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ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

 Като специализирана обучителна структура, Центърът за развитие на 
човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП)  предлага ежегодно богат набор от програми, 
курсове, семинари и други форми за повишаване знанията и уменията на  
служителите от Министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към министъра на труда и социалната политика, от други държавни 
и общински администрации, от социалните партньори и  неправителствения 
сектор по теми, свързани с разработването, прилагането и оценката на 
социалните политики. 
 Средно за  година се организират около 60 национални обучения, 
които обхващат над 1200 служители на ръководни и експертни длъжности. 
Те се провеждат  в присъствена, дистанционна, видеоконферентна и смесена 
форми. 
 Каталогът за 2010 г. предлага стандартни обучителни курсове и 
програми за професионална квалификация. 
 Стандартните обучителни курсове  покриват основните направления 
на социалните политики и дейности  - пазар на труда, социална закрила и 
социална интеграция, здравословни и безопасни условия на труд, трудови 
и индустриални отношения, европейска интеграция, равнопоставеност и 
равни възможности и др. Запазени са теми от миналогодишния каталог,                                   
които се ползват с популярност сред служителите и са желани от тях като 
„Управление на проектния цикъл”, „Програми и проекти, финансирани от 
ЕСФ”, „Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната 
администрация” и др. Предлагат се и нови заглавия – например, обхващащи 
осъществяването на обществени поръчки съобразно екологичните критерии 
(т. нар. „зелени обществени поръчки”), международните и националните 
измерения на социалния диалог в ерата на глобализацията, корпоративната 
социална отговорност.
 Част от стандартните курсове са формулирани в съзвучие със заявените 
от служителите, работещи в системата на МТСП, актуални потребности от 
повишаване на техните професионални  знания и умения. Потребностите бяха 
обект на представително социологическо проучване, извършено от Центъра 
през периода октомври-ноември 2009 г. Сред новите теми са такива свързани 
с управлението на  социалните услуги в общността, административно-
наказателната дейност в контекста на  контрола по здравословните и 
безопасни условия на труд, особеностите на контрола по заплащането на 
труда и работното време, осъществяването на контрол, одит и отчетност при 
програмното бюджетиране и др.
 За 2010 г. се предлагат общо 20 нови стандартни обучителни курса.



 Особеност на каталога за 2010 г. е разширеното предлагане на програми 
за професионална квалификация. Те са насочени към задълбочаване на 
познанията и изграждане на специфични умения в определени професионални 
направления и са ефективен начин за инвестиране в развитието на човешките 
ресурси. Предлагат се в комбинирана форма на обучение – присъствена 
и дистанционна, което позволява учебният процес да се осъществява без 
продължително откъсване от работното място. 
 Програмите са специално разработени за служители от МТСП, 
Агенция за социално подпомагане и Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда”. Състоят се от отделни модули и се основават на постигането 
на определени компетентности при осъществяване на професионалните 
задължения от обучаемите. Особеност на програмите е активното включване 
на участниците в обучението при споделянето на опит  и създаването на ново 
знание, както и активната обратна връзка между преподаватели и обучаеми. 
 

Заявки за участие в обученията могат 
да се изпращат на електронен адрес:                 

trainings@ncpedu.net . Електронни форми 
за попълване са качени на интернет          

страницата www.hrdevelopmenteu.com. 
Регистрация може да бъде направена и на 

посочените по-долу адрес и телефони:

Център за развитие на човешките ресурси 
и регинални инициативи,
София, кв. Кремиковци 84

Отдел „Обучение на администрацията”, 
тел: 994 70 11, 994 70 39, 994 70 18

GSM: 0894/ 698 877, 0894/698 813, 0894/ 
698 879

Отдел „Професионално обучение”, тел: 
994 70 36, 994 70 18
GSM: 0894/ 698 804
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Управление на проектния цикъл

Програми и проекти, финансирани от Европейския социален фонд 
(ЕСФ). Управление, контрол и одит на проектите по делегираните 
приоритетни оси на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” (ОПРЧР)

Програми и проекти, финансирани от ЕСФ. Управление, контрол и одит 
на проектите по неделегираните приоритетни оси на ОПРЧР

Оценка на въздействието на социалните политики

Европейска координация и международно сътрудничество
модулна програма

Социалният диалог – инструмент за разработване и осъществяване на 
социалните политики

Международни и национални измерения на социалния диалог в ерата на 
глобализацията 

Корпоративна социална отговорност 

Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната 
администрация

Обществени поръчки. Администриране, оперативен мониторинг и 
отчетност на договорите

Въвеждащо обучение за новопостъпили служители в МТСП и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 
труда и социалната политика
модулна програма

Обществени поръчки по екологични критерии – подготовка, възлагане и 
изпълнение („зелени обществени поръчки”) 

Контрол, одит и отчетност при програмното бюджетиране 

Прилагане на количествени методи за изследване на икономически и 
социални явления

Съвременни направления в политиката за закрила на детето 
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Политики на равнопоставеност и равни възможности за хората с 
увреждания 

Европейска и национална политика по заетостта 

Учене през целия живот и обучение на възрастни

Повишаване качеството на посредническите услуги 

Социална психология на групите, обект на социално включване. 
Механизми на взаимодействие и посредничество. Ролята на социалния 
работник при решаване на конфликти

Социални услуги в общността 

Социално включване на етнически общности в неравностойно 
положение. Общи основни принципи на ромското включване 

Административно-наказателна дейност, осъществявана от ИА „ГИТ” 
във връзка с контрола по здравословните и безопасните условия на труд 
(ЗБУТ)

Особености в контрола по заплащането на труда и работното време 

Актуални аспекти на трудовите и индустриалните отношения 

Актуални аспекти на ЗБУТ в селското стопанство

Лидерски умения – ключова компетентност на работното място

Работа с медиите.  Кризисен PR

Управление на промяната в публичния сектор

Срещи-дискусии на представители от звената по човешки ресурси

Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

Обучение на обучители (тютори). Разработване на учебни материали 
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инспектиране

Специализирано обучение на електроспециалисти за придобиване на 
квалификационна група по електробезопасност

Социална работа за прилагане на политиките на равнопоставеност и 
равни възможности за социална интеграция на етнически общности 

39

40

41

42

44

45

46

43



СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

6



Управление на проектния цикъл

ЕF-BA-01-10                                                                                                       май
ЕF-BA-02-10                                                                                             октомври  
       
Продължителност: 15 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 360 лв. *

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО, които са ангажирани 
с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.

Цели на обучението:
• изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на 
управление;
• запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния 
цикъл;
• представяне на взаимовръзката „проект-програма-политики”;
• изграждане на умения за разработване и изпълнение на проекти, вкл. и 
на такива, финансирани от ЕСФ.

Учебно съдържание:
Проектът като инструмент за постигане целите на социалната политика; 
Въведение в управлението на проектния цикъл; Идентифициране на проектна 
идея; Анализ на проблемите и заинтересованите страни; Логическа рамка на 
проект; Планиране на ресурсите; Изготвяне  на проектен бюджет; Планиране 
на дейностите на проекта и график на изпълнението; Управление на риска; 
Мониторинг и оценка на изпълнението на проект; Особености на проектите, 
финансирани със средства от ЕСФ.

____________________
 * Таксата за участие включва: възнаграждения на лекторите, обучителни материали, 
ползване  на зали и техника, храна, кафе-паузи, издаване на сертификат и транспорт от МТСП 
до Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и обратно.
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Програми и проекти, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). 
Управление, контрол и одит на проектите по делегираните приоритетни оси на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)

ЕF-FF-03-10                                                                                                    март  
               
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции  към министъра на труда и социалната политика, от образователни 
и обучаващи институции (училища, висши учебни заведения, колежи, 
обучителни центрове),  изследователски центрове (научни институти към 
БАН и други научни организации),  общини, читалища, спортни клубове, 
младежки организации, специализирани предприятия и кооперации на хора 
с увреждания, фирми доставчици на социални услуги, консултантски фирми, 
представители на работодателски и браншови организации, социално-
икономически партньори, НПО.

Цели на обучението:
• запознаване с петте делегирани приоритетни оси на ОПРЧР, а 
именно – насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара 
на труда, подпомагащ включването;  повишаване на производителността 
и адаптивността на заетите; подобряване качеството на образованието и 
обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане 
на икономика, основана на знанието; подобряване на достъпа до образование 
и обучение;  социално включване и насърчаване на социалната икономика;
• усъвършенстване на управлението, контрола и одита на изпълнявани 
проекти от бенефициенти. 

Учебно съдържание:
Представяне на петте делегирани приоритетни оси на ОПРЧР, система за 
вътрешен контрол (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, 
информация и комуникация), финансови проверки и верификация на разходите 
(система за финансови проверки и верификация на разходите, документи за 
проверка, възстановяване на неправомерно изплатени суми, допустимост на 
разходите, третиране на данъци), мониторинг и верификация (организация на 
отчитането на изпълнението, приключване на операции за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ), нередности (основни понятия и типизация 
на нередностите, превенция, идентифициране на нередности, отчитане и 
докладване, последващи действия, трансфер на възстановени средства, 
невъзстановими суми).
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Програми и проекти, финансирани от ЕСФ. Управление, контрол и 
одит на проектите по неделегираните приоритетни оси на ОПРЧР

ЕF-FF-04-10                                                                                          септември                                                                                                                     
           
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции  към министъра на труда и социалната политика, от контролни 
органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в 
предприятията, от Министерството на здравеопазването и второстепенните 
му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравни услуги.

Цели на обучението:
• запознаване с трите неделегирани приоритетни оси на ОПРЧР -  
повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните 
и здравни услуги; транснационално и междурегионално сътрудничество, 
техническа помощ;
• повишаване знанията и уменията за ефективност на управлението, 
контрола и одита на проекти, изпълнявани от бенефициенти.

Учебно съдържание:
Представяне на трите неделегирани приоритетни оси на ОПРЧР, система за 
вътрешен контрол (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, 
информация и комуникация), финансови проверки и верификация на разходите 
(система за финансови проверки и верификация на разходите, документи за 
проверка, възстановяване на неправомерно изплатени суми, допустимост на 
разходите, третиране на данъци), мониторинг и верификация (организация на 
отчитането на изпълнението, приключване на операции за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ), нередности (основни понятия и типизация 
на нередностите, превенция, идентифициране на нередности, отчитане и 
докладване, последващи действия, трансфер на възстановени средства, 
невъзстановими суми).
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Оценка на въздействието на социалните политики

ЕI-FF-05-10                                                                                                      юли  
        
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и социални партньори, 
които осъществяват дейности по оценка на въздействитто на социалните 
политики.

Цели на обучението:
• запознаване с основните характеристики и методи за осъществяване 
оценка на въздействието и нейното значение при разработването на политики 
и нормативни актове;
• придобиване практически умения при работа с основните инструменти 
и методи при правене на оценка на въздействието.

Учебно съдържание:
Оценката на въздействието като аналитичен подход при формирането на 
социалните политики; Основни понятия и етапи на осъществяване; Дефиниране 
на проблема; Определяне на целите; Идентифициране на варианти. Измерване 
на въздействието –разходи и ползи; Видове въздействия; Вземане на решение; 
Разработване на базов сценарий; Минимални стандарти за консултации със 
заинтересованите страни; Процедури за набиране и обработка на данни за 
извършване на оценката на въздействието.
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Европейска координация и международно сътрудничество
модулна програма

ЕI-FF-06-10                                                                                                                                май 
ЕI-FF-07-10
ЕI-FF-08-10
ЕI-FF-09-10
Продължителност: 4 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 320 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции  към 
министъра на труда и социалната политика, които участват в работни групи и са ангажирани 
с изготвянето на становища, позиции и указания за представянето на Р България пред ЕК, СЕ 
и комитетите по въпроси в областта на труда и социалната политика.

Цели на обучението:
• да укрепи институционалния капацитет на МТСП за изпълнение на задълженията 
на Р България в областта на труда и социалната политика, произтичащи от членството на 
страната в ЕС;
• да развие и подпомогне прилагането на правото на Европейската общност и 
политиките в социалната сфера; 
• да запознае с основните актове на ЕС, СЕ и МОТ;
• да формира умения за пълноценното участие на представители на Р България в 
процеса на вземане на решения (разработване на необходимите за това документи по въпроси 
от областта на социалната политика);
• да формира умения за изготвяне на стратегически документи и мерки за по-добро 
прилагане на правото на Европейската общност и политиките на ЕС в областта на социалната 
политика и заетостта;
• да формира знания и умения за становища по международни договори;
• да формира умения при докладването за изпълнение на международно-правните 
ангажименти на Р България в областта на труда и социалната политика.

Учебно съдържание:
Институции на ЕС и участието на представители на Р България в тях  в процеса на 
вземане на решения; Приносът на българската администрация в процеса на изпълнение на 
ангажиментите на страната, произтичащи от членството в ЕС – разработване на позиции, 
рамкови позиции и указания по въпроси в областта на труда и социалната политика; 
Транспониране изискванията на правото на ЕС и прилагане политиките на Европейския съюз 
в областта на социалната политика и заетостта – изготвяне на проекти на нормативни актове, 
стратегически документи и мерки, нотификация; Международни договори; Преговори, 
сключване, обвързване; Становища по международни договори; Международните договори 
в правната система на България; Разработване и координиране на дейностите, свързани  с 
участието на Р България в Международната организация на труда (МОТ); Планиране, 
координиране, участие и отчитане на дейностите, свързани с участието на Р България  в 
СЕ, в рамките на компетенциите на МТСП; Международни трудови и социални стандарти; 
Изпълнение и контрол върху международноправните ангажименти на Р България в областта 
на труда и социалната политика.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 11



Социалният диалог – инструмент за разработване и осъществяване на 
социалните политики

ЕI-FF-10-10                                                                                                       май  
         

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други държавни и 
общински администрации, социални партньори, НПО, ангажирани с процеса 
на социален диалог на различни нива.

Цели на обучението:
• повишаване осведомеността относно механизмите и добрите практики 
за прилагане на социалния диалог при осъществяването на политиките на 
МТСП;
• изясняване ролята на социалните партньори и гражданското общество 
при формирането и провеждането на политиките на МТСП;
• запознаване с иновациите в колективното договаряне;
• повишаване на знанията относно добрите европейски практики на 
социален диалог.

Учебно съдържание:
Същност на социалния диалог – дефиниция, основни понятия, равнища 
на осъществяване; Социалният диалог в България – участници, органи, 
колективно договаряне, решаване на колективни трудови спорове; Социалният 
диалог в Европейския съюз – участници, двустранен и тристранен социален 
диалог на европейско равнище, резултати; Роля на социалните партньори при 
формиране и провеждане на социалните политики; Участие на структури 
на гражданското общество в социалния диалог; Конкретни механизми за 
провеждане на социален диалог на национално, браншово, отраслово и 
регионално равнище; Иновации в колективното договаряне; Индустриални 
отношения; Кризи и запазване на работните места със средствата на социалния 
диалог.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 12



Международни и национални измерения на социалния диалог в ерата 
на глобализацията

ЕI-FF-11-10                                                                                            октомври

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО.
 
Цели на обучението:
• разкриване значението на социалния диалог като ключов фактор за 
разширяването на ЕС;
• запознаване с законовата рамка на социалния диалог на Европейско 
ниво;
• повишаване на знанията относно добрите европейски и национални  
практики на социален диалог.

Учебно съдържание:
Социалният диалог – инструмент за консултации и преговори; Колективното 
трудово договаряне като основен механизъм за социален диалог; Процесът “Вал 
Дукесе”; Европейски измерения на социалния диалог; Форми на социалния 
диалог на международно, регионално и национално равнище; Международна 
правна рамка, стандарти и инструменти  за насърчаване на трипартизма 
и социалния диалог – Конвенции на МОТ 87 и 98, международни рамкови 
споразумения между мултинационалните компании и Глобалния Съюз на 
Федерациите; Нормативно-законови промени в контекста на социалния 
диалог, свързани с приемането на България в ЕС. 

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 13

  НОВО



Корпоративна социална отговорност

EI-FF-12-10                                                                                            октомври

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО, представители 
на бизнеса, които работят по прилагане на концепцята и принципите на 
корпоративната социална отговорност в практиката.
 
Цели на обучението:
• придобиване на познания относно концепцията,  методите и 
принципите на корпоративната социална отговорност  ( КСО) в международен 
и национален контекст;
• усвояване на умения за подобряване на диалога и обмена на информация 
по въпроси, свързани с осъществяването на КСО.

Учебно съдържание:
КСО – същност, основни понятия, история на развитието;  КСО в международен 
контекст;  Как се измерва и доказва КСО; Съществуващи международни 
стандарти в областта на КСО; Добри практики; Стратегия на Р България 
за КСО и планът като инструмент за нейното изпълнение; Възможности за 
създаване на устойчива работеща среда между администрация, частен бизнес 
и структури на  гражданското общество при реализацията на КСО.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 14

  НОВО



Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната 
администрация

AFS-BA-13-10                                                                                         октомври
   
Продължителност: 10 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна с полагане на 
специализиран изпит за придобиване на практически умения за прилагане 
на подходи и методи за справяне с рисковете
Такса за участие: 240 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и шторостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната 
политика, които са ангажирани с процесите по управление на риска.

Цели на обучението:
• усвояване на знания за същността, целите и методологията на процеса 
на управление на риска в организацията;
• запознаване със същността, целите и обхвата на Стратегията за 
управление на риска в МТСП;
• придобиване на задълбочени познания за основните принципи и 
методи в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
• усвояване на знания и умения за разработване на правила и процедури 
за контрол върху корупционния риск;
• формиране на знания за връзката между управление - ефективност на 
институциите и корупцията;
• изграждане на практически умения по оценка на отделните рискове и 
разработване на подходи за тяхното намаляване и/или отстраняване.

Учебно съдържание:
Същност и цели на управлението на риска в организацията; Същност, цели 
и обхват на Стратегията за управление на риска в МТСП; Методология 
за управление на риска – видове рискове и начини на тяхната оценка;  
Измерване на риска; Подходи и мерки за преодоляване на отделните рискове в 
организацията; Изпълнение на стратегии за справяне с рисковете; Корупционен 
риск. Причини и механизми на корупцията в държавната администрация. 
Техники за оценка и измерване на корупцията; Модели и механизми за борба 
с корупцията; Програми за противодействие на корупцията; Мониторинг на 
корупцията; Организация на мерките за превенция и противодействие на 
корупцията; Мерки за противодействие и борба с корупцията.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 15



Обществени поръчки. Администриране, оперативен мониторинг и 
отчетност на договорите

AFS-FF-14-10                                                                                                април  
           
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО, които се занимават 
с провеждането на обществени поръчки и администрирането на договори по 
такива поръчки.

Цели на обучението:
• запознаване с актуалните аспекти на  националното законодателство в 
областта на обществените поръчки;
• представяне на изискванията пред възложителите и изпълнителите на 
обществени поръчки при условията на членство в ЕС;
• развиване на умения за администриране на договори в резултат от 
обществени поръчки;
• запознаване с изискванията за контрол и отчетност при изпълнението 
на договорите.

Учебно съдържание:
Обекти и субекти на обществените поръчки; Видове процедури – открита 
процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедури по 
договаряне, конкурс за проект;  Прилагане на Наредбата за малките 
обществени поръчки; Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 
Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор; 
Администриране на договорите – видове контракти, финансови инструменти, 
осигуровки, инспектиране на доставките при различните видове договори, 
транспортиране на стоки; Мониторинг и контрол по изпълнението на 
договорите за обществените поръчки; Видове нарушения и корупционни 
практики. 

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 16



Въвеждащо обучение за новопостъпили служители в МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика

модулна програма
AFS-FF-15-10
AFS-FF-16-10
AFS-FF-17-10
AFS-FF-18-10
AFS-FF-19-10                                                                                                                                         ноември - декември

Продължителност: 5 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 400 лв.

Предназначен за:
Новопостъпили служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда 
и социалната политика.

Цели на обучението:
• създаване нагласа у новопостъпилите служители за принадлежност 
към организацията чрез запознаване с целите, функциите и мандата на МТСП 
и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 
труда и социалната политика; 
• предоставяне на необходимата първоначална информация, знания и 
умения за ефективeн старт на новото  работно място;
• ускоряване процеса на приобщаване на новопостъпилите служители 
към екипа на структурата, в която те работят;
• изграждане на нагласа за постоянно усъвършенстване на знанията и 
уменията като условие за професионално и кариерно развитие.

Учебно съдържание:
Структура, роля и функции на МТСП и  второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика; Основни 
административни документи и процедури; Приоритети, цели и задачи на 
социалната политика на МТСП; Европейска интеграция; Съвременна политика 
на пазара на труда; Социална закрила и социално включване; Индустриални 
отношения и социален диалог; Демографска и семейна политика; Политика 
на равни възможности; ОПРЧР; Презентационни умения и умения за водене 
на преговори.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 17



Обществени поръчки по екологични критерии – подготовка, възлагане 
и изпълнение („зелени обществени поръчки”)

AFS-FF-20-10                                                                                          юли  
           

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, от други държавни 
и общински администрации,  социални партньори,  НПО, представители на 
бизнеса, ангажирани с подготовката и изпълнението на обществени поръчки.

Цели на обучението:
• запознаване със „зелените обществени поръчки”: повишаване на 
разбирането защо и как такива поръчки допринасят за защита на околната 
среда и развитие на иновациите посредством въвеждане на по-ефективни и 
природосъобразни технологии;
• придобиване на знания относно  текущите инициативи  и опит на ЕС, 
както и с добрите практики у нас в областта на „зелените поръчки”;
• развитие на умения за възлагане на поръчки с прилагане на екологични 
критерии при тръжните процедури.

Учебно съдържание:
Какво представляват „зелените поръчки”? Защо да се възлагат „зелени 
поръчки”? Политика на ЕС относно „зелените обществени поръчки”; Правна 
уредба на „зелените поръчки” в Закона за обществени поръчки; Препоръки 
за възлагане на обществени поръчки за 10 приоритетни групи продукти; 
Екологични критерии за възлагане на „зелени поръчки”; Добри европейски 
и национални практики; Практически упражнения за възлагане на „зелени 
обществени поръчки”.  

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 18

  НОВО



Контрол, одит и отчетност при програмното бюджетиране

SB-FF-21-10                                                                                            февруари  
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, чиято работа е 
свързана с изготвянето на бюджет по програми, контрол, одит и отчетност 
при програмното бюджетиране.

Цели на обучението:
• запознаване със същността, предимствата и целите на програмното 
бюджетиране, ориентирано към резултатите;
• създаване на умения за работа с информацията, съдържаща се в 
програмните  формати на бюджети;
• изграждане на основен набор от знания и умения, необходими за   
съставянето  на бюджет по програми;
• изграждане на умения за изготвяне на отчет и осъществяване на 
контрол по изпълнението на заложените цели.

Учебно съдържание:
Същност и функции на програмното бюджетиране. Международен и 
национален опит. Реформа в планирането и бюджетирането. Исторически 
преглед на подходите в бюджетирането. Формулиране на цели, разграничаване 
на политики; програми и резултати; разходи и дейности. Структура на 
програмен бюджет. Структура на отчет на бюджет по политики и програми. 
Показатели за измерване на ползите/ефектите от политиките и резултатите от 
програмите. Таблични формати и макети за представяне на отчети. Контрол и 
одит при програмното бюджетиране. Особености на процеса на програмното 
бюджетиране в системата на МТСП – организация, методи, подходи на работа, 
натрупан опит при контрола, одита и отчетността.
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  НОВО



Прилагане на количествени методи за изследване на икономически и 
социални явления

SB-FF-22-10                                                                                          септември  
            
  
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, други държавни и 
общински администрации, представители на социалните партньори, имащи 
базови познания по статистически методи за изследване на икономическите и 
социални процеси и явления.

Цели на обучението:
• изграждане на умения за прилагане на статистически методи при 
изследване на връзки и зависимости;
• изграждане на умения за изследване на социално-икономическите 
явления в динамика и разработване на прогнози;
• упражняване на статистическите методии за изследване на социално-
икономическите явления в статика и динамика.

Учебно съдържание:
Видове количествени методи за оценка и анализ на социално-икономическите 
явления и процеси; Видове признаци и измерителни скали; Статистическа 
проверка на хипотези – същност, основни понятия и етапи на приложение 
при работа с относителен дял и средна аритметична величина. Хи-квадрат, 
дисперсионен,  регресионен и корелационен анализ. Условия за приложение, 
етапи на работа и тълкуване на получените резултати; Работа с временни 
(динамични) редове. Условия за построяване на съпоставими временни 
редове и компоненти на развитие. Методи за изучаване на развитието. Анализ 
на тенденцията (тренда) на развитието и разработване на екстраполационни 
прогнози. Тълкуване на резултатите. Практическо приложение на 
разглежданите методи с реални данни.
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Съвременни направления в политиката за закрила на детето

DFEO-FF-23-10                                                                                    септември  
            
  
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП, АСП, ДАЗД и 
АХУ, от други държавни и общински администрации, социални партньори, 
НПО.

Цели на обучението:
• запознаване с актуалните насоки в политиката за закрила на детето – 
национални и международни практики;
•  повишаване на знанията относно съвременните политики за работа 
със семейства с рискови фактори за отглеждане на деца.

Учебно съдържание:
Изисквания на международното и европейско законодателство в областта на 
закрилата на детето; Конвенция на ООН за правата на детето; Добри практики 
в държавите-членки на ЕС; Закон за закрила на детето и Правилник за неговото 
прилагане; Принципи и мерки за закрила на детето; Специална закрила за деца 
в риск; Органи за закрила на детето и техните функции; Национална стратегия 
за детето (2008 г. - 2018 г.); Роля на социалния работник; Приемно семейство; 
Националните политики за реинтеграция на деца - жертви на трафик, мерки 
за защита на жертвите, настанени в приютите и кризисните центрове за деца-
жертви на трафик и насилие; Осъществяване на партньорства при закрилата 
на детето. 
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  НОВО



Политики на равнопоставеност и равни възможности за хората с 
увреждания

DFEO-FF-24-10                                                                                      февруари  
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП, АСП, АХУ и 
ДАЗД, от други държавни и общински администрации, социални партньори, 
НПО.

Цели на обучението:
• повишаване информираността относно новите тенденции в политиката 
за осигуряване на равни права на хората с увреждания в контекста на 
изискванията на световното и европейско законодателство;
• запознаване с добри практики, които да послужат за пример при 
решаването на конкретни казуси;
• създаване на предпоставки за ефективно прилагане на европейските 
страндарти при формиране и прилагане на политиката по равнопоставеност 
за хората с увреждания;
• повишаване компетентността по прилагането на политиката, насочена 
към осигуряване на равни права на хората с увреждания. 

Учебно съдържание:   
 Международни и европейски политики при осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждания; Конвенция на ООН за правата на хората 
с увреждания; Препоръки на Съвета на Европа; Приоритети на Европейския 
план за действие; Добри световни и европейски практики; Нормативна 
рамка на българското законодателство; Стратегия за осигуряване на равни 
възможности на хората с увреждания ( 2008 г. - 2015 г.); Планове за действие; 
Национални програми, проекти и мерки в подкрепа на хората с увреждания.   

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 22

  НОВО



Европейска и национална политика по заетостта

LM-FF-25-10                                                                                                 април  
            
     
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП и АЗ, от други 
държавни и общински администрации, социални партньори, НПО.

Цел на обучението:
• повишаване информираността относно политиките и добрите практики 
за насърчаване на заетостта  в рамките на ЕС; 
• придобиване на допълнителни познания за развитието и резултатите 
от  националните политики, програми и мерки за насърчаване на заетостта;
• запознаване с възможностите за подкрепа развитието на местния 
трудов пазар  чрез Европейския социален фонд.

Учебно съдържание:
Състояние и тенденции на пазара на труда по време на  икономическа и 
финансова криза; Европейска и национална нормативни рамки на политиката 
по заетостта; Заетост и учене през целия живот; Предизвикателства на 
Европейската стратегия за заетостта; Интегрирани насоки за растеж и заетост 
на ЕС за периода 2008 г.-2010 г.; Развитие на политиката по заетостта на Р 
България; Актуализирана стратегия по заетостта на Р България (2008 г. - 
2015 г.) и Национален план за действие по заетостта -  2010 г.;  Българската 
„пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 
(2009 г. - 2011 г.) – гъвкави и надеждни договорни отношения, комплексни 
стратегии за учене през целия живот, ефективни активни политики на пазара на 
труда, модерна система за социална сигурност, институционални задължения 
за изпълнение на българската „пътека”; ОПРЧР в подкрепа на националните 
политики и мерки за насърчаване на заетостта.
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  НОВО



Учене през целия живот и обучение на възрастни

LM-FF-26-10                                                                                                     май  
            
     
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП и АЗ, от 
други държавни и общински администрации, социални партньори, НПО, 
регионални инспекторати по образование, университети, училища, центрове 
за професионално обучение.

Цели на обучението:
• повишаване информираността и популяризиране на ученето през 
целия живот и обучението на възрастни;
• запознаване с националните приоритети, програми и мерки относно 
ученето през целия живот;
• разпространение на знания относно европейски и национални добри 
практики в тази сфера.

Учебно съдържание:
Европейски измерения на концепцията и политиките за учене през целия 
живот; Форми и примери за добри европейски практики при насърчаване на  
ученето през целия живот; Промени в националната системата за образование 
и обучение в контекста на ученето през целия живот -  усъвършенстване и 
допълване на нормативната уредба в областта на образованието и обучението; 
Развитие, усъвършенстване и разширяване на финансовите механизми за 
насърчаване участието в обучение; Перспективи за създаване на  разнообразни 
възможности за учене в образователната система, неформално обучение и 
самостоятелно учене; Система за валидиране на резултатите от неформалното 
обучение и самостоятелното  учене; Развитие дейностите по ориентиране 
през целия живот чрез създаване на ефективна система за професионално 
ориентиране; Комплексни стратегии за учене през целия живот съгласно 
Българската „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на 
пазара на труда (2009 г. - 2011 г.). Национална стратегия за продължаващо 
професионално обучение за периода 2005 г. - 2010 г. Националната стратегия 
за учене през целия живот за периода 2009 г. - 2015 г.   
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  НОВО



Повишаване качеството на посредническите услуги

LM-DL-27-10                                                                                    май-ноември

Продължителност: 1 месец                                         
Форма на обучение: дистанционна
Такса за участие: 200 лв.

Предназначен за:
Служители – трудови посредници от Дирекциите „Бюро по труда”.

Цели на обучението:
• систематизиране и прилагане на знанията за нормативните документи 
и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция “Бюро по 
труда”;
• придобиване на допълнителни знания относно  пазара на труда и 
мястото на Дирекция “Бюро по труда” като институция на пазара на труда и 
умения за прилагане на технологията за работа в Дирекция “Бюро по труда”, 
новия процесен модел и инструментите на трудовото  посредничество;
• прилагане метода на S.W.O.T. анализа за извеждане на  силните и 
слабите страни, заплахите и възможностите на Дирекция “Бюро по труда” 
като институция на пазара на труда; 
• изготвяне на сравнителна оценка на процесите в Дирекция “Бюро по 
труда”  и анализ доколко те отговарят на Новия процесен модел;
• използване на разнородни инструменти за предоставяне на услуги на 
клиентите на Дирекция “Бюро по труда” и в частност изготвяне на план за 
действие за среща с работодател.

      Учебно съдържание:
Пазар на труда; Общи положения за устройството, структурата и функциите 
на  Дирекция  “Бюро  по труда” като институция на пазара на труда; Нов 
процесен модел и обслужване  на принципа на “едно гише” в Дирекция  “Бюро  
по труда”; Процеси  при  трудовото  посредничество  в Дирекция  “Бюро  
по труда”; Прилагане на новите инструменти при регистрация и трудовото 
посредничество в   Дирекция  “Бюро  по труда”; Отговор на поставени въпроси 
във връзка с трудовото посредничество; Начини на прилагане на технологията 
за работа в Дирекция “Бюро по труда”.
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  НОВО



Социална психология на групите, обект на социално включване. Механизми 
на взаимодействие и посредничество.

Ролята на социалния работник при решаване на конфликти

SI-FF-28-10                                                                                                     март  
            
     
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от АСП, ДАЗД, АХУ и трудови посредници 
- ромски медиатори.

Цели на обучението:
• осведомяване относно социалната психология на групите, обект на 
социално включване; 
• усвояване на методи за комуникация с групи от хора, нуждаещи се от 
социално включване;
• уточняване ролята на посредника при преодоляването на социални 
конфликти.       

Учебно съдържание:
Общи характеристики на социалните групи, обект на социално включване; 
Основни психологически профили и форми на взаимодействе; Прогнозиране 
на възможните проблеми при работа с тях; Ролята на социалния работник като 
посредник в процеса на социална адаптация; Форми на ефективна комуникация 
със социално включени лица; Механизми за посредничество при разрешаване 
на конфликт; Добри практики за преодоляване на конфликти.
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Социални услуги в общността

SI-FF-29-10                                                                                             октомври  
                                                                                           
            
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от АСП, ДАЗД И АХУ.

Цели на обучението:
• запознаване с нормативните документи за предоставяне на социални 
услуги в общността;
• представяне на добри практики в ЕС и в България;
• подобряване на уменията за изследване потребностите от социални 
услуги в общността и разработване на програми за работа с целевите групи.

Учебно съдържание:
Основни нормативни документи за извършване на социални услуги в 
обшността. Добри практики в ЕС и България; Специализирани институции 
за предоставяне на социални услуги в общността; Видове социални услуги 
и приложението им при работа с целевите групи; Изследване потребностите 
от социални услуги в общността; Разкриване и развитие на нови социални 
услуги; Разработване на програма за работа с определена целева група.
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  НОВО



Социално включване на етнически общности в неравностойно 
положение. Общи основни принципи на ромското включване

SI-FF-30-10             март

         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 240 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, от други държавни и 
общински администрации, социални партньори, НПО.

Цели на обучението:
• запознаване с процеса на интегриране на етнически общности в 
неравностойно положение в ЕС;
• формиране на знания относно  антидискриминационните политики и 
политиките за социално включване на етническите общности в неравностойно 
положение;
• представяне на основните принципи на ЕС за социалната интеграция 
на ромите.

Учебно съдържание:
Социално-икономически статус на етническите общности в неравностойно 
положение в ЕС. Европейски и национални измерения на политиките 
за социално включване. Същност на политиката за равнопоставеност и 
равни възможности. Oсновни принципи и документи; Добри практики в 
ЕС и България при интегриране на етнически общности в неравностойно 
положение; Инициативата „Десетилетие на ромското включване (2005 г.-
2015 г.”); Общи основни принципи на ромското включване.
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  НОВО



Административно-наказателна дейност, осъществявана от ИА „ГИТ” 
във връзка с контрола по здравословните и безопасните условия на труд 

(ЗБУТ)

OSH-FF-31-10                                                                                                  март
OSH-FF-32-10                                                                                         октомври
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 240 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”, чиято дейност 
е свързана с административно-наказателната дейност във връзка с контрола 
по ЗБУТ.

Цели на обучението:
• разширяване на познанията относно изискванията на процесуалния 
и материалния закон при провеждане на производства за търсене на 
административно-наказателна отговорност за нарушения на трудовото 
законодателство и нормативните изисквания за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд;
• формиране на допълнителни знания за правилното прилагане на 
нормативните актове.

Учебно съдържание:
Промени в нормативната уредба, свързана с търсене на административно-
наказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство и 
нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; 
Добри практики при търсене на административно-наказателна дейност.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 29

  НОВО



Особености в контрола по заплащането на труда и работното време

OSH-FF-33-10         април

         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 240 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”, чиято дейност 
е свързана с контрола по заплащането на труд и работно време.

Цели на обучението:
• запознаване с изменението в нормативната уредба по заплащането на 
труда и работното време;
• уеднаквяване на практиката при прилагане на контрола по спазване 
на разпоредбите по заплащането на труда и на разпоредбите по работното 
време.

Учебно съдържание:
Законосъобразно извършване на контрола по заплащането на труда съобразно 
разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организация на 
работната заплата; Заплащане с увеличение на трудовото възнаграждение за 
извънреден и нощен труд; Заплащане на допълнително трудово възнаграждение 
за придобит трудов стаж и професионален опит; Законосъобразно извършване 
на контрола по спазване на работното време, съгласно разпоредбите на 
Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските; 
Нови моменти в нормативната уредба по работното време в Кодекса на труда 
и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
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  НОВО



Актуални аспекти на трудовите и индустриалните отношения

OSH-FF-34-10                        юли
         

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв. 

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:
• изясняване на основните национални и международни стандарти за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• представяне на общите принципи и мерки за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на на работното място;
• запознаване с добрите практики и ролята на технологиите за осигуряване 
защита на живота, здравето и работоспособността на работещите лица;
• придобиване на нови знания, практически умения и компетентности за 
извършването на инспектиране по проблемите по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд.

Учебно съдържание:
Международни и европейски стандарти в областта на безопасността и 
здравето при работа, трудовото и осигурителното право. Общи принципи 
за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и 
здравето на работещите за превенция на професионалните рискове; Защита на 
безопасността и здравето; Отстраняване на рисковете и причините за трудовия 
травматизъм; Професионалната заболяваемост;  Информиране, консултации, 
обучение.  Закон за безопасни условия на труд – място и роля; Технологии, 
осигуряващи защита живота, здравето и работоспособността на работещите 
лица. Задължения на работодателя в тази сфера.
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  НОВО



Актуални аспекти на ЗБУТ в селското стопанство

OSH-FF-35-10                                                                                         май  
            
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 240 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:
• информиране за инструментариума за оценка на риска в условията на 
труд в селското стопанство;
• детайлно запознаване с нормативната база по ЗБУТ в условията на 
труд в селското стопанство;
• очертаване на проблемите при извършване на оценка на рисковете при 
работа с работодателите.

Учебно съдържание:
Мерки за безопасност, права, задължения и отговорности на работодателите 
и участниците в здравословните и безопасни условия на труд в селското 
стопанство. Основни нормативни актове – промени, практики. Роля на 
комитетите и групите по условия на труд. Методи за оценка и анализ на 
професионалните рискове в условията на труд в предприятията от селското 
стопанство. Организация на контролната дейност, ред и начин на извършване 
на контрола.
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Лидерски умения – ключова компетентност на работното място

ONS-FF-36-10                          февруари

       
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции  към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО.

Цели на обучението:
•    запознаване с типовете лидерство и качествата на успешния лидер;
•  усвояване на умения за планиране, иницииране, самоконтрол, 
подкрепа, информиране и оценка;
•  придобиване на практически умения за успешна комуникация на 
различни нива, отстояване на позиции, справяне с манипулации и развиване 
емоционалната интелигентност.

Учебно съдържание: 
Лидерство и стилове в лидерството – съвременни теории и характеристики ; 
Лидерство в административна среда, ориентирано към резултатите; Лични 
качества за успешно лидерство; Лидерски умения на работното място – 
планиране, иницииране, самоконтрол, подкрепа, информиране и оценка;  
Лидерство в комуникацията; Асертивност и отстояване на позиции; Справяне 
с манипулативно поведение; Емоционална интелигентност; Социално-
психологически аспекти на лидерството; Екипна работа и споделено 
лидерство. 
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  НОВО



Работа с медиите.  Кризисен PR

ONS-FF-37-10                                                                                         октомври  
       
         
Продължителност: 1 ден
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 80 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции  към министъра на труда и социалната политика.

 Цели на обучението:
• представяне предимствата на активната медийна политика и нейното 
формиране за привличане на партньори за реализиране стратегията на 
организацията;
• запознаване с практически варианти за реакция в различни ситуации 
при работа с медиите.

Учебно съдържание:
Медии – характеристики, специфика, възможности. Роля и значение на 
връзките с обществеността. Единство на цели и стратегия на организацията и 
формиране на политика за работа с обществеността и с медиите. Отношения 
с журналистите – възможности, поведение, изисквания и оценка за добрия 
контакт. Фактори, които предопределят добрия контакт с медиите. Ефективност 
на информацията, посока, формулиране на основен проблем, ключови 
формули. Поведение при кризисна ситуация. Успешен и неуспешен PR. 

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 34



Управление на промяната в публичния сектор

ONS-FF-38-10                                                                                          февруари
            
      
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенциите към министъра на труда и социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални партньори, НПО.

Цели на обучението:
• формиране на знания за основните фактори по осъществяване на 
успешна организационна промяна;
• формиране на умения за управление на промяната и нейното 
преодоляване.
       
Учебно съдържание:
Типове промени, възникващи в организацията. Пречки за промяна и развиване 
на стратегии за преодоляване съпротивата при осъществяване на промени. 
Основни елементи на процеса на планиране на промяната. Роля, поведение, 
компетентности и отговорностите на ръководителя в процеса на управление на 
промяната. Модели, инструменти и техники при управлението на промяната.

СТАНДАРТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 35



Срещи-дискусии на представители от звената по човешки ресурси

ONS-FF-39-10                                  март
ONS-FF-40-10                                                                                         октомври  
      
         
Продължителност: 1 ден
Такса за участие: 80 лв. 

Предназначен за:
Служители на ръководни и екпертни длъжности от звената за човешки ресурси 
от системата  на МТСП.

Цел на обучението:
• обсъждане на актуални въпроси по прилагане на европейските и 
националните стандарти за управление на човешките ресурси в държавната 
администация;
• обмен на опит и добри практики в сферата на управлението на 
човешките ресурси в системата на МТСП.

Въпроси за дискусия:
Прилагане на съвременни политики и стандарти за управление на човешките 
ресурси в администрацията – стандарти за професионална компетентност и 
функционални стандарти за дейността.Усъвършенстване процесите на  работа 
в звената по УЧР. Развитие на компетентности в областта на УЧР, критерии 
за професионализъм. Условия на работа, възнаграждения и мотивация на 
служителите в администрацията. Оценка на изпълнението и атестиране на 
служителите. Стимулиране и професионално и кариерно развитие. Обвързване 
на обученията с професионалото и кариерното развитие на служителите. 
Анализ на потребностите от обучения. Насърчаване на настойничеството и 
развитието на млади кадри.
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  НОВО



Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

ONS-FF-41-10                                                                                                  март

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенциите 
към министъра на труда и социалната политика, работещи пряко с клиенти.

Цели на обучението:
• опознаване и ефективно прилагане на техники за работа с клиенти; 
• усвояване на различни модели за справяне със стреса.

Учебно съдържание:
Какво представлява стреса и какви са видове стрес; Факторите на стрес 
в работната среда и отраженията му върху служителя;  Личност и стрес;  
Типове клиенти  – характерни особености на вербалното и невербалното 
общуване; Стратегии и технии за справяне със стреса при работа с клиенти; 
Модел на поведение при конфликтна ситуация; Умения за слушане и водене 
на разговор.
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  НОВО



Обучение на обучители (тютори). Разработване на учебни материали

ONS-FF-42-10                                                                                                   юни  
         
         
Продължителност: 5 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 400 лв.

Предназначен за:
Служители от МТСП и изпълнителните агенции към министъра на труда 
и социалната политика, които се предвижда да бъдат преподаватели на 
платформата за дистанционно обучение.

Цели на обучението:
• формиране на знания и умения при работа с платформата за 
дистанционно обучение;
• формиране на умения за организиране на учебния процес и наблюдение 
на процесите за самоподготовка на участниците;
• формиране на умения за идентифициране на индивидуалните учебни 
нужди и прилагане на техники, улесняващи и подпомагащи усвояването на 
учебното съдържание в платформата за дистанционно обучение;
• формиране на умения за разработване на материали за платформата за 
дистанционно обучение.

Учебно съдържание:
Управление на дистанционно обучение, ключови моменти, стратегии, роли. 
Структура и възможности на учебната среда – платформата за дистанционно 
обучение. Достъп в платформата. Публична страница. Лична страница. 
Страница на участник и страница на преподавател – прилики и разлики, 
особености и възможности. Изготвяне на практически задачи. Подготвяне 
на дискусии във “Виртуалното кафене” и “Учебния фоум”. Изграждане 
и поддържане на благоприятна среда за учене и взаимоотношенията в 
дистанционно обучение. Подпомагане на учебния процес. Индивидуално 
подпомагане. Фасилитирането. Наблюдение и управление процеса на учене 
от платформата за дистанционно обучени. Компоненти на стратегията за 
подпомагане на дистанционното обучение – дейности преди, по време и след 
дистанционното обучение. Начини и техники за разработване на материали за 
платформата за дистанционно обучение. 
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ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

39



Програма за квалификация за новопостъпили служители в системата 
на АСП

„Бърз старт”
VT-BA-01-10                                                                                       март-април  
VT-BA-02-10                                                                   юли-август
       
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 600 лв.*
 
Предназначен за:
Новопостъпили служители на експертни длъжности в администрацията на 
АСП (централно управление и териториални дирекции).

Цели на обучението:
• приобщаване към ценностите и целите в системата на социалното 
подпомагане; 
• запознаване с приоритетните направления в съвременната социална 
политика и социална работа;
• повишаване мотивацията на служителите за успех на социалните 
политики, програми и мерки, с реализирането на които те са пряко ангажирани 
в конкретната им работна среда. 

Учебно съдържание:
Правни аспекти на социалната работа с деца и семейства в риск; Управление 
на социалните услуги в общността и специализираните институции; Работа с 
клиенти,  свързана с административно обслужване; Работа с медии. Формиране 
на умения за ефективно взаимодействие с медиите; Демографска и семейна 
политика. Работа с клиенти от уязвими малцинствени групи от населението 
с фокус върху ромите; Политики на равни възможности; Информационни 
системи; Модели и подходи за разрешаване на конфликти; Консултативна 
психология. 

___________________________
*Таксата за участие на курсовете за професионално обучение включва възнаграждения на 
лекторите, обучителни материали, ползване на зали и техника, настаняване в хотел, храна, 
кафе-паузи, издаване на сертификат и транспорт от МТСП до Центъра за развитие на 
човешките ресурси и регионални инициативи и обратно.
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Програма за квалификация за служители от отделите за социална 
закрила, хора с увреждания и социални услуги към АСП

„Социална подкрепа на лица и семейства”
VT-BA-03-10                            май-юни
VT-BA-04-10                 септември-октомври
VT-BA-05-10                                                                           ноември-декември
        
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 600 лв.

Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от отделите за социална закрила , 
хора с увреждания и социални услуги към АСП (централно управление и 
териториални дирекции).

Цели на обучението:
• запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика 
и практика при работа с  уязвими групи от населението;
• обмен на познания и споделяне на добри практики;
• усъвършенстване на уменията за качествено обслужване на 
гражданите;
• повишаване нивото на мотивация на служителите за успех на 
социалните политики и програми при оказване на социална подкрепа  на лица 
и семейства;
• подобряване на уменията за работа с уязвими малцинствени групи от 
населението.

Учебно съдържание:
Правни аспекти на социалната работа на лица и семейства; Проучване и 
оценяване на дейностите в сферата на социалното подпомагане; Модели и 
подходи за разрешаване на конфликти; Консултативна психология; Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (2007 г. - 2013 г.); Демографска 
и семейна политика. Политики на равни възможности; Информационни 
системи; Управление на социалните услуги в общността и специализираните 
институции; Работа с клиенти, свързана с административно обслужване; 
Модели за справяне със стрес.
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Програма за квалификация на служители от отделите за закрила на 
детето към АСП „Социална работа за деца и семейства в риск”

VT-BA-06-10                 май-юни
VT-BA-07-10                 септември-октомври
VT-BA-08-10                                                      ноември-декември
       
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 600 лв.

Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от отделите за закрила на детето към 
АСП (централно управление и териториални дирекции).

Цели на обучението:
• задълбочаване на знанията относно ефективното прилагане на 
политиките, програмите и мерките за социалната  работа с деца и семейства в 
риск; 
• усъвършенстване на уменията за работа с децата и техните семейства   
, както и с доставчиците на социални услуги за тях на различни равнища;
• повишаване нивото на мотивация на служителите за успех на 
социалните политики, програми и мерки, насочени към оказване на социална 
подкрепа на деца и семейства в риск.

Учебно съдържание:
Съвременна социална политика и социална работа с деца и семейства в 
риск (национални и европейски политики); Работа с медии. Формиране на 
умения за ефективно взаимодействие с медиите; Информационни системи; 
Управление на социалните услуги в общността и в специализираните 
институции; Модели и подходи за разрешаване на конфликти; Консултативна 
психология; Педагогическа и психологическа диагностика; Работа с клиенти 
свързана с адинистративното обслужване (АО) Проучване и оценяване на 
дейностите в сферата на социалното подпомагане; Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” (2007 г. – 2013 г.); Политика по осигуряване 
на равнопоставеност на децата с увреждания.
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Програма за квалификация на служители на ръководни длъжности от 
АСП

„Добър мениджър”
VT-BA-09-10           март-април
VT-BA-10-10            юли-август

      
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 600 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни длъжности от АСП.

Цели на обучението:
• овладяване на съвременните принципи на мениджмънта в сферата на 
социалните дейности; 
• усвояване на методи за модернизация на социалната политика и 
институциите за социална работа; 
• повишаване равнището на мотивацията на ръководните кадри в 
системата на АСП за успех на новите социални политики, програми и мерки 
на национално, регионално и общинско равнище;

Учебно съдържание:
Нормативна база на социалните услуги; Европейските структурни фондове 
в България 2007 г. – 2013 г.; Управление и развитие на човешките ресурси; 
Управление на риска; Работа с медии. Формиране на умения за ефективно 
взаимодействие с медиите; Програмно бюджетиране; Организация и вътрешни 
правила на електронното управление; Закрила и интеграция на уязвимите групи 
от населението; Комуникативни аспекти при работа с клиенти; Управление на 
социалните услуги в общността и специализираните институции.
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Модулно обучение за новоназначени инспектори по интегрирано 
инспектиране 

VT-BA-11-10                                            март-април
VT-BA-12-10                                                 май-юни
VT-BA-13-10                септември-октомври

         
Продължителност: 15 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 1320 лв.

Предназначен за:
Новоназначени инспектори от  ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:
• приобщаване към ценностите и целите в системата на ИА „ГИТ”; 
• предоставяне на необходимата първоначална информация, знания и 
умения за ефективен старт на новото работно място;
• запознаване с Националната стратегия  и с основните европейските 
норми и директиви за здраве и безопасност при работа.

Учебно съдържание:
Място и роля на инспекцията по труда в национален и международен 
аспект; Трудовото право; Контрол по законодателството за насърчаване на 
заетостта; Безопасност и здраве при работа; Административно-наказателна 
дейност; Инспектиране и планиране; Професионална етика, поведение и 
комуникации.
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Специализирано обучение на електроспециалисти за придобиване на 
квалификационна група по електробезопасност

VT-FF-14-10                          май
      

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 160 лв.

Предназначен за:
Инспектори от  ИА „ГИТ” за придобиване на квалификационна група по 
електробезопасност.

Цели на обучението:
• инструктиране и присъждане на квалификационна група за 
електробезопастност  при работа по електрообзавеждане с напрежение до 
1000 V.

Учебно съдържание:
Електротравматизъм. Въздействие на електрическия ток върху човека 
Електробезопасност. Защитни мероприятия;  Изисквания за квалификация 
на персонала по безопасност на труда; Работа с електрически потребители 
и инсталации в сгради; Приложения на Правилник за безопасност и здраве 
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V /Обн. ДВ. 
бр.21 от 11.03.2005 г./; Практически занятия; Организация на оперативното 
обслужване на електрическите уредби и съоръжения; Организационни 
мероприятия, осигуряващи безопасността на работа; Технически мероприятия 
за осигуряване на безопасността; Обслужване на електрически двигатели, 
силови трансформатори и въздушни трансформаторни постове;  Работа с 
изолирани платформи, подвижни преносими стълби, повдигателни механизми 
и приспособления.
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Социална работа за прилагане на политиките на равнопоставеност и 
равни възможности за социална интеграция на етнически общности

VT-BA-15-10                                                                                 февруари-март
             
  
Продължителност: 40 дни/100 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна 
Такса за участие: 500 лв.

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от дирекциите „Демографско 
развитие, етнически въпроси и равни възможности” и „Социална закрила и 
социално включване” към МТСП.   

Цели на обучението:
• разширяване познанията относно европейските и национални политики 
за равнопоставеност и  равни възможности при интеграцията на етнически 
общности в неравностойно положение;
• усвояване знания и умения за разработването и прилагането на 
нормативни документи, стратегии, програми, планове за действие,  доклади и 
анализи в сферата на социалната закрила и социалното включване за етнически 
общности в неравностойно положение;
• запознаване и усвояване на добри практики на държавите -  членки на 
ЕС; 
• усъвършенстване на  уменията за развитие на партньорски отношения 
с институции и организации, имащи отношение към социалната интеграция 
на етнически общности.

Учебно съдържание:
Европейски политики за равнопоставеност и равни възможности в контекста 
на социалната интеграция на етническите групи и малцинства; Национални 
политики, програми и мерки  за равнопоставеност и  равни възможности, 
подкрепящи процеса на социално включване; Законодателни, финансови и 
координационни инструменти за осъществяване на тези политики, програми 
и мерки;  Работа на регионално и местно ниво; Инициатива „Десетилетие на 
ромското включване (2005 г. – 2015 г.)”; Общи основни принципи за включване 
на ромите; Добри практики за етническа равнопоставеност в страните - членки 
на ЕС; Културните различия и изграждането на толерантност към етническите 
общности; Комуникация в мултикултурна среда; Подходи за изграждане на 
междукултурна компетентност.
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