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Карето на редаКтора

 Май месец е под знака на промените за Центъра за развитие на човешките 

ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) стартира концептуална промяна на 

своите дигиталните му продукти. Вече наложени като модерно средство, спомагащо 

обученията и обучителните програми, те неизменно следва да претърпят развитие. 

Стартът на промените за Центъра ще започне с външната му интернет страница - 

http://www.hrdevelopmenteu.com. Тя ще придобие нова и модерна визия - удобна както за 

обучаващите се, така и за техните лектори. Изработеният нов интерфейс е в съответствие с 

последните тенденции в дигиталните продукти като нови функции, подобрен видеообмен 

и др. Разработената концепция ще улесни потребителите при достигането на търсената 

от тях информация чрез въвеждането нови компоненти: обособяване на тематични 

прозорци, едновременно ползване на няколко от тях, цветово обединени бутони и полета, 

водещи до определен тип информация. Един от основните акценти в новия интерфейс 

ще е новинарската част, която актуално и бързо ще информира читателите за последните 

новини, свързани с ЦРЧРРИ. Освен това електронната библиотека ще добие нов дизайн. 

Ще бъде изготвен обновен програмен продукт, който да подмени съществуващата интернет 

страница http://www.e-libraryeu.com. Съдържанието на електронната библиотека ще бъде 

обогатено с разнообразна информация, покриваща нуждите на възможно по-широк кръг 

потребители.

Екипът на ЦРЧРРИ ще приветства всички идеи и предложения по обновяването на 

дигиталните продукти, които можете да споделите на имейл: milena_kyoseva@chrdri.net; 

chrdri@chrdri.net.

Милена Кьосева 
 главен експерт - методист и редактор на бюлетина

www.hrdevelopmenteu.com
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нашето интервю:
 ЗаСтЪПнИЧеСтВото В ПоМоЩ на КеЙС 

МенИдЖЪрИ И ПСИХоЛоЗИ

 През месец март в ЦРЧРРИ се проведе обучение за психолози и кейс мениджъри 

на тема „Професионално консултиране на граждани, клиенти на ДБТ. Умения за 

застъпничество”, в което взеха участие 11 психолози и 7 кейс мениджъри от дирекциите 

„Бюро по труда” от цялата страна. Темата за застъпничеството се оказа много полезна и 

актуална за служителите в ДБТ1. В хода на обучението се формира мнение, че обучения в 

тази посока са изключително необходими както за кейс мениджърите и психолозите, така и 

за трудовите посредници и е желателно всички те да бъдат включени в тях. Мотивацията е 

една – по-голяма ефективност в работата с клиенти и постигането на по-добри резултати.

 Участниците в обучението и Соня Каменовска, лектор от структурите на Агенцията по 

заетостта, се съгласиха да изложат мненията си в кратко интервю. 

Милена Кьосева:  Какво е вашето виждане за формиране на потенциална група при 

бъдещо обучение по отношение на застъпничеството? Кой и защо трябва да 

бъде включен?

Валери Димитров – психолог в ДБТ Видин: Идеята за формиране на такава група е 

съвсем на място. С това ще се усъвършенстват застъпническите умения при бъдещо 

обучение. В крайна сметка това очакват хората от нас - да им помогнем да решат 

проблемите си. Застъпничеството спокойно може да бъде прибавено към инструментите, 

с които работим, затова е нужно да научим повече за начините да се борави с него. А кои 

колеги да бъдат включени в обучението е въпрос, който експертите трябва да решат. Те 

вече ни познават, знаят кой с какъв потенциал разполага и кой ще успее да го разгърне 

най-ефективно след едно такова обучение.

1 Дирекция “Бюро по труда“
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Милена Кьосева: Бихте ли споделили от какво обучение имате необходимост, съобразено 

с дейността ви като кейс мениджъри и психолози? 

Диана Апостолова Апостолова – кейс мениджър в ДБТ Бургас: Застъпничеството 

е наистина важно за работата на кейс мениджърите и всеки от нас, който проявява  

интерес и смята, че е приложимо в работата му, е подходящ за включване в надграждащо 

обучение по темата. Всеки наш случай е донякъде борба за отделна кауза.Уменията 

правилно да преценим средата и да подберем партньорите, на които ще разчитаме, са 

ключово важни за постигане на успех. Това, което не ми достигна на мен в обучението, 

е навлизане в конкретиката на механизмите на застъпничество. Разгледахме го твърде 

общо и не успяхме да го отнесем към нашата работа по места. В тази връзка бих 

предложила възможност за обучение на тема “Техники за убеждаване/убеждаващо 

въздействие”, което ще бъде еднакво полезно за нас и за психолозите. Аз самата срещам 

големи трудности, когато трябва да прилагам отделни техники за убеждаване, въпреки 

опитите ми да се запозная теоретично с тях.

Стефка Димитрова Димитрова – психолог в ДБТ Габрово: Считам, че психолозите 

имат нужда от обучение, свързано с определяне на психологическата пригодност на 

лицата за един или друг вид работа (позиция) или съобразно условията на пазара на 

труда. Основен аргумент за мен е уязвимостта на клиентите ни, които са безработни. Те 

не могат решат коя професия е подходяща за тях, съответно притежават ли необходимите 

качества за желаната от тях позиция на трудовия пазар.

Донка Василева – гл. експерт в отдел „Посреднически услуги” на Главна дирекция 

„Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта: Добре би било да се обмисли 

възможността за обмяна на опит в областта на кейс мениджърството. Дейността се 

прилага пилотно от 2013 г. и обмяната на опит би помогнала за развиването на уменията 

и практиките в областта на заетостта.



Екатерина Тодорова Примова – кейс мениджър в ДБТ Пловдив: Затрудненията са 

свързани с обществената нагласа, от там и необходимостта от застъпничеството. Имаме 

нужда от модели за убеждаване и застъпничество.

Милена Кьосева: Г-жо Каменовска, какво смятате, че трябва да умее един застъпник и 

как той да го приложи?

Соня Каменовска – психолог в ДБТ Русе и лектор на обучението: Застъпничеството 

се състои от различни стратегии, които влияят върху вземането на решения на местно, 

регионално, национално и международно ниво. Необходими са серия от целеви 

действия, поддържането на определена кауза или тема. Действията целят получаване 

на подкрепа за тази кауза и намиране решение на проблема. Застъпникът трябва да 

има ясна визия застъпническата си кауза. Той трябва да може да вербализира идеята 

за застъпничество, да обясни полезността на тази идея за ролята й в обществото и да 

накара хората да повярват в тази полезност. Какво да направи - да спечели поддръжници 

на идеята, да обедини гражданските институции и неправителствените организации за 

изпълнение на целта. Т.е. той трябва да представи пред обществото проблема, който 

да бъде решен. Да повлияе на вземането на решения в определена посока, промяна 

в законодателството при взето решение и т.н. Да извърви дългия път в партньорство 

с обществеността до конкретното решение на проблема. Един такъв казус например 

в днешни дни може да бъде изграждането на специализирани предприятия за хора 

с увреждания и устройването им на подходящи работни места. Като се има предвид 

задълбочаващата се демографска криза, да се работи в посока на застъпническата 

кампания „Жилища за младите семейства”, кампания за отваряне на повече обществени 

трапезарии за гладуващи хора и т.н.

Милена Кьосева: Какви са затрудненията ви при упражняване на 

застъпничество? 
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Милена Кьосева: Коя е формулата за успешно застъпничество според вас и кои са 

добрите европейски практики, които можем да приложим?

Соня Каменовска – психолог в ДБТ Русе и лектор на обучението: Застъпниците 

повдигат въпроси, свързани с нуждите на определена група, представят определена 

гледна точка или общ публичен интерес, които все още не са законово обхванати. 

Като модел за успешна практика мога да дам Черноморски център за екологична 

информация и образование (ЧЦЕИО). Неговата дейност е в съответствие с вписаните 

в устава на сдружението цели за извършване на общественополезни практики, 

насочени към опазване на природата и околната среда, здравословна околна среда и 

устойчиво развитие. Работата им спомага и за утвърждаване на духовните ценности 

на гражданското общество и социалната справедливост. В международен аспект има 

много добри практики относно включването на гражданите в решенията и политиките на 

местно ниво.

Милена Кьосева: Благодаря за участието.

6
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 ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА КЕЙС МЕНИДЖЪРИ 
(РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЛУЧАИ)

11 - 22 май

Обучението се осъществява по проект „Активиране на неактивни лица” към МТСП

 Обучението е предвидено за регистрирани безработни лица в дирекциите „Бюро по 

труда” към Агенция по заетостта, които притежават висше образование по специалности в 

областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки.

 Участниците в обучението ще се запознаят с нормативната база в сферата 

на социалните дейности, с основните нормативни и програмни документи, които 

определят политиката на пазара на труда в Република България, със спецификата 

на различните целеви групи, подлежащи на социално подпомагане и подкрепа и пр. 

 В края на обучението участниците ще могат да осъществяват адекватно целите на 

социалната работа в ежедневната си практика, ще умеят да използват механизмите за 

взаимодействие с институциите и гражданските организации и координират  работата им по 

случай, ще прилагат професионална ориентация, баланс на компетенциите, активно търсене на 

работа, насочване, консултиране, както и психоаналитични техники в консултиране на клиенти.

 След приключване на обучението участниците ще получат удостоверение за 

професионална квалификация.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ. ПРОГНОЗИРАНЕ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА
семинар,  12 - 13 май

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за служители на ръководни и експертни 

длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика и от 

други централни и териториални администрации, социални партньори и НПО, чиято 



8

ИНСПЕКТИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, 
ОСИГУРЯВАЩИ ВРЕМЕННА РАБОТА, И ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОЛЗВАТЕЛИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ТРУДА 

ПРИ НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
семинар, 12 -15 май 

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за инспектори на ИА ГИТ, Дирекция 

„Международна трудова миграция“, които осъществяват методическо ръководство 

на дирекциите “Инспекция по труда” при упражняване на специализирания контрол 

по спазване на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни 

актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с 

предприятията, които осигуряват временна работа, и предприятията ползватели, в т.ч. 

предоставянето на тези услуги на територията на страната, както и в други държави.

 Програмата на обучението ще запознае участниците с практически аспекти 

и специфики по инспектиране на посредническа дейност при наемане на работа и 

дейността на предприятия, осигуряващи временна работа. Ще направи аналог между 

работа е пряко свързана с наблюдение и анализиране на данни на пазара на труда. 

 Семинарът има основно практическа насоченост, а теорията има подкрепяща роля. 

Обучението е изградено на основата на развиване на знания чрез активно включване 

на участниците в подготвените практически упражнения, свързани с изчисляване и 

тълкуване на основни показатели на пазара на труда в Република България, както 

и използване на методите за установяване на закономерности на пазара на труда.

 В резултат на курса участниците ще придобият знания относно различните 

показатели, характеризиращи състоянието на пазара на труда, както и знания за 

основните закономерности,  ще са запознати с възможностите за прогнозиране на пазара 

на труда в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и ще могат да изчисляват и 

тълкуват различни показатели за развитието на пазара на труда в Република България.

 На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат.
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ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО
 18 май – 11 юни 2015 г.

Обучение за незаети лица по Национален план за действие по заетостта 2015 г.

 В курса ще вземат участие 15 незаети лица, регистрирани в бюрата по труда по 

местоживеене. Те ще придобият знания за правилата за безопасна работа при спецификата 

на професията и боравенето със съответните сечива и инструменти; морфологичните 

особености на растенията, биологична характеристика, спецификата на живот при 

парковите растения; основните видове декоративна растителност и начините за нейното 

производство и отглеждане; предварителната подготовка на терена за озеленяване; 

правилата и изискванията за изготвяне на планова композиция на паркови обекти. 

 Теоретичната им подготовка ще бъде  приложена в практиката, в резултат на 

което курсистите ще могат да разпознават основните видове декоративна и паркова 

растителност; да размножават, произвеждат и отглеждат различни растителни видове; 

ще са в състояние да затревяват терени и засаждат декоративни дървета, храсти и цветя 

съгласно технологичните изисквания на работа. В обучението на курсистите е включено 

и изработване на подходящи паркови композиции и начините за тяхната поддръжка.

 Успешно завършилите курсисти ще придобият първа степен на професионална 

квалификация и ще получат свидетелство за съответните компетенции.

 

условията и реда за извършване на посредническа дейност в Република България и 

чужбина. Ще представи методите на инспектиране в периода на регистрационен режим 

за извършване на посредническа дейност и в периода на отказване и прекратяване 

на посредническата дейност. Чрез отработването на различни практически задачи 

ще бъдат изяснени казуси при преотстъпване на правото на посредническа дейност. 

 Един от акцентите на обучението е разграничаването на посредническата дейност 

от участието в младежки и студентски програми и какво включва инспекторската практика 

в тези случаи. Участниците ще се запознаят с редица административни документи и 

прилагане на административно наказателна отговорност при различните видове нарушения.

 На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат.
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КАСИЕР
18 май  – 10  юли

Обучение за незаети лица по Национален план за действие по заетостта 2015 г.

 Обучението е предназначено за безработни лица, регистрирани в бюрата 

по труда, които след приключване на курса ще имат знанията и компетенциите 

да извършват основните операции с парични средства, ще могат да съставят и 

управляват документация на операциите с парични средства, ще са запознати 

с информацията, необходима за изготвяне на „Отчет на паричния поток”. 

 Паралелно със задължителната професионална подготовка 

участниците в обучението ще бъдат запознати и с принцпите на счетоводната 

отчетност, финансовия и данъчен контрол и социалното осигуряване.

 Успешно завършилите курсисти ще придобият първа степен на професионална 

квалификация и ще получат свидетелство за съответните компетенции.

СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ И/ИЛИ 
СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ ОТ 

НАСИЛИЕ
семинар,  18 - 20 май 

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за социални работници от отделите „Закрила на 

детето“ към АСП, служители на експертни длъжности от ДАЗД и НПО, работещи със 

случаи на деца, свидетели или жертви на престъпления или пострадали от насилие.

 Обучението е базирано на метода „учене чрез опит”. Това предполага 

участие на обучаемите чрез техния професионален опит и практика.

 В програмата е заложена дискусия, основана на практиката за разпознаване на 

видовете и формите на насилието над деца. Ще бъдат идентифицирани индикаторите за 

наличие на насилие, последиците от преживяното такова и потребностите на пострадалите 

деца свидетели или жертви на насилие. Важно място е отделено на наличната нормативна 

база, обхващаща работата при случаи на насилие върху деца или деца свидетели или 

жертви на престъпления. Фокусът е насочен и върху координационния механизъм за 
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защита на деца, преживели домашно, сексуално или друг вид насилие. Акцентът по темата 

е съсредоточен в изграждането на умения за адекватна интервенция при тези случаи. 

 На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат.

ТРИПАРТИТЕН СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ НА ТЕМА „ОПРЕДЕЛЯНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА 

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ”
19 – 20 май

Мероприятието се провежда в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 В семинара ще вземат участие ръководни и експертни кадри от Министерство на труда 

и социалната политика, други централни администрации, национално представителните 

организации на социалните партньори, представители на научните среди и НПО.

 Организирането и провеждането на международния семинар е продължение на 

сътрудничеството на Министерството на труда и социалната политика с Международната 

организация на труда (МОТ) в областта на доходите от труд, механизмите за определяне 

и регулиране на  минималната работна заплата (МРЗ), управлението на процесите по 

набирането на информация и поддържане на добра информационна обезпеченост.

 Дискутирането на проблемите в тази област е от изключително значение както за 

експертите от държавната администрация, така и за социалните партньори - участници 

в тристранния процес. Моментът за провеждането на проявата е особено подходящ във 

връзка с изпълнението на специфичните препоръки към Република България от страна на 

Европейския съюз за конструирането на прозрачни насоки за определяне на минималната 

работна заплата.

КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАЩО 
ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В 

СИСТЕМАТА НА АЗ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
Дистанционно обучение, 22 май – 24 юни

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за новоназначени служители на 

ръководни длъжности от дирекциите „Бюро по труда” на Агенция по заетостта. 

 Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на 



12

новоназначените служители на ръководни длъжности от дирекциите “Бюро по труда” 

чрез повишаване на компетентностите им и надграждане на специфични знания 

и умения, необходими на  ръководителите в системата на Агенция по заетостта. 

 Обучението ще допринесе за  актуализиране на знанията на участниците относно 

действащата нормативна уредба в сферата на заетостта и повишаване информираността 

за ролята на ръководителя при прилагане на ефективни форми на комуникация.  

 Обучението ще се проведе в дистанционна форма чрез дистанционната платформа 

на ЦРЧРРИ. Всеки участник ще има възможност да определи собствен план за обучение – 

в зависимост от входящото си ниво на компетенции, да организира собственото си време и 

да участва във виртуална група от професионалисти в дадената област за обмяна на опит 

с тях.

 След успешно приключване на обучението участниците ще получат удостоверение 

за професионална квалификация по част от професия, съгласно Наредба №4/16.04.2003 

г. на МОН. 

ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИ 
ПОСРЕДНИЦИ

25 – 29 май - присъствена форма;

30 май – 26 юни - дистанционна форма;

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за служители от дирекциите „Бюро по труда” към 

Агенция по заетостта, извършващи дейности, свързани с трудовото посредничество.

 Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на служители 

от дирекциите “Бюро по труда” чрез повишаване на компетентностите им в областта на 

трудовото посредничество и надграждане на специфични знания и умения по професията. 

 Обучението ще се проведе в комбинирана форма: 40 уч. часа в присъствена и 80 уч. 

часа в дистанционна форма. 

 След успешно приключване на обучението участниците ще получат Удостоверение 

за професионална квалификация по част от професия, съгласно Наредба №4/16.04.2003 

г. на МОН.
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ЕТАПИ НА ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОЦЕСА ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 
ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, МЕХАНИЗМИ 

НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

семинар,  27 -29 май 

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за служители от РДСП и социални работници 

от отделите за „Закрила на детето“ в ДСП на АСП, служители на експертни 

длъжности от ДАЗД и НПО, представители на общинската администрация и 

социалните услуги, които са децентрализирани и се управляват от местната власт.

 Обучението ще инициира дискусия по законодателната уредба при 

работа с деца и принципите на взаимодействие на междуинституционално 

ниво между участниците в процеса по преместване на деца с увреждания от 

специализирана инстуция и настаняването им в услуга от резидентен тип. 

 Акцентът на програмата е поставен върху ролята на социалния работник в процеса 

на преместване на деца с увреждания от специализирана институция. Включена е 

практическа работа по разработване на план по извеждане на дете, дискусия по подготовка 

на детето и персонала на съответната услуга за приемане на детето и неговото адаптиране.

 На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат.



• Европейски и национални политики и програми за насърчаване на 

заетостта ( в т. ч. младежката заетост). Национално законодателство в 

сферата на заетостта и пазара на труда;

• Актуални аспекти по прилагане на политиката за интеграция на хората с 

увреждания. Социално-икономическа закрила на хората с трайни увреждания;

• Програма за квалификация и преквалификация „Социална подкрепа на 

лица и семейства”;

• Етикет и протокол в държавната администрация;

• Програма за квалификация и преквалификация „Социална работа с 

деца и семейства в риск”;

• Добри практики и новости при въвеждането на принципите на 

електронното управление в централната администрация;

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
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