
УПРАВЛЕНИЕ
на човешките ресурси 

ПОНЕДЕЛНИК 13.07.2015 г.
Регистрация на участниците и попълване на въпросник 
за предварителна самооценка. Откриване на семинара. 
Представяне на участниците и целите на обучението.

Управлението на човешките ресурси (УЧР) в 
държавната администрация – стратегическа 
и нормативна рамка. Уредба за длъжностите в 
държавната администрация. Класификатор на 
длъжностите в администрацията – цел, обхват, 
длъжностни нива, критерии за разпределянето 
на длъжностите по длъжностни нива. Наредба за 
прилагане на Класификатора на длъжностите в 
администрацията. Ключови моменти при определяне 
на професионален опит
Презентация, споделяне на опит 10:00 - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Наредба за длъжностните характеристики на 
държавните служители – цел и обхват.  Длъжностна 
характеристика – същност, структура, съдържание, 
методи за разработване и изменение. Ролята на 
въпросника и интервюто. Връзка със стратегическите 
цели. Роли и отговорности на участниците в процеса. 
Проблемни моменти
Презентация, дискусия  11:45 – 13:15

Обяд    13:15 - 14:00

Начини за заемане на свободната длъжност – общ 
преглед. Вътрешно и външно набиране – предимства 
и недостатъци; техники. Подбор – методи, изборът 
на метод като фактор за ефективността на подбора. 
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни 
служители – цел и обхват. Конкурс –  как да подберем 
начин на провеждане на конкурса; предимства 
и недостатъци. Конкурсна комисия – численост, 
състав Обявяване на конкурса – заповед, канали за 
комуникация, най-често срещани пропуски. Ред за 
кандидатстване. Допускане до конкурс – ред и условия, 
ред за обжалване. 
Презентация, дискусия  14:00 – 15:30

Кафе пауза   15:30 – 15:45

Провеждане на конкурс – как да оценим представянето 
на кандидатите. Индивидуалното интервю – същност, 
видове, как да подготвим и проведем успешно 
интервю. Основи на комуникацията, пречупени през 
потребностите на подбора. Най-често допускани 
грешки, забранените въпроси. Практическа сесия: 
Примерни въпроси за оценка на компетентности.           
Презентация, групова работа  15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 - 17:30
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ВТОРНИК 14.07.2015 г.
Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната 
администрация. Управление на изпълнението. 
Показатели за оценяване.  Роли и отговорности  
на участниците в процеса. Период и етапи на 
оценяването. Индивидуален работен план – връзка 
със стратегията, изисквания към целите, критерии за 
изпълнение. Особени случаи. 
Презентация, групова работа  10:00  - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Междинна среща – цел и срокове. Междинната среща 
като елемент за добро изпълнение. Заключителна 
среща – основни елементи. Рамки на компетентностите, 
индикатори за приемливо и неприемливо поведение. 
Определяне на годишната оценка на изпълнението 
за висшите държавни служители, служителите на 
ръководни длъжности и на експертни длъжности с 
аналитични и/или контролни функции. 
Презентация,    11:45 – 13:15

Обяд    13:15 – 14:00

Определяне на годишната оценка на служители на 
експертни длъжности със спомагателни функции и 
на технически длъжности. Практическа сесия: Как да 
измерим и оценим компетентностите на служителите?
Самооценката като възможност за подобряване 
на обективността. Обратната  връзка – цел и ред 
за предоставяне. Процедури при определяне на 
годишната оценка, възражение. Повишаване в 
държавна служба на държавните служители – 
повишаване в ранг, повишаване в длъжност. 
Презентация, дискусия  14:00 – 15:30

Кафе пауза   15:30 – 15:45

Наредба за заплатите на служителите в държавата 
администрация – определяне и увеличение на 
основната месечна заплата, връзка с организационните 
цели.  Допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати. Управление на възнагражденията и 
разходите за заплати. Ролята на вътрешните правила.
Презентация, дискусия  15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и закриване  
на семинара   17:15 - 17:30



 ВЪВЕДЕНИЕ

 Служителите от звената 
по управление на човешките 
ресурси в системата на държавната 
администрация работят в 
динамична среда, като прилагат 
в работата си значителен брой 
нормативни актове, голяма част 
от които се изменят и допълват в 
съответствие с изискванията на 
Закона за нормативните актове.
 Една от целите на 
осъществената реформа в системата 
за управление на човешките ресурси 
в държавната администрация 
е да се даде възможност на 
администрациите, в рамките на 
нормативната уредба, да развиват 
своя собствена политика по 
отношение на човешките ресурси, 
насочена към управление, а не само 
към администриране. Опитът от 
прилагането на нормативната уредба 
даде възможност за натрупването на 
информация както за добри практики, 
така и за все още съществуващи 
проблеми в тази област.  
С оглед подобряване качеството 
на работата на служителите от 
звената по управление на човешките 
ресурси е необходимо да бъде 
направен преглед на прилагането 
на нормативната уредба, да бъдат 
споделени добри практики, да се 
дадат насоки за преодоляването 
на проблемите във връзка с 
очертаните области за подобрение. 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 На база получените знания по 
време на курса, участниците:
• ще подобрят разбирането си 
за стратегическата роля на звената по 
управление на човешките ресурси;
• ще придобият практически 
умения за разработването на 
политиката за човешките ресурси в 
съответната администрация;
• ще подобрят уменията си за 
прилагане на актуалните моменти от 
нормативната уредба в тази област. 
 На успешно завършилите ще 
бъде издаден сертификат.

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 В обучението ще бъдат 
поканени експерти от звената по 
управление на човешките ресурси в 
МТСП и ВРБ към министъра на труда 
и социалната политика. 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЪРЖАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Основното съдържание на 
семинара ще бъде представено 

 ЛЕКТОР

 Ваня Новакова – държавен 
експерт от дирекция „Модернизация на 
администрацията” в администрацията 
на Министерския съвет. Ръководител 
на проекти за управление на ЧР 
– „Подобряване на политиката по 
управление на ЧР в държавната 
администрация” и „Развитие на 
системата за планиране и мобилност 
в държавната администрация”. Г-жа 
Новакова е редовен гост-лектор в 
СУ „Св. Кл. Охридски” и има голям 
преподавателски опит в множество 
обучения на ИПА, ЦРЧРРИ, 
Национално сдружение на общините 
в Р България. Член е на Управителния 
съвет на Българската асоциация 
по управление на хора от 2010 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 В обучението се разглеждат 
ключови моменти от прилагането 
на нормативната уредба, свързана с 
управлението на човешките ресурси 
в държавната администрация. 
По отношение на уредбата за 
длъжностите се акцентира върху 
разбирането за професионален опит и 
прилагането му в практиката. Особено 
внимание се обръща на проектирането 
на длъжностите като възможност от 
една страна за постигане целите на 
администрацията, а от друга – като 
елемент за планиране на кариерата 

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Повишаване на знанията 
относно управлението на човешките 
ресурси в държавната администрация;
• Обсъждане на възникнали 
проблеми по прилагането на 
актуализираната нормативна уредба 
и даване на насоки за преодоляването 
им;
• Споделяне на добри практики 
по управление на човешките ресурси.

www.chrdri.net

на служители с потенциал, както 
и на смисъла и целите на раздела 
за компетентности в длъжностната 
характеристика. Подробно се 
разглежда уредбата за конкурсите 
като фокусът е върху възможността 
за осъществяване на ефективно 
набиране и ефективен подбор, в 
това число – канали за комуникация 
при обявяване на конкурса, 
преценка на избора за конкретния 
начин на провеждане на конкурса 
съобразно длъжността; избор на 
коефициент съобразно длъжността 
и функциите. Ще бъде наблегнато 
на новите моменти в оценяването на 
изпълнението, в т.ч. ролята на звеното 
по управление на човешките ресурси 
в процеса на оценяване; връзка на 
индивидуалния работен план със 
стратегията на администрацията; на 
междинната среща като елемент за 
добро изпълнение; на новите рамки на 
компетентностите; на самооценката 
и обратната връзка като възможности 
за повишаване обективността на 
оценяването. Ще бъдат разгледани и 
основни моменти от прилагането на 
нормативната уредба за заплатите 
на служителите в държавната 
администрация. Ще бъдат обсъдени 
актуални проблеми в управлението 
на човешките ресурси в системата 
на  МТСП и ВРБ към министъра 
на труда и социалната политика.

под формата на PowerPoint 
презентации, с оглед систематичното 
предаване на информацията. 
Изясняването на въпроси от 
практиката ще бъде постигнато 
чрез конкретни казуси и дискусии.


