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 ЦРЧРРИ продължава традициите и дейността на Националния 
център за професионално развитие към Министерството на труда и 
социалната политика, създаден през 2004 г. и в последствие трансформиран 
в обучителна институция, подкрепяща развитието на човешките ресурси в 
страната и в региона на Югоизточна Европа чрез обмяна на опит и добри 
практики.
 Центърът има за основна своя задача да подпомогне повишаването 
на капацитета на институциите, работещи в социалния сектор, за да бъдат 
те способни да отговарят на все по-високите изисквания към съвременните 
публични администрации.
 Обученията, които Центърът предлага всяка година, са ориентирани 
към възрастни с акцент върху придобиване на практически знания и умения. 
За да отговорим на съвременните тенденции в обучителната сфера, работим 
с широк кръг от асоциирани преподаватели – висококвалифицирани 
специалисти – практици в своите области, представители на академичните 
среди, чуждестранни лектори със солиден преподавателски опит в 
международни обучителни инициативи. Учебните програми се разработват 
на базата на ежегодно проучване на потребностите от обучение. Въз основа 
на данните от тези проучвания се определят подходящите обучителни теми 
за всяка следваща година.
 От 2004 г. основен чуждестранен партньор на ЦРЧРРИ е 
Международният обучителен център на Международната организация на 
труда, гр. Торино, Италия. В рамките на съвместно изпълнявани дейности 
по проектите „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Р 
България” и „Подкрепа на МТСП на Р България за развитие на човешките 
ресурси в страните от Югоизточна Европа” се прилагат специализирани 
обучителни програми, които обхващат основни тематични направления като 
пазар на труда, социална закрила и социална интеграция, индустриални 
отношения и здравословни и безопасни условия на труд, демографска и 
семейна политика и равни възможности, европейски фондове и програми, 
социално планиране и бюджетиране, административно и финансово 
обслужване, организационни, комуникационни и делови умения и др.
 В контекста  на  създадената  експертиза  за  десетгодишния  период 
на  своята   работа   Центърът   е  обучил   над   13 000   представители    на   

 
централната и териториалната администрации, социалните партньори, 
бизнеса и НПО, работещи в социалната сфера.
 Екипът ни се състои от мотивирани специалисти, които имат нужните 
знания и опит да прилагат нововъведенията и стандартите на световната 
практика в обучителната сфера. За успехите на Центъра допринася и 
модерната материална база, чрез която ЦРЧРРИ поддържа и развива 
съвременни дигитални продукти, използвани активно в обученията.
 Каталогът за 2014 г. съдържа актуални теми от областта на 
пазара на труда, политиките на социална закрила и социално включване, 
социалното осигуряване и здравословните и безопасните условия на труд, 
административното управление, организационните, комуникационните и 
деловите умения, както и специализирани програми за квалификация за 
служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта 
и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”.
 Новите теми, които формират близо половината от съдържанието на 
каталога, се отнасят до свободното движение на хора в рамките на ЕС с цел 
заетост, социалната психология на групите, обект на интеграция на пазара на 
труда, различните аспекти на прилагане на конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, деинституционализацията на деца и работата 
по случай на родителско отчуждение, превенцията на престъпността и 
безопасното поведение на социални работници, предоставянето на услуги 
за дългосрочна грижа и социално подпомагане за граждани на държави, 
нуждаещи се от убежище и закрила, въвеждането на директива 96/71/
ЕО, прилагането на Закона за административните нарушения и наказания 
при съставяне на акт за установяване на административно нарушение 
и др. Предлаганите обучения подкрепят тенденцията към разширяване 
на тематичния и целевия обхват на работа и надграждат усилията ни 
в развитието на инвестициите в човешкия капитал, стремежа ни към 
подпомагане на регионалното сътрудничество и осъществяване на успешни 
участия в широк кръг международни обучителни инициативи.
 Десетгодишният път на развитие показа, че ЦРЧРРИ има необходимия 
потенциал да направи реален принос за повишаване капацитета на 
администрацията при формиране и прилагане на социалните политики за 
осигуряване на висока и продуктивна заетост, защита на трудовите права, 
социално включване и активен социален диалог. Това ни дава увереност, че 
можем съвместно с вас да продължим успешно напред.

    
     Росен Тумбев,
             директор

Уважаеми колеги,

Пред вас е юбилейният каталог на Центъра за развитие 
на човешките ресурси и регионални инициативи 
(ЦРЧРРИ), с който отбелязваме десетата годишнина от 
основаването на нашата обучителна институция.
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Актуални аспекти на политиките на ЕС в сферата на заетостта

LM-FF-01-14              май

Мениджър на обучението:              Елена Попова
За контакт:        Elena_Popova@chrdri.net
                      882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК1 към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева2

Цели 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 в развитието на местния трудов 
пазар чрез Европейския социален фонд.

Учебно съдържание:
Актуални аспекти на развитието на пазара на труда в Р България; Европейска и 
национална нормативна рамка на политиките по заетостта; Заетост и учене през целия 
живот; Предизвикателства на Европейската стратегия за заетостта; Стратегия „Европа 
2020”; Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС; Развитие на политиката по 
заетостта на Р България; Актуализирана стратегия по заетостта на Р България (2013 
г.-2020 г.) и Национален план за действие по заетостта - 2014 г.; ОПРЧР в подкрепа 
на националните политики и мерки за насърчаване на заетостта; Национален 
план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020.

1Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
2Таксата за участие включва: възнаграждения на лекторите, обучителни материали, 
ползване на зали и техника, храна, кафе-паузи, издаване на сертификат и транспорт от 
МТСП до ЦРЧРРИ

ПАЗАР НА ТРУДА 9

ПАЗАР НА ТРУДА
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Свободно движение на работници в рамките на ЕС и актуални промени
 в законодателството на ЕС за прием на граждани на трети 

държави с цел заетост
LM-FF-02-14                     април

Мениджър на обучението:      Елена Попова
За контакт:             Elena_Popova@chrdri.net
             0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, представители на бизнеса, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Задълбочаване познанията в областта на европейското и национално 
законодателство, касаещо свободното движение на работници в рамките на ЕС;
• Актуализиране на знанията относно законодателството на ЕС за прием на 
граждани на трети държави с цел заетост.

Учебно съдържание:
Основни компоненти в обхвата на европейското право на свободното движение на 
работници в ЕС; Вторични правни актове в областта на свободното движение на 
работници; Национално законодателство, регламентиращо правото на свободно 
движение на работници; Координация на социално-осигурителните схеми 
– европейско и национално законодателство; Признаване на професионална 
квалификация – европейско и национално законодателство; Актуални промени 
и изменения в законодателството на ЕС, свързани с прием на граждани на трети 
държави с цел заетост.

ПАЗАР НА ТРУДА 10

 
НОВО 

Социална психология на групите, обект на интеграция на пазара на труда. 
Механизми на общуване с тези групи и ефективно трудово посредничество

LM-FF-03-14              юли

Мениджър на обучението:                   Елена Попова
За контакт:                         Elena_Popova@chrdri.net
             0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ – централно управление и 
ДБТ.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Повишаване компетенциите на служителите относно възможностите за 
подпомагане на лицата от уязвими групи, регистрирани в бюрата по труда по 
отношение на тяхното професионално информиране, консултиране и устройване на 
работа;
• Овладяване на техники за комуникация и работа с уязвими групи при 
професионалното им ориентиране и консултиране.

Учебно съдържание:
Модел на социалната група; Уязвими групи на пазара на труда в България; Принципи на 
политиките по отношение на уязвимите групи; Подкрепа в отговор на потребностите 
и желанията на уязвимите групи; Интегриран подход при предоставяне на подкрепата 
и услугите; Изграждане на умения за прилагане на индивидуален подход при работата 
с лица от уязвими групи на пазара на труда; Основни комуникационни умения при 
консултиране на търсещи работа лица от уязвими групи; Процес на подпомагане; 
Работа с чувства; Координиране; Анализ; Обратна връзка; Изграждане на мрежи от 
заинтересовани страни, включително социални партньори и НПО на национално, 
регионално и местно равнище в сферата на заетостта и включването на пазара на 
труда; Примери за добри европейски и национални практики.

ПАЗАР НА ТРУДА 11

 
НОВО 



ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И 
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

13

ЦРЧРРИ разполага с екип от 
професионалисти, които освен че 
предлагат набор от специализирани 
обучителни програми за 
държавната администрация, 
успяват да създадат добра работна 
среда. Обстановката, изпълнена с 
ентусиазъм и желание за работа, 
неминуемо води до реални резултати 
от обученията. 

Благодарение на професионализма 
на служителите на ЦРЧРРИ, всяко 
обучение, проведено там, е не само 
полезно, но и изключително приятно.

Елена Младенова - младши експерт, АЗ

Честит 10-годишен  юбилей на 
вашия Център!
Поздравявам ви за чудесно 
свършената работа през 
годините, за професионализма на 
преподавателите, които работят 
в  Центъра и ни обучават. 
Знанията, получени там, са 
полезни както за експертите, 
така и за тези, които сме наети по 
различни програми.  Разполагате с 
прекрасна база и оборудване.    
Желая ви по-нататъшни 
професионални успехи! 
Продължавайте да поддържате 
високия  си  „коефициент на 
полезно действие“!
  
Благодаря ви !Ваня Златкова - младши експерт, МТСП



Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и
участието на местната, областната и централната администрация

SPSI-FF-04-14               юни

Мениджър на обучението:                  Галина Иванова
За контакт:          Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Повишаване капацитета на участниците във връзка с прилагане на КПХУ на 
ООН и включването на местната, областната и централната администрация;
• Актуализиране на знанията, свързани с политиката за хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Прилагане на политиката на Република България за интеграция на хората с 
увреждания; Прилагането на Конвенцията като част от вътрешното право на 
Република България; Предприемане на реални стъпки за прилагането на Конвенцията 
за правата на хората с увреждания и участието на местната, областната и централната 
администрация; Национални програми, проекти и мерки в подкрепа на хората с 
увреждания; Международни и европейски стратегически документи в политиката за 
хората с увреждания.
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НОВО 

Практически насоки за прилагане на Конвенцията на ООН за елиминиране
на всички форми на дискриминация по отношение на жените

SPSI-FF-05-14               юли

Мениджър на обучението:                  Галина Иванова
За контакт:          Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените, със Заключителните препоръки към Република 
България, отправени от Комитета на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените (CEDAW) и произтичащите от тях задължения за 
Република България;
• Подобряване на капацитета на публичната администрация за изпълнение 
на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу 
жените и свързаните с нея документи;
• Изграждане на умения за прилагане на интегриран подход при изпълнението 
на Плана за действие за изпълнение на  Заключителните препоръки към Република 
България, отправени от Комитета на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените;
• Подобряване на административната компетентност за изготвяне на Докладите 
на Република България пред CEDAW.

Учебно съдържание:
Защитата на жените от дискриминация в исторически план; Актуални насоки за 
защитата на жените от дискриминация и промени в българското законодателство; 
Препоръки към България от Комитета на ООН за премахване на всички форми 
на дискриминация срещу жените и предприети действия за тяхното изпълнение; 
Постигнати резултати и докладване пред CEDAW; Практически насоки за изготвяне 
на Докладите на България пред CEDAW; Казуси от практиката на Европейския 
съд по правата на човека и  Комитета на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените; Препоръки към България и изводите от тях.
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НОВО 



Концепция за деинституционализация на деца. Актуални промени в
Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 

приемни семейства и настаняване на деца в тях (септ. 2012 г.)
SPSI-FF-06-14              юли

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:                                                          Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП и служители на РДСП на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Обогатяване познанията по отношение на методите и подходите на работа 
в случаи на мерки за закрила, касаещи планиране на превантивни действия и 
осъществяване на активни такива в процеса на развитие на случаите;
• Придобиване на допълнителни и надграждащи практически умения и подходи 
за определяне на подходяща семейна грижа за всички деца от целевата група;
• Изграждане на умения и подходи за работа с деца в период на преход от 
институционална към семейна грижа; подготовка на родители;
• Развиване на умения и подходи за предотвратяване на разделянето на деца в 
риск от семействата им.

Учебно съдържание:
Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.; Национална стратегия „Визия 
за деинституционализация на децата в Р България“; Мониторингов доклад 
за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“; План за действие; 
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните 
семейства и настаняването  на деца в тях; Закон за закрила на детето; Подзаконови 
актове по закрила на детето.
Проблеми при прилагане на законодателството, отнасящо се до деинституционализация 
на децата в Р България; Консултативни дейности по деинституционализация, 
свързани с управление на случай, индивидуални решения за преход към семейна 
или близка до семейната среда, подкрепа след извеждане на детето; Координационен 
механизъм по деинституционализация  на местно ниво.
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НОВО 

Европейски практики по оценка на риска и планиране на безопасността при 
защита на лица, жертви на насилие

SPSI-FF-07-14                   ноември

Мениджър на обучението:      Елена Попова
За контакт:            Elena_Popova@chrdri.net
                        0882 82 66 89

Предназначен за:
Социални работници от АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Задълбочаване на знанията относно действащата правна уредба;
• Придобиване на знания и умения за разпознаване на случаи на насилие;
• Овладяване на умения и техники за работа с лица в ситуация на насилие;
• Надграждане на познанията относно прилагането на Координационния 
механизъм за работа с деца, преживели насилие или в риск от насилие.

Учебно съдържание:
Законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи правата и задълженията 
на социалния работник при насилие и при необходимост от превенция; Поведенчески 
методи и техники за работа с лица в риск; Насилието – форми, дефиниции, обхват; 
Домашно насилие – същност, психологически последици; Психологически 
характеристики на жертвата и насилника и модели за поведение в случаи на насилие; 
Оценка на формите на насилие; Сексуално насилие – разпознаване, интервенции, 
мерки, психо-социална подкрепа; Други форми на насилие – оценка, мерки, психо-
социална помощ; Особености на работата с деца в случаи на насилие; Травмата 
и потребности на жертвата; Посттравматичен стрес – определения и развитие; 
Вторична виктимизация; Взаимодействие на институциите, ангажирани по случай 
на лице, преживяло насилие; Добри европейски практики в случаи на насилие.
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Работа по случай на родителско отчуждение и прилагане на Методическо
указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение

SPSI-FF-08-14                септември

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП, ДАЗД, АХУ, 
централни и териториални администрации, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на знания за начина на реагиране и разпознаване на ранните 
сигнали за риск от родителско отчуждаване;
• Овладяване на техники за идентифициране на специфичните потребности на 
деца в риск от родителско отчуждаване;
• Изработване на умения за подбор на подходящи методи за работа и 
взамодействие с деца в различни етапи на родителско отчуждаване;
• Усвояване на подходи при работа с родители и деца за намаляване на 
негативните последици за детето при наличие на конфликт при раздялата между 
родителите.

Учебно съдържание:
Родителското отчуждение – понятия, теории и практики; Симптоми, основни 
характеристики и последствия на отчуждението върху детето; Превенция на риска 
от родителско отчуждение; Етапи или пътища за избягване на разрива между 
дететето и отсъстващия поради раздялата родител; Оценка на риска от отчуждение 
и разпознаване на различните етапи и тяхната последователност; Концепция за 
действие за предотвратяване на отчуждението на децата – фамилна терапия.
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НОВО 

Социалната оценка – комплексен подход за интеграция на хората
с увреждания

SPSI-FF-09-14                          април

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
                        0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП и служители на РДСП на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на информираността по отношение на съвременните тенденции 
в политиката за хората с увреждания в контекста на изискванията на световното и 
европейското законодателство;
• Повишаване на знанията относно прилагане на нормативната база в 
социалното подпомагане, обхващаща хората с увреждания;
• Изграждане на умения за изготвяне на социална оценка и използването й в 
оказване на адекватна подкрепа на хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Международни и европейски стратегически документи в политиката за хората с 
увреждания; Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; Национална 
стратегия, Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилник за прилагането 
му; Нормативна уредба, регламентираща правата на хората с увреждания в България; 
Национални програми, проекти и мерки в подкрепа на хората с увреждания.
Програми и мерки за социално подпомагане – нормативна база, регламентираща 
подпомагането на отделните целеви групи; Подходи за определяне на целевите 
групи; Специфика на подкрепата за хората с увреждания; Оценката на потребностите 
– изходно положение за избор на подходящия вид подкрепа; Същност, съдържание и 
компоненти на социалната оценка.
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НОВО 



Превенция на престъпността сред уязвимите групи. Модели на безопасно
поведение на социалните работници

SPSI-FF-10-14              март

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
           0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на АСП и социални работници от ДСП и РДСП към АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на професионалната компетентност на социални работници по 
отношение работа в рискова среда;
• Придобиване на знания за разпознаването на рискове, съпътстващи работата 
на социалния работник;
• Овладяване на модели на поведение и техники за работа, гарантиращи 
личната безопасност на социалния работник;
• Придобиване на познания, позволяващи да се извършва превантивна работа 
сред групи в риск.

Учебно съдържание:
Превенция на лица и групи в риск от криминализиране - маргинални групи в риск от 
криминализиране; психологични аспекти на социална работа с безработни; Методи 
за социална адаптация на безработни граждани; Психологични аспекти на социална 
работа с бездомни; Проблемни сфери в процеса на социална работа с бивши 
затворници; Алкохолизъм и превенция; Зависимости и превенция.
Избягване на криминогенни ситуации – превенция на престъпността против 
личността, собствеността и семейството - превантивна дейност и модели на 
поведение при лица, страдащи от психични заболявания; Превенция на трафик на 
хора; Престъпления срещу възрастни хора.
Правила за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по 
отношение на престъпления против личността; Превенция на престъпленията против 
собствеността - същност, характерни особености и превенция на телефонните и 
имотните измами.
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НОВО 

Добри европейски практики при предоставяне на услуги
за дългосрочна грижа

SPSI-FF-11-14                    октомври

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:          Galina_Ivanova@chrdri.net
             0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП, ДАЗД, АХУ, 
централни и териториални администрации, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с национални и международни документи, отнасящи се до 
развитието и предоставянето на услуги за дългосрочна грижа;
• Придобиване на нови знания относно практики за предоставяне на услуги за 
дългосрочна грижа на европейско ниво.

Учебно съдържание:
Политически и стратегически документи, определящи рамката на развитие на услугите 
за дългосрочна грижа в България – Национална програма за реформи на Р България 
(2012 – 2020 г.), Национална програма за развитие „България 2020”, Национална 
стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, 
Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението 
в Р България (2012 – 2030 г.), Актуализирана стратегия за осигуряване на равни 
възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г., Национална здравна стратегия 
2008 – 2013 г., Национален социален доклад на Р България 2011 – 2012 г., Национална 
концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 
2030 г.); Международни документи по въпросите, свързани със защитата на човешките 
права и подобряване на качеството на живот на възрастните и хората с увреждания – 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към 
нея, Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията, Европейска конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи; Принципи на ООН от 1991 г. за 
защита на лицата с психични заболявания и подобряване на психиатричната помощ, 
Харта на основните права на ЕС, Европейска социална харта, Европейска харта на 
предоставящите грижа в семейството, Европейска стратегия за хората с увреждания 
за периода 2010 – 2020 г., Европейска стратегия за здравеопазване, Резолюция 1642 
(2009) и Препоръка 1854 (2009) на Парламентарната асамблея относно достъпа до 
права за хората с увреждания и тяхното пълноценно и активно участие в обществото; 
План за действие за хората с увреждания на Съвета на Европа за 2006 – 2015 г.; 
Добри практики на страните-членки на ЕС за достъп до дългосрочни грижи.
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НОВО 



Социалното подпомагане за граждани на трети държави, нуждаещи се
от убежище и закрила

SPSI-FF-12-14               май

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:                      Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на РДСП и ДСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с нормативната база, включваща социално подпомагане за 
граждани на трети държави, нуждаещи се от убежище и закрила;
• Обмяна на опит относно прилагането на нормативната база при тези случаи.

Учебно съдържание:
Нормативна база – Конституция на Р България, Конвенция за статута на бежанците, 
Закон за убежището и бежанците, Закон за социално подпомагане, Закон за семейни 
помощи за деца, Закон за облагане доходите на физическите лица, Правилник за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона 
за семейни помощи за деца, Наредба №4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за 
извършване на социални услуги; Практически аспекти на социалното подпомагане 
на чужденците, търсещи закрила; Социалното подпомагане на чужденците, получили 
закрила в Р България; Право на семейни помощи за деца; Данъчни облекчения за 
деца; Проблеми при социалното подпомагане на чужденците, получили статут на 
бежанец или хуманитарен статут в Р България.
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Бих искала да благодаря 
на прекрасния екип за 
професионализма, творческия 
ентусиазъм, за невероятната 
комуникация и компетентност.

Приемете моите искрени 
поздравления по повод юбилейната 
десета годишнина на ЦРЧРРИ!

За мен е изключително удоволствие 
да работя с вас!
Поздравления към целия екип 
на ЦРЧРРИ за упоритостта, 
търпението и куража, за 
мотивацията и за успехите през 
тези десет години! С безспорен 
професионализъм вие изпълнявате 
целите и защитавате достойно  
каузите на МТСП!

Емилия Бачовска - главен експерт, АСП

Теменужка Златанова - началник отдел, МТСП



СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

24

Актуални аспекти на политиките в сферата на социалното осигуряване

OSH-FF-13-14                юли

Мениджър на обучението:              Лилия Стоянова
За контакт:                      Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Повишаване знанията за особеностите и начина на функциониране на 
системата на социално осигуряване в Р България;
• Актуализиране на познанията относно насоките на развитие на пенсионната 
система на страната;
• Задълбочаване на познанията относно начина на функциониране на частните 
осигурителни фондове и тяхната роля в развитието на икономиката.

Учебно съдържание:
Особености на системата на социално осигуряване в Р България; Принципи на 
колективния еквивалент и на солидарността; Актуални промени в нормативната 
рамка на системата за социално осигуряване през 2014 г.; Синхронизиране на 
българското законодателство с действащите норми на ЕС; Съвременни изисквания 
към функционирането на пенсионната система; Стъпки в прилагането на реформата 
в пенсионното осигуряване; Тенденции в развитието на частните осигурителни 
фондове; Организация на работата им; Частните осигурителни фондове като 
източник на допълнителни инвестиции в икономиката.
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Електронен обмен на данни при координация на системите за социална 
сигурност съгласно европейските регламенти 883/2004 и 987/2009

OSH -FF-14-14                            юни

Мениджър на обучението:             Лилия Стоянова
За контакт:      Liliya_Stoyanova@chrdri.net
           0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни дължности от ДСП на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с разпоредбите на ЕС за социалната сигурност;
• Повишаване на знанията относно преминаването към електронна 
комуникация;
• Запознаване с мрежата СОЛВИТ;
• Усъвършенстване на административните умения за обслужване на гражданите 
в съответствие с националното и европейско законодателство.

Учебно съдържание:
Новите регламенти №883/2004 и №987/2009 – „Осъвременена координация на 
социалната сигурност в Европейския Съюз”; Проекти в сферата на електронния 
обмен на данни при координацията на системите за социална сигурност; Компетентни 
органи на Р България; Компетентни институции – точки за достъп за Р България; 
Преминаване към електронна комуникация; Основни проблеми при работа с 
формуляри от серията E и F; Българският СОЛВИТ център; Способи за предоставяне 
на пълна, точна и коректна информация във връзка с координацията на системата за 
социална сигурност с оглед подобряване на административното обслужване.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И  ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 26

Въвеждане в българското законодателство на европейска директива 96/71/ЕО
относно командироване на работници и служители от български предприятия 

в държави-членки на ЕС
OSH-FF-15-14                     ноември

Мениджър на обучението:                Лилия Стоянова
За контакт:       Liliya_Stoyanova@chrdri.net
           0882 82 66 74

Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ”.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на знания относно съдържанието и обхвата на приложимост на 
Директива 96/71/ЕО;
• Умения за предоставяне на компетентна информация относно проложимостта 
на Директива 96/71/ЕО на заинтересовани лица;
• Умения за прилагане на мерки в случаи на неспазване на директивата.

Учебно съдържание:
Договор за създаване на Европейската общност и Директива 96/71/ЕО; Закон за 
дейностите по предоставяне на услуги; Определение за командирован работник; 
Задължителна защита при командироване на работници в друга държава-членка; 
Обхват на приложимостта на законодателството на друга страна, в която временно 
е командирован работникът; Директива 96/71/ЕО и колективни трудови договори; 
Определяне на минималните ставки на заплащане при прилагане на Директива 96/71/
ЕО; Изключения при определяне на минималните ставки на заплащане; Определяне 
на разходите за издръжка при командироване; Определяне продължителността на 
годишния платен отпуск; Изключения при прилагането на Директива 96/71/ЕО; 
Определяне на минималните осигурителни вноски при командироване на работници 
в рамките на предоставяне на услуги; Становище на Европейския икономически и 
социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент 
и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги“; Прилагане 
на мерки в случаи на неспазване на директивата.
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Отзивите ми за ЦРЧРРИ са 
изключителни. Много съм доволна 
от обученията и начина на 
организация.
Във връзка с десет годишнината 
ви пожелавам да сте все така 
усмихнати и  отговорни. Надявам 
да продължим да си сътрудничим 
все така ползотворно!

Цанка Мехмедова - държавен експерт, ДАЗД

Отивам с удоволствие в Центъра. 
Опитвам се да върша работата 
си максималко качествено, за 
което ми помагат и служителите 
на самия Център с добрата 
организация, оптимизма, 
отзивчивостта и емоциите си.
Десет години означават ранно 
детство, като за мен в ранното 
си детство Центърът към МТСП 
е постигнал много. Надявам се и 
през следващите десет години, във 
вашето юношество, да постигнете 
още повече и хората, които идват 
на обучения да продължат да го 
правят с удоволствие.

Дашенка Кралева - Председател на Сдружение 
за педагогическа и социална помощ 

за деца- ФИЦЕ България и лектор в ЦРЧРРИ

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
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Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по ЗОП –
актуални практически и правни въпроси

AFS-FF-16-14                    февруари

Мениджър на обучението:             Лилия Стоянова
За контакт:       Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, представители на бизнеса, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Задълбочаване познанията относно актуалните промени в законодателството 
по обществени поръчки;
• Усъвършенстване на практически умения за прилагане на законодателните 
изменения;
• Усъвършенстване на уменията за администриране на договори в резултат на 
обществени поръчки.

Учебно съдържание:
Изменения в правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени 
поръчки - опростяване и облекчаване на конкретни правила, отмяна на НВМОП 
(чл. 14 от ЗОП), критерии за подбор и показатели за оценка на офертите, откриване 
на процедурата, работа на комисията по нейното провеждане, контрол от страна на 
възложителя и др.; Подобряване на реда за обжалване; Промени в административно-
наказателната отговорност; Предварителен контрол на АОП и механизъм за неговото 
осъществяване; Мерки, свързани с укрепване и развитие на правомощията и 
капацитета на АОП и органите, осъществяващи последващ контрол; Изисквания 
на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 
съюз от 13 юли 2009 г. относно координиране на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители 
в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 
2004/18/ЕО; Практически въпроси при изготвянето, сключването и изпълнението на 
договорите за възлагане на обществени поръчки.
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Прилагане на актуализираната нормативна уредба при управление на 
човешките ресурси в държавната администрация

AFS-FF-17-14                    ноември

Мениджър на обучението:                Лилия Стоянова
За контакт:        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Представители от звената по човешки ресурси на МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
•  Запознаване с новостите и измененията в нормативната уредба в областта 
на държавната служба, свързана с управлението на човешките ресурси в държавната 
администрация;
•  Усъвършенстване на практическите умения по прилагане на нормативни 
актове, касаещи управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

Учебно съдържание: 
Класификатор на длъжностите в администрацията и наредба за прилагането му; 
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители; Наредба 
за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 
администрация; Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация; 
Наредба за документите за заемане на държавна служба; Вътрешни правила във 
връзка с управлението на човешките ресурси в администрацията - актуални моменти; 
Практически задачи и казуси във връзка с прилагане на промените в правната и 
стратегическата рамка. 
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Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
при съставяне на АУАН (Акт за установяване на административно нарушение). 

Споделяне на добри практики
AFS-FF-18-14                 май

Мениджър на обучението:                            Лилия Стоянова
За контакт:       Liliya_Stoyanova@chrdri.net
                       0882 82 66 74

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

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с основните моменти и етапи в производството по установяване 
на административните нарушения, съобразно изискванията на Закона за 
административните нарушения и наказания;
• Изграждане на умения за преодоляване на проблеми при съставяне и връчване 
на АУАН.

Учебно съдържание: 
Административно наказателно-отговорни лица; Административно нарушение; 
Административно наказание; Актосъставители; Фази на производството по 
Закон за административните нарушения и наказания; Основания за започване 
на производството по установяване на административни нарушения; Участие на 
свидетели и на нарушителя; Съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение; Връчване на акта; Възражения по акта; Представяне на казуси и решаване 
на практическа задача.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
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Управление на проектния цикъл

PM-BA-19-14                    февруари

Мениджър на обучението:               Галина Иванова
За контакт:           Galina_Ivanova@chrdri.net
             0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО.

Продължителност: 12 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 300 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно взаимовръзката „проект-програма-
политики”;
• Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;
• Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;
• Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на 
проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ.

Учебно съдържание:
Проектът като инструмент за постигане целите на социалната политика; Особености 
на проектите, финансирани със средства от ЕСФ; 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; Фази на проектния цикъл; Управление на риска; Мониторинг и 
оценка на изпълнението на проект; Практическо задание за разработване на проект; 
Решаване на казуси, свързани с проектния мониторинг и оценка.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 34

Мониторинг и оценка на проекти и програми

PM-FF-20-14                          април

Мениджър на обучението:                Лилия Стоянова
За контакт:                                 Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Надграждане на знанията относно инструментариума за мониторинг и оценка 
на проекти, включително на такива, финансирани със средства от ЕСФ;
• Придобиване на практически умения за извършване на дейности по 
мониторинг на проекти;
• Запознаване с най-често допусканите слабости в процеса на мониторинг на 
проекти;
• Придобиване на практически умения за извършване на дейности по оценка 
на проекти;
• Запознаване с практическите проблеми, възникващи при оценката на проекти.

Учебно съдържание:
Мониторингът на проекти като елемент от управлението на проекти; Цели и задачи 
на мониторинга; Видове мониторинг; Основни инструменти на мониторинг; Роля на 
мониторинга като инструмент за добро управление; Мониторинг на изпълнението; 
Методи за мониторинг; Етапи при планиране на мониторинга; Фази /стъпки/ 
на осъществяване на мониторинга на проекти; Инструменти на мониторинга; 
Индикатори за мониторинг; Анализ на риска и мониторинг на дейностите; Роля на 
мониторинга на проекти като инструмент за доброто управление.
Оценка на проект; Цели на оценката; Ключови елементи, които характеризират 
оценката на проекти; Ключови въпроси, на които трябва да отговори оценката; 
Оценка за изпълнението на проект; Процес на оценка; План за оценка; Съдържание 
на доклад от оценка; Видове оценки: предварителна /Ex – ante/, междинна / Interim/, 
последваща /Ex – post/; Техники за оценяване на проекти: анализ „разходи-ползи”, 
анализ „разходи-ефективност”, мултикритериен анализ; Решаване на практически 
казуси, свързани с мониторинг и оценка на проекти.
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Оценка на въздействието на проекти и програми в социалната сфера

PM-FF-21-14                       април

Мениджър на обучението:               Лилия Стоянова
За контакт:        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване със същността и видовете на оценката на въздействието на 
проектите и програмите в социалната сфера;
• Придобиване на практически умения за извършване на дейности по оценка 
на въздействието на проекти и програми в социалната сфера.

Учебно съдържание:
Същност и съдържание на оценката на въздействие (ОВ) на проекти и програми 
в социалната сфера като инструмент за добро управление; Правна рамка и 
административни процедури; Методология на ОВ: методи, инструменти и източници 
на информация и данни; Основни стъпки и етапи на ОВ; Принципи, прилагани 
при ОВ; Предварителни и последващи оценки; Консултации със заинтересованите 
страни; Практически задачи за подготовка и осъществяване на ОВ на проекти и 
програми в социалната сфера.
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НОВО 

Считам, че този Център е много 
полезен и се надявам да продължи 
да съществува в този вид и да 
развива дейността си така 
успешно, както  досега.
Надявам се да имате още много 
юбилеи и ви желая да разширите и 
обогатите дейността си. Имате 
добра основа и сте натрупали 
добри практики и успешни 
сътрудничества.

Теодора Тодорова - държавен експерт, МТСП

Работила съм прекрасно с 
Центъра и искам да изкажа 
своята благодарност. 
  Хубав Център, трябва да го 
запазим! Ние сме едни щастливци, 
че го има!

Веселина Димитрова - главен експерт, ИА “ГИТ”



ОРГАНИЗАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И 
ДЕЛОВИ УМЕНИЯ
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Презентационни умения. Имидж и успех

OCS-FF-22-14                            май
OCS-FF-23-14                          август

Мениджър на обучението:                     Елена Попова
За контакт:             Elena_Popova@chrdri.net
            0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и от териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на специфични умения при воденето на срещи, преговори и 
презентиране чрез използване на различни презентационни техники;
• Усвояване на похвати за изграждане  на позитивен имидж като условие за 
постигането на успех.

Учебно съдържание:
Организиране на делови срещи – стратегии, техники и тактики в процеса на водене 
на преговори; Психологическо състояние и поведение в процеса на презентиране; 
Стилове на преговори; Класификация и характеристики на всеки стил; Провеждане 
на преговори в екип; Същност и съдържание на успешния професионален имидж; 
Компетентност и успех.
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Управление на конфликти и кризи

OCS-FF-24-14                   октомври

Мениджър на обучението:      Елена Попова
За контакт:            Elena_Popova@chrdri.net
           0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и от териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Усвояване на знания за същността и източниците на конфликти и кризи;
• Придобиване на умения  за диалог със засегнатите страни в ситуация на спор;
• Овладяване на техники за обсъждане при спор с трета страна;
• Формиране на умения за посредничество при конфликти.

Учебно съдържание:
Същност на конфликтите – видове и развитие; Източници и динамика на конфликтите; 
Положителни функции на конфликтите; Техники на комуникация и решаване на 
конфликти и кризи; Прояви на участниците в конфликтите – управление на емоциите 
в процеса на комуникация и при взимане на решения; Възприемане и осъзнаване 
на конфликта; Психологически тактики, изполвани при разрешаване на конфликти; 
Предпоставки и стъпки за избягване на конфликта; Поведение и индивидуални 
стратегии при конфликт за постигане на резултат „печеля/печелиш”; Приложимост и 
ефективност на стратегиите за разрешаване на конфликти; Начини за управление на 
конфликти: преговори, посредничество и арбитраж.
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Работа с трудни клиенти. Методи и техники за ефективна комуникация с тях

OCS-FF-25-14                    октомври

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
           0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и от териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с принципите и особеностите на взаимодействие при работа с 
трудни клиенти;
• Усвояване на различни методи и техники за ефективна комуникация с трудни 
клиенти;
• Подобряване на индивидуалните стилове на поведение в конфликтни и 
проблемни ситуации.

Учебно съдържание:
Подходи за подобряване на комуникацията с клиенти; Типове клиенти – характерни 
особености на вербалното и невербалното общуване; Начини за даване на обратна 
връзка в проблемни ситуации; Подходи за работа с трудни клиенти; Модел на 
поведение при конфликтна ситуация; Умения за слушане и водене на разговор; 
Техники за справяне с агресивно и деструктивно поведение; Стратегии за разрешаване 
на конфликти при взаимодействие с клиенти; Определяне на индивидуалния подход 
в конфликтни ситуации и предпоставки за предотвратяване на конфликти.
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Управление на стреса

OCS-FF-26-14              март
OCS-FF-27-14               юни
OCS-FF-28-14                септември
OCS-FF-29-14                   ноември

Мениджър на обучението:      Елена Попова
За контакт:                                     Elena_Popova@chrdri.net
           0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на РДСП и ДСП на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Усвояване на различни методи и техники за справяне със стреса;
• Придобиване на знания и умения за ефективно управление на стреса;
• Придобиване на знания относно начини за планиране и организиране на 
времето.

Учебно съдържание:
Същност, причини и прояви на стреса на работното място; Симптоми на стреса 
и последствия за индивидуалното и организационно изпълнение; Различия в 
източниците и състоянието на стрес и справянето с различни видове стрес: всекидневен, 
кумулативен, травматичен, посттравматично разстройство; Професионални и 
организационни предпоставки и фактори за стрес; Индивидуални различия във 
възприемането и справянето със стреса в работата; „Бърнаут” или синдром на 
емоционално изтощение и психическо изчерпване в работата; Индивидуални 
стратегии за управление на стреса; Емоционална интелигентност и успешно 
справяне със стреса; Организационни подходи и превенция на стреса на работното 
място; Ресурси на мрежата за социална подкрепа и форми за активно разтоварване; 
Планирането и организирането на времето като начин за предотвратяване появата на 
стрес.
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Делови умения за водене на срещи и преговори

OCS-FF-30-14               юли

Мениджър на обучението:                   Елена Попова
За контакт:             Elena_Popova@chrdri.net
                        0882 82 66 89

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на специфични умения при воденето на срещи, преговори и 
презентиране чрез прилагане на различни техники;
• Овладяване на комуникационни техники на поведение по време на срещи и 
преговори с използване езика на тялото;
• Усвояване на методи за успешно финализиране на преговорите.

Учебно съдържание:
Подготовка за срещи и преговори и изготвяне на стратегия на поведение; Оценяване 
на другата страна; Вербална комуникация; Междуличностно общуване и език 
на тялото; Ефективно управление и ръководене на срещи; Стилове на преговори; 
Стратегии и методи на преговорите; Водене на ефективни преговори; Техники за 
справяне с проблеми, възникнали в преговорния процес; Правила за работа с трудни 
партньори; Гъвкавост при преговаряне; Скритите преговори; Преодоляване на застой 
в преговорите; Използване на индиректни средства за комуникация при преговаряне; 
Умения за убеждаване; Техники за успешно приключване на срещи и преговори.
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Среща-дискусия с представители от звената по човешки ресурси

OCS-FF-31-14                   декември

Мениджър на обучението:              Галина Иванова
За контакт:                                   Galina_Ivanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Представители от звената по човешки ресурси от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Продължителност: 1 дeн
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 120 лева

Цели на обучението:
• Обсъждане на актуални въпроси по прилагане на европейски и национални 
политики и стандарти, свързани с управлението на човешките ресурси в държавната 
администрация;
• Обмен на опит и добри практики в сферата на управлението на човешките 
ресурси в системата на МТСП.

Учебно съдържание:
Прилагане на съвременни политики и стандарти за управление на човешките 
ресурси (УЧР) в администрацията – стандарти за професионална компетентност 
и функционални стандарти; Развитие на компетентности в областта на УЧР; 
Усъвършенстване на процесите и процедурите в звената по УЧР; Планиране на 
човешките ресурси; Оценка на изпълнението на служителите в администрацията; 
Условия на работа, възнаграждения и мотивация на служителите в администрацията; 
Стимулиране на професионалното и кариерното развитие; Обвързване на обученията 
с професионалното и кариерното развитие на служителите; Анализ на потребностите 
от обучение; Насърчаване на настойничеството и развитието на младите служители.
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Информационна сигурност и системи за нейното управление

OCS-FF-32-14                   ноември

Мениджър на обучението:                   Елена Попова
За контакт:              Elena_Popova@chrdri.net
            0882 82 66 89

Предназначен за:
Представители от звената, отговорни за информационната сигурност от МТСП и 
ВРБК към министъра на труда и социалната политика.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 180 лева

Цели на обучението:
• Обогатяване на знанията относно основните заплахи и уязвимите места на 
компютърните мрежи и системи в публичния сектор;
• Повишаване на компетентността по отношение на политиката за защита 
на класифицираната информация и автоматизираните информационни системи и 
мрежи;
• Усъвършенстване на практическите умения за прилагане на средствата за 
защита на информацията.

Учебно съдържание:
Въведение в информационната и мрежова сигурност в публичния сектор - основни 
понятия; Основни заплахи и уязвими места на компютърните мрежи и системи; 
Методи и средства за защита на информацията в компютърните мрежи и системи; 
Инфраструктура на публичния ключ; Защитни стени (Firewall) и системи за 
откриване на пробиви (IDS); Политика за защита на класифицираната информация 
в автоматизираните информационни системи и мрежи; Процедури за сигурност на 
автоматизираните информационни системи и мрежи; Инсталиране и конфигуриране 
на защитна стена и антивирусен софтуер.
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Имам най-добри впечатления от 
всички, които работят в Центъра 
и всеки, който е посетил Центъра 
е доволен от добрата организация 
и атмосфера. Мисля, че имате 
бъдеще и десет години са малко за 
вас. Имате място и перспективи 
да се разширявате. Желая ви успех 
и през тази година и занапред!

Лично за мен Центърът е място 
на диалог, обмен на опит и мнения 
на колеги, работещи в различните 
структури на държавната 
администрация. 
Искам да пожелая на Центъра 
неуморност,  успехи, просперитет 
и много  бъдещи идеи и 
предложения!

Веселин Видев - главен инспектор, ИА “ГИТ”

Валентина Шишман - началник отдел, ИА “ГИТ”

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ



Програма за квалификация „Социална подкрепа на лица и семейства”

VT-BA-01-14               март-април
VT-BA-02-14                   май-юни
VT-BA-03-14                        септември-октомври
VT-BA-04-14               октомври-ноември

Мениджър на обучението:                  Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
           0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП и служители на РДСП от АСП.

Продължителност: 40 дни/130 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 750 лева3 

Цели на обучението:
Ниво „Социален работник”:
• Познаване на социалната политика и нормативната база, свързана със 
социалните дейности на Р България; същността и целите на социалната работа; 
Структурите в държавата в сферата на социалното обслужване и механизмите 
за работа и взаимодействие с институциите; Правилата за междуличностно 
взаимодействие и работа в екип, както и правилата за безопасна работа и условия 
на труд; Изграждане на умения за работа в екип по управление на случай; Работа с 
основни компютърни програми и специализиран софтуер.
Ниво „Старши социален работник”:
• Познаване на принципите на съвременната социална политика, процеса 
на деинституционализация, нормативната база в сферата на социалните дейности; 
Същността на резидентните услуги, правилата за организация на документооборот 
в АСП; Познаване на рисковете в работа с маргинализирани групи и моделите на 
безопасно поведение; Изграждане на умения за работа по случай самостоятелно и в 
екип и за прилагане на механизмите за взаимодействие и координация на работата 
на институциите и гражданските организации.
Ниво „Главен социален работник”:
• Познаване на спецификата на различните целеви групи, подлежащи 
на социално подпомагане и изграждане на умения за ръководене на работата с 
тях; Изграждане на умения за разработване на експертни анализи и становища; 
Координаране на работата на екип по случай и извършване на аналитична и 
изследователска дейност; Осъществяване на връзката с други административни и 
граждански организации.
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Учебно съдържание:
Ниво „Социален работник”:
Същност и функции на социалната политика; Социално подпомагане; Подходи 
и методи в социалната работа; Работа с клиенти, свързана с административно 
обслужване; Структура и функции на АСП; Работа в екип; ЗБУТ; Компютърна 
грамотност.
Ниво „Старши социален работник”:
Управление на социалните услуги (СУ) – същност, състояние, перспективи; СУ в 
общността и специализираните институции; Социална работа по случай – оценка на 
потребностите; Нова организация на резидентни услуги за възрастни лица – живот 
в малка група; Модели на безопасно поведение на социални работници; Мерки за 
превенция и ограничаване на престъпността в уязвимите групи; Насилие и трафик на 
хора; Вътрешни правила за документооборот в АСП; Административни структури 
на централно и общинско ниво и правила за взаимодействие с тях.
Ниво „Главен социален работник”:
Социалната оценка – събиране и анализ на информация. Целеполагане; Социалните 
явления като обект на статистическо изследване; Методи и техники в работата с 
целеви групи, подлежащи на социално подпомагане; Административни структури 
на централно и общинско ниво и правила за взаимодействие с тях; Работа в екип.

______________
 3Таксата за участие в професионалните обучения включва: възнаграждение на лекторите, 
обучителни материали, ползване на зали и техника, настаняване в хотел, храна, кафе-паузи, 
издаване на сертификат и транспорт от МТСП до ЦРЧРРИ и обратно



Програма за квалификация „Социална работа за деца и семейства в риск”

VT-BA-05-14                              юни-юли
VT-BA-06-14                октомври-ноември

Мениджър на обучението:               Галина Иванова
За контакт:         Galina_Ivanova@chrdri.net
                       0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП и служители на РДСП от АСП.

Продължителност: 40 дни/130 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 750 лева

Цели на обучението:
Ниво „Социален работник”:
• Познаване на социалната политика и нормативната база, свързана със 
социалните дейности на Р България; Същност и цели на социалната работа; 
Структурите в държавата в сферата на социалното обслужване и механизмите 
за работа и взаимодействие с институциите; Правилата за междуличностно 
взаимодействие и работа в екип, както и правилата за безопасна работа и условия 
на труд; Изграждане на умения за работа в екип по управление на случай; Работа с 
основни компютърни програми и специализиран софтуер.
Ниво „Старши социален работник”:
• Познаване на принципите на съвременната социална политика, процеса 
на деинституционализация, нормативната база в сферата на социалните дейности; 
Правила за организация на документооборота в АСП; Познаване на рисковете в 
работа с маргинализирани групи и моделите на безопасно поведение; Изграждане на 
умения за работа по случай самостоятелно и в екип и за прилагане на механизмите 
за взаимодействие и координация на работата на институциите и гражданските 
организации; Специфика на социалната работа с деца и младежи с девиантно и 
делинквентно поведение; Характеристиките на случаите на насилие и трафик 
на деца; Ролята на социалния работник в училище за родители; Синдром на 
родителското отчуждение.
Ниво „Главен социален работник”:
• Познаване на спецификата на различните целеви групи, подлежащи на 
социално подпомагане и изграждане на умения за ръководене на работата с тях; 
Изграждане на умения за разработване на експертни анализи и становища; 
Координаране на работата на екип по случай и извършване на аналитична и 
изследователска дейност; Осъществяване на връзката с други административни и 
граждански организации.
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Учебно съдържание:
Ниво „Социален работник”:
Същност и функции на социалната политика; Социално подпомагане; Подходи и 
методи в социалната работа; Структура и функции на АСП; Работа в екип; ЗБУТ; 
Компютърна грамотност.
Ниво „Старши социален работник”:
Съвременна социална политика за работа с деца и семейства в риск; Социални услуги 
за деца в процеса на деинституционализация; Социална работа по случай – оценка 
на потребностите; Модели на безопасно поведение на социални работници; Работа 
на социалния работник с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение; 
Работа по случай на насилие и трафик над деца; Социалният работник в училище за 
родители; Работа по случай на деца в риск от родителско отчуждаване; Вътрешни 
правила за документооборот в АСП; Административни структури на централно и 
общинско ниво и правила за взаимодействие с тях.
Ниво „Главен социален работник”:
Социалната оценка – събиране и анализ на информация. Целеполагане; Социалните 
явления като обект на статистическо изследване; Административни структури на 
централно и общинско ниво и правила за взаимодействие с тях; Работа в екип.



Квалификационна програма за въвеждащо обучение
„Бърз старт”

VT-FF-07-14                юли

Мениджър на обучението:                  Елена Попова
За контакт:             Elena_Popova@chrdri.net
           0882 82 66 89

Предназначен за:
Новопостъпили социални работници от ДСП на АСП.

Продължителност: 5 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 370 лева

Цели на обучението:
• Изграждане на познания за социалната политика и нормативната база, 
свързана със социалните дейности на Р България;
• Приобщаване към ценностите и целите в системата на социалното 
подпомагане;
• Запознаване с приоритетните направления в съвременната социална 
политика и социална работа;
• Познаване на структурите в държавата в сферата на социалното обслужване 
и механизмите за работа и взаимодействие с институциите;
• Познаване на правилата за междуличностно взаимодействие и работа в екип;
• Умения за прилагане на правилата за безопасна работа и условия на труд;
• Изграждане на умения за работа в екип по управление на случай;
• Усъвършенстване на уменията за работа с базов и специализиран софтуер.

Учебно съдържание:
Същност и функции на социалната политика; Нормативна база в областта на 
социално подпомагане; Подходи и методи в социалната работа; Структура и 
функции на АСП; Работа в екип; ЗБУТ; Работа с основни компютърни програми и 
специализиран софтуер.
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Програма за квалификация на трудови посредници

VT-BA-08-14                 април-май
VT-BA-09-14                              юни-юли
VT-BA-10-14                        септември-октомври
VT-BA-11-14                              ноември-декември

Мениджър на обучението:              Лилия Стоянова
За контакт:                    Liliya_Stoyanova@chrdri.net
            0882 82 66 74

Предназначен за:
Трудови посредници от дирекциите „Бюро по труда” на АЗ.

Продължителност: 35 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 лева

Цели на обучението:
•  Повишаване на знанията и уменията в областта на трудовото консултиране;
•  Усвояване на знания за реда и начините на придобиване на квалификация и 
преквалификация;
•  Развиване на умения за употреба на техники за консултиране на лица и 
институции по отношение на устройване и наемане на работа;
•  Придобиване на знания и умения за проектиране, изготвяне и реализиране 
на план за работа с клиенти;
• Усъвършенстване на умения за организиране и координиране дейностите на 
различните институции, занимаващи се с развитие на работната сила.

Учебно съдържание:
Устройство, структура и функции на Дирекция „Бюро по труда” като институция на 
пазара на труда; Управление на проекти, финансирани от ЕСФ; Агенция по заетостта 
като междинно звено по ОП РЧР; Психология на личността – комуникативни 
и поведенчески стратегии; Основни процедури в технологията за прилагане на 
процесен модел на работа в ДБТ; Прилагане на инструментите при регистрация и 
трудово посредничество; Изготвяне на план за действие на безработно лице; Трудово 
право; Успешният разговор с работодател – предпоставка за добро обслужване; 
Разрешаване на конфликтни ситуации при взаимодействие с клиенти на ДБТ; 
Компютърна грамотност. 
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MS Excel – работа с електронни таблици

VT-FF-12-14                         април

Мениджър на обучението:                     Елена Попова
За контакт:             Elena_Popova@chrdri.net
           0882 82 66 89

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

Продължителност: 3 дни/24 часа
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на познания за работа с MS Excel и прилагането им в 
ежедневната работа;
• Придобиване на умения за създаване и редактиране на електронни таблици;
• Формиране на умения за използване на формули, вградени и вложени 
функции;
• Формиране на умения за визуализиране на табличните данни чрез диаграми;
• Формиране на умения за анализ на данните чрез обобщаващи таблици и 
диаграми.

Учебно съдържание:
Среда и основни понятия на MS Excel; Настройка на средата и управление на 
файлове; Форматиране на клетки; Въвеждане на константи и формули; Въвеждане на 
функция; Събиране и изчисляване на стойности; Създаване на таблици и оформяне 
на диаграми; Използване на готови функции; Използване на данни от различни 
листове и файлове; Управление на свързани файлове и именуване на области от 
клетки; Анализ да данните посредством диаграми; Работа със списъци; Филтриране; 
Обобщаващи таблици; Изчисления с бази данни; Вложени функции.
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Разработване на презентации с MS Power Point

VT-FF-13-14                  февруари

Мениджър на обучението:                 Галина Иванова
За контакт:                       Galina_Ivanova@chrdri.net
           0882 82 66 82

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

Продължителност: 3 дни/24 часа
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на познания за работа с MS Power Point и прилагането им в 
ежедневната работа;
• Придобиване на умения за създаване и редактиране на слайдове;
• Формиране на умения за визуализиране на слайдовете;
• Формиране на умения за използване на ефектите за анимация в MS Power 
Point;
• Формиране на умения за импортиране на елементи от други програми.

Учебно съдържание:
Среда и основни понятия на Power Point; Настройка на средата и управление на 
файлове; Избор на графична среда; Създаване на презентация в програмата; Работа 
с шрифтове, диаграми и текстови прозорци; Използване на ефектите за анимиране 
в Power Point; Импортиране на файлове; Времево позициониране на презентация; 
Импортиране на аудио- и видео-файлове; Тайминг на аудио- и видео-файлове.
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Професионално обучение за придобиване на квалификационна група по 
електробезопасност, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за безопасност и 

здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V
VT-FF-14-14             юни

Мениджър на обучението:             Лилия Стоянова
За контакт:                    Liliya_Stoyanova@chrdri.net
                      0882 82 66 74

Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ”.

Продължителност: 3 дни/24 часа
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лева

Цели на обучението:
• Познаване на необходимите изисквания за квалификации на персонала за 
работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 V;
• Изграждане на умения за провеждане на организационни и технически 
мероприятия за осигуряване на безопасността при работа с инсталации до 1000 V;
• Инструктуране за 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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