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ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2011 – АКТУАЛНИ KATO TEMИ И С 

ПОДЧЕРТАНА ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

 Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи вече има натрупан богат опит и експертиза в предлагането на 
обучения за работещи в социалната сфера. Той разработва и изпълнява над 
50 специализирани програми годишно, които се формулират въз основа 
на ежегодно социологическо проучване на потребностите и са насочени 
към повишаване на капацитета и професионалното развитие на служители 
от системата на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към министъра на труда и социалната политика. От обучителните 
услуги на Центъра се ползват и представители на  други държавни и 
общински администрации, социалните партньори, академичните среди и 
неправителствения сектор. 

 Каталогът за 2011 г. съдържа набор от различни по форма и 
продължителност обучения. Близо половината от тях са с ново тематично 
съдържание и обхват и  отразяват актуални аспекти от разработването, 
прилагането и оценката на социалните политики.

 Акцентът е поставен върху теми, свързани с процеса на 
деинституционализация, новите подходи и методи при работа с уязвими 
групи от населението и особено с деца в риск, оценката на потребностите от 
социални услуги и на тяхното качество. Каталогът предлага и обучения по 
актуална проблематика на демографската политика и равните възможности, 
европейската и национална политики по заетостта, новостите в европейското 
и българското трудово и осигурително законодателство и други. 

 Обученията са практически ориентирани и са насочени към 
надграждане на познания и развитие на умения, които да съдействат за 
постигане на по-добри количествени и качествени резултати на работното 
място. 

 Каталогът предлага както краткосрочни обучения в семинарна 
форма, така  и програми за професионална квалификация. Семинарите са 
43 и покриват основни направления на социалните политики и дейности 
като пазар на труда, социална закрила и социална интеграция, трудово 
законодателство, демографска политика и равни възможности, европейска 
интеграция и др.



 Програмите за професионално обучение са осем и е предвидено да 
надграждат знания и умения у служителите по определени професионални 
направления като социална подкрепа на лица и семейства, социална работа 
за деца и семейства в риск, интегрирано инспектиране и други. Програмите  
се предлагат в повечето случаи в т.нар. комбинирана форма на обучение 
– присъствена и дистанционна, което отразява възможностите Центъра за 
„обучение от разстояние”.

 През 2011 г. обученията ще се изпълняват с методическото съдействие 
на проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП”.
 

Заявки за участие могат да се изпращат 
на следния електронен адрес: 

trainings@ncpedu.net . Eлектронните 
форми за попълване са качени на 

интернет страницата на  Центъра  - 
www.hrdevelopmenteu.com. Регистрация 
може да бъде направена и на посочените 

по-долу адрес и телефони:

Център за развитие на човешките 
ресурси и регионални инициативи

София, кв. Кремиковци 1849

тел: 994 70 11,  994 70 18,  994 70 39
GSM: 0882/ 82 66 75, 0882/ 82 66 73
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Управление на проектния цикъл. Mониторинг и оценка на проекти

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        
(2007 - 2013)

Контрол и мониторинг по изпълнение на договори, сключени по ОПРЧР  
(2007 - 2013)

Социалните изследвания в контекста на съвременните социални 
политики

Европейска координация и международно сътрудничество

Социалният диалог – инструмент за разработване и осъществяване на 
социалните политики

Регионална политика на ЕС: актуални аспекти, тенденции и очаквано 
въздействие

Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за 
осъществяване на социално-отговорни практики 

Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в публичния 
сектор - Модулно обучение

Възлагане и изпълнение на обществени поръчки – практически и 
правни въпроси

Информационните технологии в публичния сектор

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

Нов модел на заплащане в бюджетния сектор и единен класификатор на 
длъжностите в администрацията

Практически проблеми при прилагането на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси
 
Бюджетно програмиране и планиране

Прилагане на количествени методи за измерване на икономически и 
социални явления
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Европейски и национални измерения на демографската политика и 
равните възможности

Концепция за деинституционализация. Ангажименти на 
Дирекциите „Социално подпомагане” за реализиране дейността по 
деинституционализация

Нова политика на ЕС за хората с увреждания и прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания

Практически измерения на европейската и националната политики по 
заетостта

Публично-частно пaртньорство в сферата на услугите по заетостта

Инструменти за успешно трудово посредничество

Свободно движение на хора в рамките на ЕС и ново законодателство на ЕС 
за прием на граждани на трети държави с цел заетост

Нови подходи и методи на работа при предоставяне на социални  услуги 
за уязвимите групи

Работа по случай на „дете в риск” – координационен механизъм

Социалната услуга „приемна грижа” и как да я развиваме на местно ниво

Оценка на потребностите и оценка на качеството на социалните 
услуги

Методика за комплексна оценка на хората с увреждания

Административно-наказателна дейност, осъществявана от ИА „ГИТ”

Особености на контрола по заплащането на труда и работното време

Директиви на ЕС по ЗБУТ

Новости и изменения в европейското и българското трудово и 
осигурително законодателство

Развитие и управление на успешен екип

Конфликти и начини за разрешаване на спорове

Делови умения за водене на срещи, преговори и презентиране 
(на английски език с входящо ниво B1)

Среща-дискусия на представители от звената по човешки ресурси
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Професионално обучение за новопостъпили служители в системата на 
АСП „Бърз старт”

Програма за квалификация и преквалификация на служители от 
отделите за социална закрила, хора с увреждания и социални услуги 
към АСП „Социална подкрепа на лица и семейства”

Програма за квалификация и преквалификация на служители от 
отделите за закрила на детето към АСП „Социална работа за деца и 
семейства в риск”

Програма за повишаване на квалификацията на служители на ръководни 
длъжности от АСП „Добър мениджър”

Модулно обучение за новоназначени инспектори по интегрирано 
инспектиране 

Специализирано обучение на електроспециалисти за придобиване на 
квалификационна група по електробезопасност

Правоспособност за проектанти и ръководители на взривни работи

Управление на проекти с MS PROJECT

Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

Електронни таблици MS EXEL – курс за начинаещи

Електронни таблици MS EXEL – курс за напреднали

Изготвяне на презентации с MS POWER POINT
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Управление на проектния цикъл. Mониторинг и оценка на проекти

ЕF-BA-01-11               май
ЕF-BA-02-11                          октомври
       
Продължителност: 12 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 2901 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика и от други централни и 
териториални 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, 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.

 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 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” - ОП РЧР (2007-2013)

ЕF-FF-03-11                                                                                                    март  
               

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

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

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 операциите по 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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Контрол и мониторинг по изпълнение на договори, сключени по 
ОП РЧР  (2007 - 2013)

                                              
  

ЕF-FF-04-11                                                                                                   април
                                                                                                                       
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ.

Цели на обучението:

 Надграждане  на  знанията относно  начините  и  формите за осъществяване 
на контрол и мониторинг по изпълнение на договори по ОПРЧР;
&

 Развитие на уменията за изпълнение на дейностите по контрола и 
мониторинга на изпълнение на договори по ОПРЧР.

Учебно съдържание:

Видове контрол – технически и финансов; Проверки на място и докладване; 
Верификация на документи и докладване; Предварителен контрол за спазване 
на процедурите от бенефициентите; Мониторинг и способи за неговото 
осъществяване; Идентифициране на проблемни зони при изпълнението на 
договори; Работа по практически задачи и казуси.
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Социалните изследвания в контекста на съвременните социални 
политики

ЕI-FF-05-11                                                                                          септември  
        

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП  и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, други централни и 
териториални администрации, социални партньори и  НПО.

Цели на обучението:

 Повишаване  на знанията относно ролята на социалните изследвания 
за формиране на съвременните социални политики;
 Усъвършенстване на уменията за анализиране на данни от социални 
изследвания, тълкуване и извеждане на обобщаващи характеристики;
&

 Придобиване на практически умения за работа с инструментариума, 
използван при извършане на социални изледвания.

Учебно съдържание:

Социална политика и социални изследвания; Видове социални изследвания 
и основни методики; Практика   на  социалните  изследвания, включващи 
процесите на стратифициране и неравенство – същност, въпроси, проблеми 
и основни постановки; Изследване на бедността – линия на бедността, 
диференциация и поляризация на населението по доход, системни показатели 
за измерване на бедността; Изследване на трудовия потенциал на страната 
– стратификация, средна класа, безработица, икономически неактивно 
население; Изследване на образователното равнище и грамотността на 
населението – образователна структура на населението и грамотност; 
Проучване на доходи, инфлация и покупателна способност на населението; 
Решаване на казуси за интегриране на резултатите от социалните изследвания 
в конкретни политики.
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Европейска координация и международно сътрудничество

ЕI-FF-06-11                           май
 

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции 
към министъра на труда и социалната политика, други централни и териториални 
администрации,  социални партньори,  НПО.

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 и други международни организации в областта на 
труда и социалната политика;
 Да развие и подпомогне прилагането на правото на ЕС и международните 
стандарти 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;
 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 Р България; Разработване и координиране 
на дейностите, свързани  с участието на Р България в МOT; 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 международно-правните ангажименти на Р България в областта на труда и 
социалната политика.
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Социалният диалог – инструмент за разработване и осъществяване на 
социалните политики

ЕI-FF-07-11                                                                                                       юни  
         

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП  и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, от други централни 
и териториални администрации, социални партньори и 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.
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Регионална политика на ЕС: актуални аспекти, тенденции и очаквано 
въздействие

ЕI-FF-08-11                                                                                              ноември

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, други централни и 
териториални администрации, социални партньори и НПО.

Цели на обучението:

&  Повишаване осведомеността относно основните принципи, цели и 
инструменти на регионалната политика на ЕС;
&  Запознаване с актуалните тенденции в развитието на регионалната 
политика на ЕС;
&  Изясняване на очакваните макроефекти от сближаването на регионите 
на ЕС;
&  Придобиване на нови знания и компетентности относно механизмите 
за постигане на целите на политиката на регионално развитие на България.

Учебно съдържание:

Основни принципи, цели и инструменти на регионалната политика на ЕС; 
Сближаване, растеж и икономическо преструктуриране на регионите в ЕС; 
Политика на устойчиво териториално развитие на ЕС; Пети доклад за напредъка 
в икономическото и социално сближаване; Региони в преход и териториални 
неравенства; Принос на секторите с висок растеж за сближаването; Актуални 
моменти в политиката на регионално развитие на България; Създаване 
на условия за балансирано устойчиво развитие на районите в България; 
Предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните 
различия в икономическото развитие на страната; Осигуряване на условия за 
растеж на заетостта и доходите на населението; Развитие за трансграничното 
сътрудничество.
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Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за 
осъществяване на социално-отговорни практики 

EI-FF-09-11                                                                                            октомври

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика и от други централни 
и териториални администрации, социални партньори, НПО, представители 
на бизнеса, които работят по прилагане на концепцията и принципите на 
корпоративната социална отговорност (КСО) в практиката.
 
Цели на обучението:

& Придобиване на познания относно концепцията, принципите и 
методите на корпоративна социална отговорност в международен и национален 
контекст;
 Усвояване на умения, които да позволят пълноценно изпълнение 
на функциите, които отделните институции имат за изпълнение на целите, 
заложени в Стратегията за корпоративна социална отговорност. 

Учебно съдържание:

КСО – същност, основни понятия, форми, история на развитието на 
концепцията; КСО в международни актове и актове на ЕС; Добри практики на 
държави-членки на ЕС; Стратегия за КСО в Р България и планове за нейното 
прилагане; Ролята на отделните заинтересовани страни в реализирането 
на КСО; Форми за партньорство между правителството и останалите 
заинтересовани страни в България; Възможности за развитие на КСО чрез 
различни форми на сътрудничество и партньорство.
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Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в 
публичния сектор - Модулно обучение

AFS-BA-10-11                                                                   септември - октомври
   

Продължителност: 15 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна 
Такса за участие: 340 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности с юридическо образование от 
МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра 
на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Повишаване на теоретичните и практически познания в съответната 
правна материя;
 Повишаване на нивото и развитие на познанията в областта на правото 
на Европейския съюз;
&

Запознаване с актуалните промени и възникналите проблеми в 
областта на гражданското и административното правоприлагане.

Учебно съдържание:

Искови производства по Граждански процесуален кодекс; Въззивно и 
касационно обжалване по Граждански процесуален кодекс; Заповедно 
и изпълнително производство по Граждански процесуален кодекс; 
Производства съгласно Административно-процесуалния кодекс; Обжалване 
на административните актове; Новите промени в Семейния кодекс; Вътрешни 
дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; 
Практически особености по прилагането на Закона за административните 
нарушения и наказания; Практически особености на правната система на 
Европейския съюз; Право на Европейския съюз – правила за определяне 
на международната подведомственост и подсъдност по различни видове 
граждански, търговски и семейни дела; Практически проблеми при възлагане 
и изпълнение на обществени поръчки; Основни проблеми, свързани с достъпа 
до обществена информация.

ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРНА ФОРМА 16
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Възлагане и изпълнение на обществени поръчки – практически и 
правни въпроси

AFS-FF-11-11                                                                                                  март
            
 
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, от други централни 
и териториални администрации, социални партньори, представители на 
бизнеса и НПО, които се занимават с провеждането на обществени поръчки и 
администрирането на договори по такива поръчки.

Цели на обучението:

& Усъвършенстване на познанията за актуалните аспекти на 
националното законодателство в областта на обществените поръчки;
& Изграждане на практически знания относно законодателната база на 
обществените поръчки в България и ЕС;
& Запознаване с процедурите за възлагане на обществени поръчки и 
общите правила за управление на обществените поръчки;
  Развиване на умения за администриране на договори в резултат от 
обществени поръчки.

Учебно съдържание:

Изменения в общите правила за възлагане на обществени поръчки; Норми на 
Административно-процесуалния кодекс и Закона за обществените поръчки; Промени в 
реда за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Практически 
проблеми и изменения в общите правила за участие в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки; Практически проблеми при изготвянето, сключването и 
изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки; Често срещани 
нарушения при изготвянето на документациите за участие; Ред за отстранявавне 
на нарушения, установени от Европейската комисия; Определяне на изпълнител на 
обществена поръчка; Администриране на договорите – видове контракти, финансови 
инструменти, осигуровки, инспектиране на доставките при различните видове 
договори; Мониторинг и контрол по изпълнението на договорите на обществени 
поръчки.
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Информационните технологии в публичния сектор

AFS-FF-12-11                ноември

 
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Повишаване на знанията и практическите умения за работа с 
информационни системи за документооборот;
 Придобиване на умения за разширение на обхвата на ISO 9001:2008 и 
връзка с ISO 27001:2005;
 Запознаване със стандартите за управление на информационната 
сигурност.

Учебно съдържание:

Работа с информационни системи за документооборот; Мрежова и 
информационна сигурност (принципи, основни понятия и приложение в 
системата на МТСП); Системите за управление на качеството ISO 9001:2008 
– разширение на обхвата и връзка с ISO 27001:2005.
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Обществени поръчки по екологични критерии – подготовка, възлагане 
и изпълнение („зелени обществени поръчки”)

AFS-FF-13-11                                                                                          юли  
           

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, от други централни и 
териториални 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:

Ролята на зелените обществени поръчки за устойчивото развитие на 
икономическите и социалните системи; Насоки на Европейската комисия за 
провеждане на „зелени обществени поръчки”; Представяне на Наръчника за 
зелени обществени поръчки; Препоръки за възлагане на обществени поръчки 
на екологична тематика за 10 приоритетни групи продукти; „Зелените 
обществени поръчки” като средство за насърчаване на устойчиви и социално 
отговорни модели на производство и потребление; Правна уредба на зелените 
поръчки в Закона за обществените поръчки; Екологични критерии за възлагане 
на „зелени обществени поръчки” и разходи през жизнения цикъл.
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Нов модел на заплащане в бюджетния сектор и 
единен класификатор на длъжностите в администрацията

AFS-FF-14-11                                                                                                април                                                                                 
            
   
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Представители от звената по човешки ресурси на МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Задълбочаване на познанията относно досегашните модели за 
заплащане в бюджетния сектор и Единния класификатор  на длъжностите в 
администрацията (ЕКДА);
 Придобиване на знания и умения за работа с новия модел на заплащане 
в бюджетния сектор и ЕКДА;
 Запознаване с целите и трудностите при прилагане на нов ЕКДА.

Учебно съдържание:

Структура на заплатите в държавната администрация; Средно заплащане 
по длъжности; Решение на Съвета за административната реформа за 
оптимизиране на административните структури; Предстоящи промени на 
модела на заплащане на труда в бюджетните организации; Основни елементи 
на новия модел за заплащане в бюджетния сектор; ЕКДА – същност и история; 
Предстоящи промени на нормативната база, свързани с прилагането на ЕКДА; 
Несъответствия и трудности при прилагането на ЕКДА; Проблеми и слабости 
на настоящия  ЕКДА; Методи за поставяне на позициите в държавната 
администрация в нива; Принципи на обобщаване на нивата в ЕКДА.
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&

&

&

 
НОВО 



Практически проблеми при прилагането на Закона
 за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

AFS-FF-15-11                                                                                         октомври  
            
  
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП.

Цели на обучението:

 Повишаване знанията относно концепцията и основните понятия на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 Формиране на  практически умения за прилагането му;
 Изясняване на спецификата при прилагането на Закона в конкретни 
случаи от практиката.

Учебно съдържание:

Основни моменти  и изменения в Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси; Изясняване на понятието „конфликт на интереси”; 
Гранични случаи; Процедура по установяване на конфликт на интереси;  
Практически въпроси, свързани с прилагането на процедурата по установяване 
на конфликт на интереси; Въпроси, свързани с информацията и нейното 
използване; Разрешаване на информация в частен интерес, съгласно чл.10 
от Закона; Въпроси, свързани с информацията от чл.20а – чл.22 от Закона; 
Методи и действия за установяване на облаги, декларации, спецификация и 
характер на видовете декларации; Работа по конкретни казуси.
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Бюджетно програмиране и планиране

SB-FF-16-11                                                                                                     март  
            
  
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Усъвършенстване  на  знанията относно концепцията на бюджетното 
програмиране и планиране;
 Развитие на умения за работа с информацията, съдържаща се в 
програмните формати на бюджета;
 Предоставяне на актуални практически насоки по съставянето на 
бюджетните документи в системата на МТСП.

Учебно съдържание:

Основни принципи на бюджетирането; Основни инструменти на бюджетната 
реформа; Реформа в планирането и бюджетирането; Бюджетни класификации; 
Преглед на световния опит; Концептуална рамка; Принципи на бюджетирането 
и инструментите на бюджетната реформа; Средносрочната перспектива като 
ключов инструмент; Необходимостта и етапите от въвеждането на програмното 
бюджетиране в Р България; Формат на програмен бюджет; Структура на 
програмния формат на бюджета – таблици и описание на политики и програми; 
Параметри на бюджетната прогноза; Средносрочна бюджетна прогноза; 
Елементи на структурата и ориентирания към резултатите бюджет; Бюджетни 
документи; Преглед на организацията на бюджетния процес в системата на 
МТСП; Отчитане на постигнатите резултати; Контрол и одит на изпълнението 
на политиките и програмите; Анализ на действия за усъвършенстване на 
бюджетирането, ориентирано към резултати.
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Прилагане на количествени методи за измерване на икономически и 
социални явления

SB-FF-17-11                                                                                            февруари  
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от  МТСП и изпълнителните агенции 
към Министъра на труда и социалната политика, други централни и териториални 
администрации, представители на социалните партньори и НПО, използващи в 
работата си методи за изследване на икономически и социални процеси и явления.

Цели на обучението:

 Запознаване на участниците с различните видове количествени методи 
за измерване на икономически и социални явления;
 Изграждане на умения за подбор на подходящи методи и тяхното 
съчетаване в зависимост от характера на явлението;
 Анализиране и представяне на получени данни, тълкуване и извеждане 
на обобщаващи характеристики;
 Упражняване на различни статистически методи за изследване на 
социално-икономическите явления в статика и динамика.

Учебно съдържание:
   
 Видове количествени методи за оценка на социално-икономическите явления 
и процеси; Особености на социологическите и статистическите методи; Предимства 
и недостатъци на отделните методи при изследване на процесите и явленията; 
Източници на информация и видове изследвания; Построяване на редове от данни; 
Съпоставимост на данните в статика и динамика, таблично и графично представяне 
на редовете; Абсолютни и относителни величини – начин за изчисляване и тълкуване 
на резултатите; Обобщаващи характеристики – алгебрични и неалгебрични средни 
величини; Величини, измерващи разсейването; Работа с индивидуални и обобщени 
данни в статика и динамика;   Изследване на развитието на социално-икономически 
явления; Компоненти на развитието; Методи за изучаване на развитието; Анализ на 
данните и тълкуване на резултатите.

ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРНА ФОРМА 23

&

&

&

&



Европейски и национални измерения на демографската политика и 
равните възможности

DFEO-FF-18-11                                                                                        ноември                                                                                                             
            
      
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към министъра на труда и социалната политика, други централни 
и териториални администрации, представители на социалните партньори и 
НПО.

Цел на обучението:

 Повишаване осведомеността относно европейските документи и 
насоки за посрещане на демографските промени и предизвикателства;
 Задълбочаване на познанията по актуалните демографските процеси в 
България и мерките, които се предприемат от държавата за въздействие върху 
негативните демографски тенденции и застаряването на населението;
 Запознаване с особеностите на баланса и структурата на населението 
по признаците: пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, вярвания 
и вероизповедание, сексуална ориентация, както и с насоките за създаване на 
условия за равни възможности за достъп до права, блага, стоки и услуги.  

Учебно съдържание:

Демографските предизвикателства като основен политически приоритет на ЕС;  
Стратегически и планови действия на държавите-членки на ЕС; Демографски 
тенденции в България според доклада на ООН “Застаряване на световното 
население 2009”; Застаряването на населението като значим проблем на 
програмирането в социалната област; Влияние на застаряването на населението 
върху публичните финанси, пазара на труда, социалното осигуряване и 
подпомагане, здравеопазването и подпомагането; Междупоколенческа 
солидарност, сплотяване на обществото, преодоляване на значими социални 
неравенства и създаване на равни възможности за всички на пазара на труда и в 
другите сектори на живота, независимо от пол, възраст, увреждане, етническа 
принадлежност, вярвания, сексуална ориентация или други различия; Подход 
и механизми за справяне с демографските предизвикателства и проблемите на 
равните възможности в динамично променящата се социалнa реалност.
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Концепция за деинституционализация. Ангажименти на 
Дирекциите „Социално подпомагане” за реализиране дейността по 

деинституционализация

DFEO-FF-19-11                                                                                                юни                                                                                                                
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Социални работници от отделите „Хора с увреждания и социални услуги” на 
АСП.

Цели на обучението:

  Запознаване с актуалните насоки в политиката за прилагане на 
Концепцията за деинституционализацията;
  Повишаване на знанията относно съвременните политики и добри 
практики за  превенция на институционализацията. 

Учебно съдържание:

Цели на проект на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията 
на възрастните хора с психични разстройства, умствена изостаналост и 
деменция”; Изисквания на международното и европейско законодателство за 
защита на човешките права на хората с увреждания; Оценка на състоянието на 
съществуващите социални услуги за хората с увреждания; Възможни рискове в 
процеса на деинституционализация; Подходи, регламентиращи съдържанието 
и предоставянето на социалните услуги за хората с увреждания; Практически 
действия при реализиране процеса на деинституционализацията.
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Нова политика на ЕС за хората с увреждания и прилагане 
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

DFEO-FF-20-11                                                                              септември

Продължителност: 2 дни                                        
Форма на обучение: : присъствена
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, от други централни 
и териториални администрации, социални партньори и НПО.

Цели на обучението:

 Повишаване информираността относно новите тенденции в политиката 
за равнопоставеност на хората с увреждания в контекста на изискванията на 
световното и европейско законодателство; 
 Запознаване с философията и съдържанието на основни стратегически 
документи в сферата на правата  и политиките за хората с увреждания;
 Повишаване на уменията за ефективно прилагане на европейските 
страндарти при формиране и прилагане на политиката на равнопоставеност 
на хората с увреждания във всички сфери;

Учебно съдържание:

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2010 г. – 2020 г: подновен 
ангажимент за Европа без бариери; План за действие за подпомагане на правата 
и пълноправното участие в обществото на хората с увреждания: подобряване 
на качеството на живот на хората с увреждания в Европа 2006 г. – 2015 г. на 
Съвета на Европа; Други стратегически документи на Съвета на Европа и  на 
Европейската комисия в областта на хората с увреждания;  Добри практики, 
които да послужат за пример при решаването на конкретни казуси.
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Практически измерения на европейската и националната политики по 
заетостта

LM-FF-21-11              февруари  
    

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, от други централни и 
териториални администрации, социални партньори и НПО.

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 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 (2008 г.-2015 г.)  и Национален план за действие по 
заетостта -  2011 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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Публично-частно пaртньорство в сферата на услугите по заетостта

LM-FF-22-11                                                                                           октомври                                                                                       
            

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, от други централни 
и териториални администрации, социални партньори, представители на 
бизнеса и НПО.

Цели на обучението:

   Запознаване с публично-частните партньорства (ПЧП) и ползите от 
тях;
  Представяне на възможностите и перспективите за развитие на 
публично-частното партньорство в сферата на услугите по заетостта;
  Запознаване с добрите световни и европейски практики на публично-
частните партньорства в сферата на услугите по заетостта.

Учебно съдържание:

Особености на ПЧП в европейски и национален контекст; Политика в тази 
сфера и принципи на финансиране; Нормативна уредба; Роля на регулаторните 
органи и съдебната власт при подготовката на ПЧП; Прилагане на ПЧП в 
социалната сфера – модели и перспективи за развитие; Взаимоотношения 
между партньорите: разпределение на задълженията и отговорностите; 
Управление на рисковете и възможностите; ПЧП като фактор за развитие 
на услугите по заетостта; ПЧП в контекста на програмите, финансирани със 
средства на ЕС; Подготовка и реализация на публични проекти - примери от 
практиката.
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Инструменти за успешно трудово посредничество

LM-DL-23-11        май-ноември

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

Предназначен за:

Новопостъпили трудови посредници от Дирекциите “Бюро по труда” на АЗ.

Цели на обучението:

 Запознаване с нормативните документи и указания, регламентиращи 
трудовото посредничество в Дирекция “Бюро по труда”;
 Придобиване на знания относно 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”,  процесния  модел и инструментите на 
трудовото  посредничество;
 Създаване на умения за работа с метода на S.W.O.T. анализа;
 Детайлно запознаване и прилагане в работата на инструментите за 
предоставяне на услуги на клиентите на Дирекция “Бюро по труда”;
 Изграждане на компетентности за изготвяне на План за действие на 
безработно лице.

Учебно съдържание:

Общи положения за устройството,  структурата и функциите на  Дирекция  
“Бюро  по труда” като институция на пазара на труда и Процесен модел и 
обслужване  на принципа на “едно гише” в Дирекция  “Бюро  по труда”; 
Процеси  при  трудовото  посредничество  в  Дирекция  “Бюро  по труда”;  
Метод на S.W.O.T.  анализ; Прилагане на  инструментите при регистрация и 
трудовото посредничество в   Дирекция  “Бюро  по труда”; План за действие 
на безработно лице; Отговор на поставени въпроси във връзка с трудовото 
посредничество; Допълнителни познания по темата “Развитие на трудовото 
посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на 
клиентите на дирекция ”Бюро по трудa”.
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Свободно движение на хора в рамките на ЕС и ново законодателство на ЕС 
за прием на граждани на трети държави с цел заетост

LM-FF-24-11                                              юли

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Запознаване с правната база и различните програмни документи и 
инициативи на  ЕС в областта на свободното движение на хора;
 Запознаване с новото законодателство на ЕС за прием на граждани от 
трети държави с цел заетост.

Учебно съдържание:

Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост; Директива 2009/52/ЕО на Съвета от 
18 юни 2009 г. относно предвиждане на минимални стандарти за санкциите 
и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на 
трети държави; Транспониране на новото законодателство на ЕС за прием 
на граждани от трети държави в българското законодателство; Новите 
предложения за директиви за прием на граждани на трети държави с цел 
сезонна заетост и за трансграничен трансфер; Актуална статистика.
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Нови подходи и методи на работа при предоставяне на 
социални  услуги за уязвимите групи

SI-FF-25-11                                                декември

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Социални работници от отделите „Хора с увреждания и социални услуги”, 
„Закрила на детето” и „Социална закрила” към дирекциите „Социално 
подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

 Повишаване на знанията относно актуалните промени в подходите и 
методите на оказване на социални услуги за уязвими групи от населението;
 Усъвършенстване  на умения за прилагане на интегриран подход при 
предоставяне на подкрепа и услуги за уязвими групи от населението.

Учебно съдържание:

Нормативна база, регламентираща предоставянето на социални услуги 
за уязвими групи; Синхронизиране на българското с европейското 
законодателство; Организация и управление на социалните услуги на различни 
нива; Видове социални услуги и разгръщане на техния спектър; Услуги, 
интегриращи здравно, социално и образователно направление и разширяване 
на достъпа до тях; Социално предприемачество; Стандарти за оказване на 
социални услуги; Механизми на финансиране; Финансиране, ориентирано 
към потребителя; Оказване на услуги в съответствие с индивидуалните 
потребности и желания; Разкриване и развитие на нови социални услуги; 
Разработване на програми за оказване на услуги на уязвими групи, съобразно 
специфичните им потребности; Социални услуги и социална сигурност; 
Координация на схемите за социална сигурност в ЕС.
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Работа по случай на „дете в риск” – координационен механизъм

SI-FF-26-11                                                           октомври  
       

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 190 лв. 

Предназначен за:

Социални работници от отделите „Закрила на детето” към дирекциите 
„Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

 Повишаване на знанията за ролята и мястото на институциите, 
осъществяващи закрила на детето в България;
 Задълбочаване на познанията за съществуващия координационен 
подход и механизъм на междуинституционално взаимодействие;
 Подобряване координацията между дирекциите „Социално 
подпомагане” при работата по случаи.

Учебно съдържание:

Институции, ангажирани в системата за закрила на детето; Роля, функции, 
механизъм на координация; Нормативна база; Изграждане на партньорства 
на различни нива; Взаимодействие при работа по случаи на деца, претърпели 
насилие; Взаимодействие в процеса на деинституционализация; Координиране 
работата по случаи между дирекциите „Социално подпомагане”; Примери за 
добри национални и европейски практики в сферата на партньорството при 
осъществяване на закрилата на детето; Перспективи за развитие на механизма 
на междуинституционално взаимодействие.
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Социалната услуга „приемна грижа” и как да я развиваме
на местно ниво

SI-FF-27-11                                                                    юни  
          
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Социални работници от отделите „Закрила на детето” към дирекциите 
„Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

 Задълбочаване познанията за същността и особеностите на услугата 
„приемна грижа”;
 Повишаване знанията относно актуалните моменти при предоставяне 
на услугата;
 Усвояване на добри практики по отношение на услугата „приемна 
грижа”.

Учебно съдържание:

Основни харакеристики на социалната услуга „приемна грижа” и нейната 
роля и място в системата за закрила на детето; Приемната грижа като 
елемент от комплекса на услуги за деца в риск; Изисквания на българското 
законодателство по отношение на услугата „приемна грижа”; Институции, 
съдействащи за предоставянето на услугата; Развитие на услугата в отделните 
региони на страната; Добри национални и европейски практики; Перспективи 
за развитие на приемната грижа на местно ниво; Възможности и начини на 
взаимодействие между отделните институции, ангажирани в процеса; Техники 
за работа при конкретни случаи на деца, настанени в приемни семейства.
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Оценка на потребностите и оценка на качеството на 
социалните услуги

SI-FF-28-11                                    май
       
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности към дирекциите „Социално 
подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

 Надграждане и задълбочаване на познанията за процеса на предоставяне 
на качествени социални услуги;
 Придобиване на нови знания относно изискванията, свързани с 
оценката на индивидуалните потребности от социални услуги и измерване на 
качеството им.

Учебно съдържание: 

Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на 
предоставянето на социални услуги; Управление на социалните услуги в          
Р България; Добри европейски практики и опит; Анализ на потребностите и 
планиране необходимостта от социални услуги на областно и общинско ниво 
(разработване на областни и общински стратегии за развитие на социалните 
услуги по реда на Закона за социално подпомагане); Етапи на изпълнение 
по регионалното планиране на социални услуги; Особености на работа на 
мултидисциплинарен екип за оценка (сътрудничество между потребител, 
доставчик, насочваща към услугата организация и др. структури, които могат 
да окажат съдействие); Набор от дейности, които включва социалната услуга; 
Оценка на потребностите и оценка на качеството на предоставяните услуги 
с оглед по-доброто планиране на дейностите по обгрижване, отработване 
на натрупани дефицити и подкрепа за преодоляване на кризи; Механизми 
за финансиране на социалните услуги; Методология при предоставянето на 
социални услуги, мониторинг и контрол на качеството. 
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              Методика за комплексна оценка на хората с увреждания

SI-FF-29-11                                                                     юли  
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие:190 лв.

Предназначен за:

Социалните работници от отделите „Хора с увреждания и социални услуги”.

 Цели на обучението:

 Запознаване с актуалните нормативни промени за интеграция на хора 
с увреждания; 
 Изграждане   на   умения за прилагане на актуализираното законодателство 
и подзаконовите нормативни актове.

Учебно съдържание:

Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с 
увреждания (март 2010 г.); Нов модел на социална оценка, който отчита 
индивидуалните потребности, съобразно вида и степента на увреждане; 
Методиката за комплексна социална оценка – документ, отразяващ съвременния 
подход при работата с хора с увреждания; Отпускане на целева помощ за 
закупуване на медицински изделия, както и за изработване и/или покупка на 
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания; 
Предоставяне на финансова подкрепа според вида и степента на увреждане, 
както и индивидуалните потребности на лицето от рехабилитация, обучение, 
трудова заетост и професионална реализация,  социални услуги, социално 
включване.
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Административно-наказателна дейност, осъществявана от ИА „ГИТ”

OSH-FF-30-11                                                                                                   юни                                                                                                                     
            
    
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

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

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.
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Особености на контрола по заплащането на труда и работното време

OSH-FF-31-11                                          април  
       
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв. 

Предназначен за:

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

Цел на обучението:

 Запознаване с актуалните моменти в нормативната уредба по 
заплащането на труда и работното време;
 Придобиване на практически умения при 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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Директиви на ЕС по ЗБУТ

OSH-FF-32-11                                              септември

         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:

 Повишаване на осведомеността относно ангажиментите и задълженията 
на всички участници в областта на безопасността и здравето при работа, 
произтичащи от членството на България в ЕС;
 Актуализиране на познанията за основните изисквания на правото на 
европейската общност в областта на условията на труд и въздействието им 
върху здравето и работоспособността на работещите;
 Придобиване на практически умения за управление и контрол на 
безопасността на работните места и работното оборудване, факторите на 
работната среда и трудовия травматизъм в съответствие с изискванията на 
законодателството.

Учебно съдържание:

Право на Европейската общност  в областта на ЗБУТ; Основни принципи и 
норми; Политика на Р България за осигуряване на безопасност и здраве при 
работа; Принципи, изисквания и норми на ЕО в областта на безопасността 
и здравето при работа; Регламенти; Директиви; Решения; Препоръки и 
становища; Определяне на минималните изисквания по отношение на 
условията на труд; Основни права и задължения за осигуряване на безопасност 
и здраве при работа (задължения на държавата, задължения на работодателите, 
права и задължения на работниците и служителите); Същност и съвременни 
изисквания към управлението на дейността за безопасност и здраве при 
работа; Система за обучение, квалификация и инструктаж на работещите 
в областта на безопасността и здравето при работа; Трудов травматизъм и 
професионални заболявания; Организация и форма на контрол; Социален 
диалог.
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Новости и  изменения в европейското и българското трудово и 
осигурително законодателство

OSH-FF-33-11                                               октомври  
        
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:

 Задълбочаване на познанията в областта на актуалното трудово 
законодателство;
 Задълбочаване на познанията в областта на актуалното осигурително 
законодателство.

Учебно съдържание:

Промени в Кодекса на труда през 2010 г.; Промени в Кодекса за социално 
осигуряване през 2010 г.; Промени във връзка с обезщетенията за временна 
неработоспособност; Разпоредби на европейското трудово и осигурително 
законодателство, транспонирани в българското; Дейността на отговорните 
институции за прилагане на трудовото и осигурителното законодателство.
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Развитие и управление на успешен екип

       

 
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на управленски знания и практически навици за 
ръководство на екип;
 Усвояване на техники за изграждане и мотивиране на екипи;
 Придобиване на умения за работа в екип.

 
Учебно съдържание:

Формиране на екип; Принципи на екипната работа; Управление на екип; 
Ефективна комуникация на членовете на екипа; Преодоляване на конфликти; 
Мотивиране на членовете на екипа; Формално и неформално лидерство; 
Мениджърски функции; Управление на стреса и времето; Групова динамика.
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ONS-FF-34-11                                                         юни  



Конфликти и начини за разрешаване на спорове

ONS-FF-35-11                                               декември  
       
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на умения за диалог със засегнатите страни в спора;
 Усвояване на техники за обсъждане при спор с трета страна;
 Формиране на умения за посредничество и изискване на 
посредничество.

Учебно съдържание:

Същност на комуникацията; Конфликт - видове, развитие, страни и жизнен 
цикъл на конфликта; Техники на комуникация и решаване на конфликти; 
Управление на емоциите - въздействие на емоциите върху дискусията; 
Емоциите и въздействието им върху вземане на решения; Психологически 
тактики използвани при разрешаване на конфликти; Реакция при екстремна 
ситуация - използвани подходи в дискусията, за да спечелим конфликта; 
Как да реагираме на арогантността, неясните изявления, личностните атаки, 
преувеличаването и други често срещани тактики при конфликтите; Как 
да преговаряме - ефективно преговаряне за постигане на резултат „печеля/
печелиш”; Принципно договаряне; Организационен конфликт и начини 
за справяне с него; Утвърдени стратегии на преговори за разрешаване на 
конфликти; Предотвратяване на конфликти - системи за предотвратяване; 
Необходими ресурси за ефективно управление на конфликти; Видове 
интервенции от трети страни и използването им при разрешаване на конфликти; 
Диалогът като средство за избягване на конфликт; Функции на арбитража.
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Делови умения за водене на срещи, преговори и 
презентиране (на английски език с входящо ниво B1)

ONS-FF-36-11                                                 ноември  
      
         
Продължителност: 4 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 350 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на специфични умения при воденето на срещи, 
преговори и презентиране чрез прилагане на различни техники и използване 
на специализиран софтуер;
 Усвояване на техники на поведение по време на срещи и преговори  с 
използване езика на тялото.
  
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; Създаване на презентация – 
подходи за създаване на презентация, основни настройки за слайда; въвеждане 
и форматиране на текст; Създаване и вмъкване на графични обекти, диаграми 
и организационни схеми и оформяне на таблици.
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Среща-дискусия на представители от звената по човешки ресурси

ONS-FF-37-11                                  септември  
     
         
Продължителност: 1 ден
Такса за участие: 120 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и екпертни длъжности от звената за човешки ресурси 
от системата  на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 
към Министъра на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Обсъждане на актуални въпроси по прилагане на европейските и 
националните стандарти за управление 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 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 на 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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Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

ONS-FF-38-11                                                                                         февруари                                                                                                                     
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенциите 
към Министъра на труда и социалната политика.

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 видовете 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 техники 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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Електронни таблици MS EXCEL – курс за начинаещи

ONS-FF-39-11                                                        март
ONS-FF-40-11               ноември
       
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на основни 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 и основни вградени 
функции за управление на процеса на изчисление;
 Изграждане на умения за визуализиране на табличните данни чрез  
диаграми.

Учебно съдържание:

Средата и основни понятия на MS Excel; Настройка на средата и управление 
на файлове; Форматиране на клетки; Въвеждане на константи и на формули; 
Въвеждане на функция; Събиране на стойности, изчисляване на средна 
стойност, брой; Абсолютно и относително адресиране на клетки; Създаване 
на таблици и оформяне на диаграми.
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Електронни таблици MS EXCEL – курс за напреднали

ONS-FF-41-11                                                                                               април
ONS-FF-42-11                                                                                         декември                                                                                                                      
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на експертни знания за възможностите на MS Excel за 
обработване и анализ на данни;
 Изграждане на умения за прилагане на вградените функции;
 Развиване на умения за използване на условни изчисления и вложени 
функции;
 Усвояване на умения за анализ на данните с диаграми и обобщаващи 
таблици.

Учебно съдържание:

Използване на вградени функции (математически, логически); Функции за 
работа с текст; Функции за извличане на стойност; Използване на данни от 
различни листове и файлове; Управление на свързаните файлове; Именуване 
на области от клетки; Анализ на данните с диаграми; Работа със списъци; 
Сортиране по повече от един критерий; Филтриране; Обобщаване на 
изчисленията; Обобщаващи таблици – анализ на данните с обобщаващи 
таблици и диаграми; Условни изчисления; Вложени функции; Изчисления с 
бази данни.
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Изготвяне на презентации с MS POWER POINT

ONS-FF-43-11                                                                                                    май  
   
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 190 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната 
политика.

Цели на обучението:

 Усъвършенстване на уменията за представяне на информация пред 
аудитория чрез създаване на компютърна презентация;
 Запознаване с възможностите на MS Power Point за създаване на 
компютърна презентация по определена тема, с включване в презентацията 
на обекти от различен тип (графични обекти, художествено оформен текст, 
диаграми, таблици и др.);
 Придобиване на умения за презентиране пред публика с помощта на 
анимационни схеми и разпечатване на слайдове.

 
Учебно съдържание:

Същност и предназначение на MS Power Point – основни понятия, режими за 
работа, елементи и структура на слайда; Създаване на презентация – подходи 
за създаване на презентация, основни настройки за слайда; Въвеждане и 
форматиране на текст; Създаване и вмъкване на графични обекти, вмъкване 
на диаграми и организационни схеми, вмъкване и оформяне на таблици; 
Редактиране на презентация – изменение на елементите от слайдовете, 
копиране, изтриване, преместване и вмъкване на цели слайдове; Анимационни 
ефекти – ефекти за отделните елементи в слайдовете, анимационни схеми за 
слайдовете на презентацията; Разпечатване на презентация.

&

&

&

ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРНА ФОРМА 47



ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

48



Професионално обучение за новопостъпили служители в системата на 
АСП „Бърз старт”

VT-BA-01-11                                                                                       март-април
  
       
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 лв.1

 
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; Управление 
на социалните услуги в общността и специализираните институции; 
Административно обслужване; Координация на схемите за социална 
сигурност; Кариерно развитие; Социално влючване на етническите общности 
в неравностойно положение; Модели и подходи за разрешаване на конфликти; 
Стрес на работното място; Работа със системата за документооборот ”МИКСИ 
2007”.
___________________________
2Таксата за участие в 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 и преквалификация на служители от 
отделите за социална закрила, хора с увреждания и социални услуги 

към АСП „Социална подкрепа на лица и семейства”
VT-BA-02-11                                                                                                                  март-април
VT-BA-03-11                                   май-юни
VT-BA-04-11                                                                                                                   юли-август
VT-BA-05-11                           септември-октомври
VT-BA-06-11                                                                                                     ноември-декември
        
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 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.

Учебно съдържание:

Управление на социалните услуги в общността и специализираните 
институции; Административно обслужване; Координация на схемите за 
социална сигурност; Социално включване на етническите общности в 
неравностойно положение; Оперативна програма ”Развитие на човешките 
ресурси”; Работа с медии; Формиране на умения за ефективно взаимодействие 
с медиите; Модели и подходи за разрешаване на конфликти; Стрес на работното 
място; Кариерно развитие.
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Програма за квалификация и преквалификацияна служители от 
отделите за закрила на детето към АСП „Социална работа за деца и 

семейства в риск”
VT-BA-07-11                 май-юни
VT-BA-08-11                 септември-октомври
VT-BA-09-11                                                      ноември-декември
       
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 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:

Работа с медии; Формиране на умения за ефективно взаимодействие с 
медиите; Политиката на мерки и дейности за закрила и социални услуги 
за деца; Законови и под-законови нормативни актове, регламентиращи 
социалната политика в отделите „Закрила на детето”; Работа по случай на 
насилие над деца - спешни мерки, взаимодействие с институциите, ангажирани 
по проблема; Административно обслужване; Координация на схемите за 
социална сигурност; Модели и подходи за разрешаване на конфликти; Стрес 
на работното място; Кариерно развитие.
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Програма за повишаване на квалификацията на служители на 
ръководни длъжности от АСП „Добър мениджър”

VT-BA-10-11            юли-август

      
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 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:

Съвременна социална политика; Европейският социален модел; Обмяна на 
практически опит; Управление на човешките ресурси; Кариерно развитие; 
Работа с медии; Формиране на умения за ефективно взаимодействие с медиите; 
Комуникативни аспекти при работа с клиенти; Схеми за социална сигурност; 
Модели и подходи за разрешаване на конфликти; Стрес на работното място; 
Европейските структурни фондове в България; АСП като междинно звено 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Управление на 
социалните услуги в общността и специализираните институции.
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Модулно обучение за новоназначени инспектори по интегрирано 
инспектиране 

VT-BA-11-11                                                 май-юни

         
Продължителност: 30 дни/60 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 270 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:

Социални умения; Основи на трудовото право; Контрол на трудовата 
заетост; Контрол по извършване на посредническа дейност по наемане на 
работа; Техническа безопасност; Опасни вещества; Основни изисквания за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на различни дейности; Хигиена на труда; Ергономия; Физиологични норми и 
режими на труд и почивка.
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Специализирано обучение на електроспециалисти за придобиване на 
квалификационна група по електробезопасност

VT-FF-12-11                         септември
      

Продължителност: 2 дни/16 часа
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 200 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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Правоспособност за проектанти и ръководители на 
взривни работи

VT-FF-13-11                                                                                                     юли
             
  
Продължителност: 3 дни/24 часа
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 270 лв.

Предназначен за:

Инспектори от  ИА „ГИТ”.

Цели на обучението:

 Опресняване и повишаване знанията и квалификацията на инспекторите 
от ИА „ГИТ”, осъществяващи контрол по безопасността на труда в мините, 
кариерите и всички дейности, свързани с извършването на взривни работи и 
издаването на разрешителни за тях;
 Издаване или презаверка на свидетелства за правоспособност за работа 
с взривни материали. 

Учебно съдържание:

Взривни явления и взривни материали; Технологии на взривните работи; 
Безопасност на взривните работи; Проектиране на взривните работи; Ред 
за издаване на разрешителни за различни дейности, свързани с употребата 
на взривни материали; Новости в нормативната уредба; Практическа 
насоченост.
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Управление на проекти с MS PROJECT

VT-BA-14-11                                                                      септември-октомври
                                                                                                    
           
Продължителност: 40 дни/100 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 480 лв.

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните 
агенции към Министъра на труда и социалната политика, които управляват 
проекти.

Цели на обучението:

 Придобиване на основни знания и умения за работа със специализирания 
софтуер за управление на проекти MS Project;
 Усвояване на знания за ефективно организиране и управление 
на дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на проект, при 
дефинирани ограничения за време и бюджет;
 Получаване на практически умения за създаване на проекти с MS            
Project, дефиниране на задачи, работа с ресурси, оптимизиране на времеви 
график и ресурсно натоварване и отчитане и анализ на изпълнението на 
проектите.

Учебно съдържание:

Основи на управлението на проекти; Запознаване със средата на MS Project; 
Създаване и настройки на нов проект; Изграждане на структура на работните 
пакети; Планиране на време; Планиране на ресурси; Планиране на разходи; 
Организиране и форматиране на данни - изгледи, таблици, групиране, 
филтриране, сортиране; Отчитане на изпълнението на проект.
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