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 Традиционно в края на календарната 
година в ЦРЧРРИ се провежда годишна сре-
ща-дискусия с представители от звената по 
човешки ресурси. На тазгодишното мероприя-
тие освен обсъждане на актуални въпроси по 
прилагане на европейски и национални поли-
тики и стандарти, свързани с управлението на 
човешките ресурси в държавната администра-
ция, ще бъдат обсъдени и резултатите от ана-
лиза на потребностите от обучение сред слу-
жителите. Анализът е част от подготовката на 
оперативният план за 2016 г. за провеждане на 
национални и международни обучителни ини-
циативи на ЦРЧРРИ.
 През месец декември продължава обу-
чението за безработни лица в специалност 
„Оперативно счетоводство”, който ще продъл-
жи до месец март 2016 г. 
 Екипът на Центъра подготвя нови обучи-
телни програми за лицензиране, с което се на-

дяваме да разширим възможностите на безра-
ботните лица, регистрирани в Бюрата по труда 
през 2016 г. в техния избор за обучение и прек-
валификация.
 Още една новост сме подготвили за 
предстоящата 2016 г. Като модерна обучителна 
институция ние се стараем да предложим на 
нашите потребители най-актуалното в облас-
тта на обученията на възрастни. От началото 
на следващата година нашата интернет страни-
ца ще предложи съвършенно нов интерфейс, 
който следва последните международни стан-
дарти във визуализацията и функционалността. 
Работим и по обновяване функционалността 
и на другите ни дигитални продукти. На прага 
на 2016 г. бихме искали да пожелаем на всички 
наши партньори и колеги преди всичко здраве 
и дръзновение през новата година! 

 ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!



 Във връзка с подготовката на Опера-
тивния план за национални и международни 
обучителни програми за 2016 г. на Центъра за 
развитие на човешките ресурси и регионал-
ни инициативи (ЦРЧРРИ) по Споразумението 
между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ, през месеците 
септември-октомври т. г. бе проведено социо-
логическо проучване сред служителите от дър-
жавната администрация на Министерството 
на труда и социалната политика (МТСП) и вто-
ростепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) 
към министъра на труда и социалната политика 
(Агенция за социално подпомагане - централно 
управление и териториални структури, Агенци-
ята по заетостта - централно управление и те-
риториални структури, Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда” – централно упра-
вление и териториални структури, Агенция за 
хората с увреждания, Държавна агенция за за-
крила на детето и Националния институт за по-
мирение и арбитраж).
 На базата на извършения социологи-
чески анализ са уточнени тематичните сфери, 
интензивността, преподавателския състав, 
продължителността и формите на обученията, 
които ще бъдат включени в новия Каталог за на-
ционалните обучителни програми за 2016 г. на 
ЦРЧРРИ. Получена е също така и допълнителна 
информация за това, доколко служителите из-
ползват предлаганите от Центъра електронни 
продукти (платформа за дистанционно обуче-
ние, електронна библиотека, СмартНет и др.).
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Фигура 1. Разпределение  на анкетираните служители,
в зависимост от заеманата длъжност ( в %)

 Обект на изследването са държавни слу-
жители на ръководна и експертна длъжност от 
МТСП и ВРБ към министъра на труда и социал-
ната политика.
 Поради засиления интерес от страна 
на държавните служители за участие в проуч-
ването, тази година бяха получени значително 
по-голям брой въпросници от предварително 
планираните. Имайки предвид важността на 
поставените цели на изследването, настоящи-
ят анализ се базира на 1075 попълнени анкетни 
карти, като броят на отговорилите служители 
на ръководни длъжности e 280, a на експертни 
795.

Служители
на експертна
длъжност

74%

Служители
на ръководна

длъжност

26%
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А ето и по-съществените изводи от изследва-
нето:
 По отношение оценка на компетентностите1  
служителите на ръководни длъжности са изве-
ли управленската компетентност като водеща. 
Експертите оценяват като най-значими профе-
сионалната компетентност и тази, свързана с 
ориентация към резултатите.
 Приоритетни области за обучение на слу-
жителите на ръководни длъжности са преодо-
ляване на кризи и конфликти и изграждане на 
ефективни екипи. При експертите най-голямо 
желание за повишаване на квалификацията е 
отчетено по отношение на управлението на 
стреса при работа с клиенти и работата в екип.
 Налице е висока удовлетвореност от качест-
вото на работа на ЦРЧРРИ при организирането 
и провеждането на обучения в присъствена, 
дистанционна и смесена форми. Повечето лица 
с предишен опит смятат, че участието им в тези 
семинари ще допринесе за по-доброто изпъл-
нение на задълженията в работата (62.7%). 
 Болшинството от служителите (71.6%) проя-
вяват засилен интерес към участие в семинари, 
организирани в близост до тяхното населено 
място.

 Идентифицирани са четирите най-важни фак-
тора, влияещи върху избора на респондентите 
за участие в конкретно обучение. Това са: зна-
чимостта на темата, преподавателите, езикът на 
преподаване и методите на обучение.
 Резултатите от изследването сочат, че при ор-
ганизирането на дадено обучение, служителите 
отдават най-голямо значение на провеждането 
му от лектори – практици (94.1%), на получава-
нето на предварителна информация зацелите и 
програмата на семинара (86.7%), а също така и 
на прилагането на интерактивни методи на обу-
чение (77.8%), основаващи се на активно включ-
ване на участниците с техния индивидуален 
опит и знания. 
 Според повечето ръководители и експерти, 
най-предпочитаните форми на обучение са при-
съственото (64.7%) и консултациите на работно-
то място (19.8%). Като по-слабо приложими са 
посочени смесеното обучение (12%) и дистан-
ционното обучение (6%), което в известна сте-
пен се дължи на недостатъчното познаване на 
предимствата на тези форми сред служителите 
от МТСП и второстепенните разпоредители с 
бюджети към министъра на труда и социалната 
политика.

 1В актуализираната Наредба за условията и реда за оценя-
ване изпълнението на служителите в държавната админи-
страция, е подчертана необходимостта от „определяне на 
нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на 
неговите компетентности” (чл.2, т.4).
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 По отношение продължителността на обу-
чението болшинството от анкетираните лица 
проявяват най-голям интерес към участие в се-
минар, проведен „за три и повече дни” (47.8%) и 
най-слаба заинтересованост към такъв, органи-
зиран „за половин работен ден” (1.5%). 
 Повечето служители проявяват голям инте-
рес и желание за участие в курсове за профе-
сионална квалификация (93.1%). Според близо 
72% от тях, включването им в такива програми 
ще допринесе за получаване на допълнителни 
специализирани знания и умения в областта, в 
която работят.Близо 15% от анкетираните смя-
тат, че участието им в такива курсове ще пови-
ши тяхната професионална компетентност, а 
делът на онези, които са склонни да участват 
единствено заради документа, който ще полу-
чат, еедва 5.7%.
 Тематични области, които през послед-
ните години се ползват с популярност сред слу-
жителите и са желани от тях са: управление на 

кризи и конфликти, делови умения за водене на 
срещи и преговори, ефективно общуване в еки-
па, управление на проектния цикъл, усвояване 
на средства по ЕСФ и др.
Проучването идентифицира и нови теми, по 
които служителите от различните институции 
проявяват интерес от обучение и следва да бъ-
дат заложени в Оперативния план за обучения 
на ЦРЧРРИ през 2016 г. Новите заглавия обхва-
щат актуални аспекти в социалната сфера като 
обучения свързани със трудовата мобилност 
и трудовото посредничество, управлението на 
проекти по схеми на ОПРЧР през новия програ-
мен период, социалната работа с уязвими групи 
(бежански потоци, деца с девиантно поведение; 
деца употребяващи упойващи и наркотични 
вещества; деца, жертви на престъпления; деца, 
жертви на сексуално, физическо и психическо 
насилие; бездомни лица; хора с увреждания и 
психични разстройства; чужди граждани, тър-
сещи закрила, възрастни хора и т.н.) и др.
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 В плана за обучение за безработни лица по 
НПДЗ за 2015 г. Центърът имаше заложени за про-
веждане общо 15 професионални курса, в които 
да се включат 231 лица. В края на професионална-
та година можем да отчетем една успешна година, 
в която 196 безработни лица завършиха курсове в 
различни професии и голяма част от тях вече ра-
ботят по придобитата нова специалност. 

 Голяма част от курисистите намериха по-
тенциалните си работни места още по време на 
обучението си. През тази година имахме много 
такива случаи, особено от двата курса за „Про-
изводство на кулинарни изделия и напитки”. Не 
напразно завършването им се превръща в малък 
празник в Центъра, съпроводен с кулинарни изку-
шения.
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 Курсистите от четирите курса по „Озеле-
няване и цветарство” се погрижиха за приятната 
атмосфера около учебният комплекс. От месец 
април до началото на месец юли паралелно с но-
вите компетенции, които успяха да усвоят в рам-
ките на едномесечното си обучение, създадоха 
и красиви флорални кътове, на които се радваха 
служители и други лица, обучаващи се в ЦРЧРРИ 
през годината.
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41 лица завършиха обучение по „Текстообработка”, а 15 се обучиха в професията „Административно обслужване”.

 Надяваме се, че и през следващата 2016 г. ще бъдем максимално полезни на безработните лица, регис-
трирани в бюрата по труда, които желаят да придобият нови професионални компетенции при нас.
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СКЪПИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
Екипът на ЦРЧРРИ ви поздравява

с настъпващите коледни
и новогодишни празници

и Ви желае спорна 2016 година!
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