическите представителства на 

страните, чиито нации изповядват постмодерни ценности, в 

допълнение към характеристиките се добавят елементи, 

характеризиращи мисълта за индивидуалността на индивидите, 

доброто здраве, екологията и толерантността. Сградите са, или поне 

изглеждат достъпни за обикновения посетител, без излишна пищност 

с минималистична визия за формата и интериора. 

Сравнявайки примери от различни точки на света и проектирани 

и реализирани в различно време, стигаме до тезата, че с промяната 

на периода много от културните, религиозните и общностните 

ценности претърпяват развитие, изменят се, понякога колебливо, 

понякога радикално и повличат след себе си изменения които влияят 

на архитектурната среда. Интересен е фактът, че когато говорим за 
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архитектура, свързана със сградите на дипломатическите 

представителства, имаме предвид, че функцията остава неизменна 

и тя е свързана с политиката, тоест функцията е политическа. 

Вече се анализира влиянието на функцията върху облика на сградите, 

изясниха се типовете, свързани със съответните функции, сега, 

сумирайки тези функции и назовавайки ги „политически“, говорим за 

архитектурна среда на политиката или политическа архитектура. 

 

3. ПОЛИТИЧЕСКАТА АРХИТЕКТУРА ОТРАЗЯВА 

ЦЕННОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО. 

С развитието на международните отношения се изменят 

основните политически постулати. Вчерашните врагове сега са 

съюзници и обратното, вчерашните съюзници се обвиняват във 

взаимни нарушения на установените договорености. Естествено това 

влияе на междудържавните отношения на страните и свързаните с 

това политически интереси една към друга.  

Изменението на политическите интереси е пряко свързано с 

изменение в структурата на дипломатическите представителства и 

съответното изменение на архитектурната среда. Тъй като тези 

изменения са въплътени във физически видими форми, трайни във 

времето, един формален анализ на архитектурните модели може да 

предостави информация за водещите ценности по време на 

определен период от историята.  

 

4. СГРАДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА КАТО СИМВОЛИ НА ЦЕННОСТИТЕ 

И НА ПОЛИТИКАТА НА ИЗПРАЩАЩАТА СТРАНА 

Сградите на дипломатическите представителства са силно 

повлияни, в архитектурно отношение, от редица фактори, за които 
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стана въпрос в предишната глава. Ценностната система на 

приемащата и изпращащата страна, както и политиката на страните в 

конкретен период от историята, са еленти, които можем да прочетем, 

изследвайки различни примери на такъв тип сгради. 

Интересен е фактът, че сградите на дипломатическите 

представителства, въз основа на особения им дипломатически 

статус, според клаузите на Виенската конвенция, представляват 

частица от изпращащата страна на територията на приемащата 

страна. Във връзка с тази им характеристика сградите на 

дипломатическите представителства не са просто работни 

помещения на дипломатите, но и представляват символичен образ на 

основните характеристики на нацията на изпращащата страна. 

Говорейки за символи и знаци неминуемо трябва да дадем 

определения на основните понятия, с които борави науката за 

знаците - семиотиката. 

Семиотиката (понякога семиология) е научна дисциплина, 

която изучава знаците както поотделно, така и групирани в 

знакови системи. Тя включва изучаването на това как се 

създава значението на един знак и също - неговото разбиране, 

въобще знаковите процеси (семиоза), или сигнификацията 

(значението) и комуникацията, знаците, и символите. 

Формалното разделяне на семиотиката на три дяла дължим 

на Виенския кръг философи около Мориц Шлик, наречени Общество 

"Ернст Мах". 

 Семантика: занимава се с отношението между 

знаците и техните означаеми (референти, 

денотати, номинати); 
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 Синтактика: занимава се с отношението между 

самите знаци и правилата, които ги управляват 

(свързват); 

 Прагматика: занимава се с отношението между 

дадени знаци и интенцията (намерението) на 

използващия ги. 

Преведено на езика на архитектурата различните дялове на 

семиотиката звучат по следния начин: Семантиката се занимава със 

смисъла на  архитектурната форма; Синтактиката - с отношенията на 

отделните архитектурни форми по между си и по отношението на 

цялото (сграда, комплекс); и Прагматиката, занимаваща се с 

отношението на архитектурната форма и архитекта - като неин 

създател, и „потребителите“ на архитектурата – хората, за които тя е 

създадена. 

Във връзка с изследване на проблема за знаковото значение на 

сградите на дипломатическите представителства се проведе анкета 

за оценка на четири основни двойки противоположни визуални 

характеристики:  

 достъпна – като крепост, 

 необикновена – традиционна, 

 пищна – семпла, 

 доминираща – подчинена 

В анкетата участваха представители на различни професии, 

възраст, образование и националност. 

Целта на анкетата е да се изследват визуалните 

характеристики на сградите, и да се даде отговор на въпросите, 

свързани със значението на архитектурния образ на сградите на 

дипломатическите представителства като символ на нацията и 
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политиката на отделните страни и посланията, които отделни 

елементи или части на сградата отправят към приемащата страна.  

При анализа на резултатите от проучването се направиха 

интересни изводи: 

 

 Богатството на страната-домакин (на база БВП) е 

важен показател за избора на знаков образ в 

дизайна на сградите на дипломатическите 

представителства; 

 Богатството на една нация не е значим фактор, при 

избора на архитектурен образ и големина на 

сградата на дипломатическото и представителство; 

 В зависимост от политическите отношения между 

страните, образът на сградите на дипломатическите 

представителства е приканващ (приятелски) или 

затворен (като крепост); 

 В някои случаи сградите на дипломатическите 

представителства се използват с намерението да се 

покаже превъзходството на една или друга 

политическа система/страна; 

 Принадлежността към една или друга религия или 

културата играят роля в решенията за архитектурата 

на сградите на дипломатическите представителства 

само във връзка с основните ценности на 

приемащата страна; 

  В сградите на дипломатическите представителства 

в страни с висок БВП се забелязва тенденция за 

използване на модерни технологии в 

строителството. 
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V. ГЛАВА 

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ НА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА  

 

1. ГРУПИРАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА СГРАДИТЕ НА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ЗА 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОСЕТИТЕЛИ 

В края на XX в. в резултат на края на Студената война и 

падането на „Желязната завеса“ се очертава, тенденция, от една 

страна – на групиране на посолствата, а от друга на тяхното 

„отваряне“ към неспециализирани посетители. Появява се мисълта, 

че сградата на дипломатическото представителство може да бъде 

сборен пункт за местната емигрантска общност и проводник на 

културните традиции и постиженията в науката и изкуството. Дава се 

възможност - доколкото това е възможно - да се надникне в работата 

на дипломатическите служители.  

Характерен пример за това е комплексът на сградите на 

дипломатическите представителства на Северните страни в Берлин.   

(http://www.nordicembassies.org/) 

Връзките между държавите и политическите съюзи в Северна 

Европа имат дълга история. Дания, Финландия, Исландия, Норвегия 

и Швеция се включват в така наречения Скандинавски регион и имат 

общо представителство на интереси в Северния съвет (от 1952 г.) и в 

Северния съвет на министрите (от 1971 г.). 

След падането на Берлинската стена и резолюцията на 

германския парламент да премести столицата от Бон в Берлин, се 

взима решение за реализацията на общ комплекс на северните 

посолства. Концепцията развиват архитектите Алфред Бергер и Тина 

Паркинен. Комплексът се състои от пет сгради на дипломатическите 
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представителства на Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и 

Швеция и една сграда - отворена за обществеността. Визията на 

комплекса, ограден с лента от мед, съответства на основната идея на 

индивидуалната свобода, съчетана с чувство на единство. 

Районът вътре се разсича от геометрични линии, които 

формират границите между сградите на отделните посолства и 

формират свързващи пространства. 

Три водоема между сградите са архитектурен символ на 

свързващите моретата между скандинавските страни. Разглеждайки 

Фигура 7 Комплекс – северни посолства - www.berger-parkkinen.com 
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сградите на дипломатическите представителства в комплекса от 

въздуха можем да прочетем схематичното възпроизвеждане на 

подредбата на петте държави на географската карта. 

В горните примери на дипломатическите представителства на 

„Северните“ държави в Берлин се отличава идеята за общност, общи 

цели и политика, но всеки със своята идентичност. В архитектурно 

отношение целият комплекс е пример за това как в една общност 

с изградени традиции отделните архитектурни проекти могат да 

представляват уникални произведения без това да даде 

отражение на цялостността и единството на комплекса. В същото 

време е редно да се отбележи, че това е резултат на дълготрайни 

взаимоотношения и сътрудничество в различни сфери на политиката, 

културата и технологиите.  

 

2. БАЛАНС МЕЖДУ СИГУРНОСТ, ДИЗАЙН И ОТКРИТОСТ 

2.1. СИГУРНОСТ И ДИЗАЙН 

Архитектурата на посолството символизира във физическа 

форма, напрежението във функцията на дипломацията, както и 

напрежението в световната политика. 

  От началото на 1990 г., особено след септември 2011 г., 

положението се влошава. Днес, посолствата, по-специално 

посолствата на САЩ, са крепости. Стените около тях са по-високи, 

макар и не достатъчно високи, за да ги предпазят от нападение. 

Бившият посланик на САЩ Едуард П. Джерейджан казва - "ние 

изградихме 5-метрова стена, но има такова нещо като 6-метрова 

стълба." Броят на охранителите в посолствата на САЩ са се 

увеличили до 40.000 по света. 

 Архитектите, които проектират дипломатически 

представителства, са изправени пред предизвикателството да се 
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осигури комуникативната функция на дипломацията, докато 

съществува фактора - необходимост от подсигуряване на сградата 

срещу потенциални атаки. 

Според архитектурния историк и експерт по архитектура на 

посолствата Джейн Льофлер, в книгата си  "Кризата на идентичността 

на американското посолство", публикувана през юни 2000 г., 

„…Мероприятията по осигуряване на сигурността на сградите на 

дипломатическите представителства е много повече от изграждането 

на по-силни или по-страшни сгради – става въпрос за осигуряване на 

достойни работни места и жилища за дипломатите като част от един 

общ ангажимент за присъствието на Америка в чужбина." След 

атентата на щаба на морската пехота на САЩ в Бейрут. - 23 октомври 

1983 г., правителството на САЩ приема строги правила за 

осигуряване на взривоустойчив дизайн на сградите, ползващи се от 

американци извън пределите на страната, известни като стандартите 

„Инман“, кръстени на адмирал Боби Рей Инман, който е написал 

доклада от 1985г. и призовава за промени в дизайна и избора на 

площадка на такъв тип сгради. 

Използвайки стандартите „Инман“ като основа, правителството 

на САЩ, чрез закон от 1999 г. въвежда  пет основни критерия за 

сигурност, касаещи взривоустойчиво проектиране и строителство на 

сгради на дипломатическите представителства: 

1. 100-метрова контролирана зона около сградите; 

2. Високи стени и огради по периметъра на имота; 

3. Anti-RAM бариери за предотвратяване нарушаването на 

периметъра на съоръжението от превозни средства; 

4. Взривоустойчиви строителни техники и материали като 

армиран бетон и стомана и взривоустойчиви прозорци; 
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5. Контролиран достъп на пешеходци и превозни средства в 

периметъра на съоръжението. 

Тези пет основни критерии, макар отнасяйки се за САЩ, са 

възприети от много други държави, които са отчели нуждата от 

засилване на сигурността. 

Всички тези мерки водят след себе си промени в архитектурния 

образ на сградите на дипломатическите представителства, които в по-

голямата си част не се одобряват от архитектурната колегия.  

Решаването на тази дилема е въпрос, който стои пред много 

проектанти, занимаващи се с проблемите на архитектурата на 

дипломацията. 

 

2.2. ПРОЗРАЧНОСТ 

В крайна сметка, след подробно анализиране на проблема се 

утвърждава един принцип – Добрите мерки за сигурност се 

виждат веднага, отличните въобще не се забелязват.  

Прозрачна сигурност, невидима за очите на обществеността, е 

един от начините за решаване на дилемата за осигуряване 

сигурността в сгради с висока степен на риск, без това да създава 

проблеми на работещите и посетителите в сградата.  

Посолството е много повече от една сграда или произведение 

на архитектурата. То функционира като символично представя 

отношенията на страните една към друга. 

 „Как можем да изградим едно посолство, което отразява 

основните ценности на демокрацията, прозрачност, 

откритост и равенство – и в същото време е достатъчно 

сигурно, гостоприемно, и устойчиво във времето?“ 

В крайна сметка това как ще се възприеме една сграда на 

дипломатическо представителство от обществото, зависи от 
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посланията, които същата сграда внушава с архитектурния си 

образ.  

Без риск от грешки, спокойно може да се каже, че архитектурата 

на сградите на дипломатическите представителства подпомага 

дейността на дипломатите, като предлага функционално и формално 

осмислена специфична среда, без която бихме говорили за добре 

функциониращи, но конвенционални офис сгради. 

 

3. ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЕНИ В 

АРХИТЕКТУРАТА НА НОВИТЕ БЪЛГАРСКИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СГРАДИ 

Българска  архитектурна колегия за съжаление не е дала 

категоричен отговор на въпроса каква трябва да бъде съвременната 

сграда на дипломатическите представителства.  

На първо място, трябва да се каже, че сградите на българските 

дипломатическите представителства следва да играят ролята на 

притегателен център на българите по света, като им осигурят място 

за срещи и общуване. 

Също така, трябва да се обърне внимание на семиотичния 

образ на тези сгради в съответствие с новите реалности на 

съвременната политическата сцена, без да се забравят традициите и 

културата на нацията. 

Не на последно място, стои въпросът със сигурността. 

Осигуряване на необходимите мерки за сигурност не трябва да бъде 

за сметка на архитектурния образ на сградите. Сградите на 

дипломатическите представителства трябва да бъдат достатъчно 

сигурни, в същото време - гостоприемни и устойчиви във времето. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработената дисертационна работа изследва типологията на 

сградите на дипломатическите представителства, като  дава отговор 

на въпросите, свързани със специфичните особености на тези сгради. 

Дава отговор на въпроса за същността на сградите на 

дипломатическите представителства, представен е систематизиран 

материал, който определя видовете и отговоря на въпроса за 

структурата на отделните видове сгради. Направен е анализ по 

отношение тенденциите в развитието архитектурната форма и 

функция. При развитието на темата се появиха някои определения на 

нормативни стойности, специфични само за сградите на 

дипломатическата служба.  

В хода на постигането на поставената цел се решиха няколко 

основни задачи: 

 Откри се и се систематизира в максимална степен 

съществуващия теоретичен и графичен материал, свързан 

със сградите на дипломатическите представителства. 

 Дадоха се дефиниции на основните понятия, свързани с 

дейността на дипломатическата служба.  

 Определиха се видовете сгради необходими за оптималната 

дейност на дипломатическите представителства. 

 Отговори се на въпроса за пространствената структурата на 

сградите, съобразена с основните дейности на 

дипломатическата служба. 

 Проследи се тенденцията при развитието на формата и 

функцията на сградите на дипломатическите 

представителства. 
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Обърна се особено внимание и на специфичните дейности на 

дипломатическия протокол и церемониал и архитектурната среда за 

осъществяването на тези дейности. Не на последно място, се 

отговори на въпроса за символното значение на сградите на 

дипломацията, и как те се изменят през вековете, а също така и как 

влияят културните, общностните и традиционните ценностите на 

нациите върху структурата и формата на тези сгради. 

За по-пълноценно изследване на база графичен материал се 

използваха възможностите на Държавния архив на Република 

България, дирекцията за управление на имотите към Министерство 

на Външните Работи, проекти на сгради на дипломатически 

представителства, както и материали от публични общодостъпни 

информационни и визуални източници. 

По време на разработването на дисертационната работа бяха 

използвани различни методи на научното изследване , а именно: 

 Анализ и синтез на основата на аналогията; 

 Дедукция и индукция по отношение на теорията и 

практиката в изследваната област; 

 Индивидуални логически и интуитивни методи, водещи 

до обобщения и сравнения. 

С настоящия дисертационен труд  се изпълни поставената цел 

да се запълни празнината от професионални научни разработки в 

областта на проблемите на сградите на дипломатическите 

представителства, в българската научна общност. 

 

I. ИЗВОДИ 

По време на разработването на  дисертационна работа се 

изведоха някои основни изводи, а именно 



60 

 

 Сградите на дипломатическите представителства са 

специфични и не могат автоматично да бъдат приобщени 

към групата на административните или офисните сгради, тъй 

като имат специфични изисквания по отношение на 

пространствата, свързани с провеждането на мероприятия, 

част от дипломатическия протокол, церемониал и практика. 

Архитектурната среда подпомага и организира развитието 

на дипломатическата практика в съвременните 

геополитически условия. 

 Даденият им (на сградите), според клаузите на Виенската 

конвенция, дипломатически статут ги натоварва с функции, 

които са характерни само за този тип сгради и по този начин 

се формират условия за създаване на специфична 

архитектурна среда водеща до уникални резултати. 

 По своята същност сградите на дипломатическите 

представителства представляват символ на основните 

ценности на нацията и политиката на изпращащата страна. 

Архитектурните решения, макар и съобразяващи се с 

характеристиките на средата, се обуславят от културните и 

социални условия на живот в представената страна. 

 Тенденциите в развитието на типа на сградите на 

дипломатическите представителства следват развитието на 

международните отношения и отразяват основните 

политически постулати на изпращащата страна. 

Подпомагани от архитектурния образ, сградите участват във 

формирането на обществените нагласи и отношения между 

нациите като подпомагат провеждането на избраната от 

изпращащата страна политика. 
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II. АВТОРСКИ ПРИНОСИ 

 Създаване и полагане на основите на ново 

изследователско направление в типологията на 

обществените сгради – „Сгради на дипломацията“. 

Обосноваване и разработка; 

 Исторически преглед на развитието на типа - 

„дипломатически сгради“; 

 Класификация на дипломатическите сгради; 

 Комплектуване и представяне на съдържанието и 

структурата на основните типове дипломатически 

сгради; 

 Изясняване на съвременните промени и тенденции в 

дипломацията и отражението върху типа сгради; 

 Особености на новата българска дипломация и 

произтичащите предпоставки за нова архитектура на 

типа сгради; 

 Научно приложно и общо културно изясняване на 

планировъчната структура и семиотичните аспекти на 

дипломатическите сгради; 

 Обобщения и препоръки за промени в архитектурата 

на новите български дипломатически сгради. 
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