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 Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи притежава дългогодишен опит в предоставянето на обучителни 
услуги за повишаване на административния капацитет на институциите и 
организациите, работещи в сферата на социалните политики и практики 
в България. Историята на ЦРЧРРИ е доказателство за постепенното му 
развитие и като ресурсен център, разполагащ с възможности за разработване 
и прилагане на методики за преподаване на възрастни и различни по форма 
и съдържание учебни програми.

 Традиционен акцент в дейността на Центъра от момента на неговото 
създаване през 2004 г. до сега са подготовката, методическото ръководство 
и реализацията на обучения за МТСП и второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. За 
времето на своето съществуване Центърът е обучил в специализирани 
програми близо 8 000 лица – служители от отделните институции.

 Програмите за обучение обхващат краткосрочни семинари и 
програми за професионална квалификация и преквалификация, които се 
предлагат в различни форми: присъствена, дистанционна и смесена. Това 
позволява да се отговори своевременно на потребностите от актуализиране 
на знанията по определени теми и да се задълбочат познанията и уменията 
в конкретни професионали направления.

 Обученията, предложени в Каталог 2013, подкрепят тенденцията 
към разширяване на тематичния и целеви обхват на работа на Центъра. 
Курсовете, които се предвижда да бъдат организирани, са от интерес както за 
служители, работещи в държавната администрация, така и за представители 
на бизнеса, социалните партньори и неправителствените организации, като 
по този начин Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи се превръща и в място за диалог, обмен на мнения и добри 
практики на различни заинтересовани страни по важни социални теми и 
проблеми. 

 Настоящият каталог е разработен с цел търсене на баланс между 
заглавия, към които през отминалата учебна година е имало засилен интерес 
и потребността от обновяване на курсовете с актуални за 2013 г. теми.
Предлаганите обучения са базирани върху проучване на потребности и са 
формулирани с оглед постигане на практическа насоченост на знанията и 
уменията на бъдещите участници.



 Новите заглавия в каталога отразяват актуални аспекти в социалната 
сфера като европейски и национални политики и програми за младежка 
заетост, социалното предприемачество като двигател на икономически 
растеж, ориентиран към заетост и социална кохезия, оценка на риска 
и планиране на безопасността при защита на лица, жертви на насилие, 
администриране и координиране на електронните услуги и др. Редица 
теми са формулирани в съответствие с посочените текущи потребности 
на колегите, работещи в различните структури към министъра на труда 
и социалната политика, например: специфични аспекти на контрола, 
упражняван от ИА „ГИТ” за идентифициране на нарушения при разследване 
на трудови злополуки и тяхното отчитане, политика за хората с увреждания 
в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората в увреждания, 
европейски практики в областта на социалното подпомагане и др.

 През предстоящата учебна година Центърът ще продължи да развива 
сътрудничеството си и с другите администрации като Министерството 
на образованието, младежта и науката, Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма и Министерството на околната среда и водите. В 
резултат на това сътрудничество през 2012 г. са обучени 220 служители на 
ръководни и експертни длъжности от тези институции.

 Тенденцията да се залага все по-широко прилагане на 
информационните технологии в обученията ще бъде водеща и през 2013 
г. В програмите на дистанционните курсове са разработени три нови теми 
– езикова грамотност по английски и немски език и професионалното 
обучение за квалификация на трудови посредници.

 Списъкът на предстоящите обучения се обновява регулярно на 
външната интернет страница на Центъра. Информация за тях може да 
намерите и в месечния ни бюлетин. Електронните заявки за участие в 
обученията през 2013 г. са публикувани също на адрес:

www.hrdevelopmenteu.com
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Управление на проектния цикъл

PM-BA-01-13                           март

Мениджър на обучението:          Лилия Стоянова
За контакт:                                                        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
               0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК* към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, НПО.

PM-BA-36-13                         април

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН

Продължителност: 12 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 290 лева1

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

Учебно съдържание:
Проектът като инструмент за постигане целите на социалната политика; Особености на 
проектите, финансирани със средства от ЕСФ; Въведение в управлението на проектния 
цикъл; Идентифициране на проектна идея; Анализ на проблемите и заинтересованите 
страни; Логическа рамка на проект; Планиране на ресурсите; Изготвяне на проектен бюджет; 
Планиране на дейностите на проекта и график на изпълнението; Фази на проектния цикъл; 
Управление на риска; Мониторинг и оценка на изпълнението на проект; Практическо задание 
за разработване на проект; Решаване на казуси, свързани с проектния мониторинг и оценка.

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

PM-FF-02-13                       април

Мениджър на обучението:          Лилия Стоянова
За контакт:                                                        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
               0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, НПО.

PM-FF-37-13                            юни

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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

Учебно съдържание:
Мониторингът на проекти като елемент от управлението на проекти; Цели и задачи 
на мониторинга; Видове мониторинг; Основни инструменти на мониторинг; Роля на 
мониторинга като инструмент за добро управление; Мониторинг на изпълнението; Методи 
за мониторинг; Етапи при планиране на мониторинга; Фази /стъпки/ на осъществяване на 
мониторинга на проекти; Инструменти на мониторинга; Индикатори за мониторинг; Анализ 
на риска и мониторинг на дейностите; Роля на мониторинга на проекти като инструмент за 
доброто управление; Решаване на практически казуси, свързани с проектния мониторинг.

Управление на проекти
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Оценка и одит на проекти

PM-FF-03-13              май

Мениджър на обучението:          Лилия Стоянова
За контакт:                                                        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
               0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, НПО.

PM- FF -38-13             март

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Надграждане на знанията относно инструментариума за оценка и одит на проекти, 
включително на такива, финансирани със средства от ЕСФ;
• Придобиване на практически умения за извършване на дейности по оценка и одит на 
проекти;
• Запознаване с практическите проблеми, възникващи при оценката и одита на проекти.

Учебно съдържание:
Оценка на проект; Цели на оценката; Ключови елементи, които характеризират оценката на 
проекти; Ключови въпроси, на които трябва да отговори оценката; Оценка за изпълнението на 
проект; Процес на оценка; План за оценка; Съдържание на доклад от оценка; Видове оценки: 
предварителна /Ex – ante/, междинна / Interim/, последваща /Ex – post/. Техники за оценяване 
на проекти: анализ „разходи-ползи”, анализ „разходи-ефективност”, мултикритериен анализ; 
Одит на проекти; Изисквания за одит по ОПРЧР – основни характеристики; Финансов одит; 
Закон за вътрешния одит в публичния сектор; Решаване на практически казуси, свързани с 
оценка и одит на проекти.
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Социалното предприемачество като двигател на 
икономически растеж, ориентиран към заетост и социална кохезия

SPEI-FF-04-13                        април

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, НПО

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Актуализиране на знанията в областта на европейското и национално законодателство, 
касаещо насърчаването и развитието на социалното предприемачество;
• Надграждане на знанията относно подкрепата на ЕС за подобряване на социалната 
кохезия;
• Задълбочаване на познанияа относно развитието на социалното предприемачество в 
контекста на социалната икономика;
• Придобиване на компетентности относно управление на политиките за развитие на 
социалното предприемачество.

Учебно съдържание:
Моделът на социално-пазарната икономика в контекста на Стратегията Европа 2020; 
Социалните предприятия като елемент на социалната икономика – основни характеристики; 
Социалното предприятие като фактор за социално включване и източник на нови работни 
места в различни сектори на икономиката; Анализ на инициативите, насочени към социалното 
предприемачество; Правна уредба на социалното предприятие в българското законодателство; 
Правна рамка на социалните предприятия в страни от ЕС; Условия за развитие на социалното 
предприятие; Идентифициране на инициативи, насърчаващи социалното предприятие; 
Европейски модел на социалното предприятие; Социалното предприятие като фактор за 
социална кохезия.

 
НОВО 
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Европейска координация и международно сътрудничество в 
областта на труда и социалната политика

SPEI-FF-05-13                септември

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Задълбочаване на познанията относно международните практики в областта на труда 
и социалната политика;
• Актуализиране на знанията в областта на европейското и националното 
законодателство, касаещо труда и социалната политика.

Учебно съдържание:
Трудово право на ЕС; Равно третиране на мъжете и жените в областта на труда и социалната 
политика; Здравословни и безопасни условия на труд; Европейски практики за справяне с 
проблеми на заетостта; Социален диалог и социална защита в страните от ЕС; Закрила на 
детето, система за грижи за хора с физически и психически увреждания; Права на гражданите 
на ЕС (право на пребиваване, право на свободно движение, избирателни права); Свободно 
движение на работници; Координация на системите за социална сигурност; Трудова 
миграция; Стандарти на ООН, Международната организация на труда (МОТ) и Съвета на 
Европа в националното законодателство и добри практики в областта на труда и социалната 
политика; Ангажименти на България в областта на труда и социалната политика. 

Социална политика и европейска координация
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Политика за хората с увреждания в контекста на Конвенцията на ООН 
за правата на хора с увреждания и нейното практическо приложение

на европейско и национално ниво
SPEI-FF-06-13                            юли

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване информираността за тенденциите в политиката за хората с увреждания 
в контекста на изискванията на световното и европейското законодателства; 
• Ефективно прилагане на европейските стандарти при формиране и прилагане на 
политиката за хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Международни и европейски стратегически документи в политиката за хората с увреждания; 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания; Национални стратегически документи 
в контекста на прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: План за 
действие, съдържащ мерки за привеждане от Р България на нормативната уредба и политики 
в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания (2013-2014 г.); Национална стратегия, Закон за интеграция на хората 
с увреждания и Правилник за прилагането му; Нормативна уредба, регламентираща права 
на хората с увреждания в България; Национални програми, проекти и мерки в подкрепа на 
хората с увреждания.

 
НОВО 
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Подходи и методи за формиране на социалните политики. Практически 
аспекти на стратегическото планиране в социалната сфера

SPEI-FF-07-13                                      ноември

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика, социални партньори и НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно принципите, подходите и методите за дефиниране 
и формулиране на социалните политики;
• Усъвършенстване на практическите умения за прилагане на инструментатриума за 
стратегическо планиране в социалната сфера.

Учебно съдържание:
Основни подходи и методи при формиране на социалните политики: анализ на статистически 
данни, идентифициране на бенефициентите, разпределение на средствата от бюджета; 
Разработване на подходящ модел за конкретната социална политика; Дърво на целите: 
определяне на необходимата информация (основни и допълнителни данни, международно 
сравними данни), дефиниране на проблемите, варианти за решаване на проблемите; 
Основни аспекти на стратегическото планиране в социалната сфера; Оптимални варианти 
на стратегическото планиране в социалната сфера: определяне на пресечната точка между 
ресурси, информация и обхват, определяне на лаговете от прилагане на определени решения, 
тяхната реализация и необходимост от промяна във времето и пространството.

Социална политика и европейска координация
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Социалните изследвания в контекста на съвременните социални 
политики. Прилагане на количествени методи за измерване на 

икономически и социални явления
SPEI-FF-08-13                                            юни

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика, социални партньори и НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на теоретичните и практически познания в областта на количествените 
методи за измерване на икономическите и социалните явления;
• Повишаване на нивото на компетентност относно връзката между съвременните 
начини на провеждане на социални изследвания и възможностите им за прилагане при 
формирането на социалните политики.

Учебно съдържание:
Същност, тенденции, насоченост, движещи сили и етапи на социалната динамика с оглед 
на приложимостта на социалните изследвания във формирането на съвременните социални 
политики; Промени в отношението между различните видове фактори в социалното развитие; 
Видове количествени методи за оценка на социално-икономическите явления и процеси; 
Особеностите на социологическите и статистическите методи; източниците на информация и 
видовете изследвания. Построяване на редове от данни и съпоставимост на данните в статика 
и динамика, таблично и графично представяне на редовете; Абсолютни и относителни 
величини и начини за тълкуване на резултатите; Работа с индивидуални и обобщени данни в 
статика и динамика; Компоненти на развитието и методи за изучаване на развитието. 
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Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по 
ЗОП – практически и правни въпроси

AFS-FF-09-13                                февруари

AFS-FF-10-13                                             октомври

Мениджър на обучението:                        Лилия Стоянова
За контакт:                                                         Liliya_Stoyanova@chrdri.net
               0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса, НПО.

AFS-FF-39-13              март

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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

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

AFS-FF-11-13               юли

Мениджър на обучението:          Лилия Стоянова
За контакт:                                                        Liliya_Stoyanova@chrdri.net
               0882 82 66 74
Предназначен за:
Представители от звената по човешки ресурси на МТСП и ВРБК към министъра на труда и 
социалната политика.

AFS-FF-40-13                   октомври

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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

Учебно съдържание:
Нов Класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за прилагането му; 
ПМС №314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на 
Закона за държавния служител; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението 
на служителите в държавната администрация; Наредба за заплатите на служителите в 
държавната администрация; Вътрешни правила за заплатите; Длъжностно разписание, 
заповеди, допълнителни споразумения; Наредба за документите за заемане на държавна 
служба; Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители; Работа по 
практически задачи и казуси за прилагане на промените в нормативната база.

Административно и финансово управление
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Администриране и координиране на електронните услуги в 
МТСП и ВРБК

AFS-FF-12-13                октомври

Мениджър на обучението:                       Лилия Стоянова
За контакт:                                                         Liliya_Stoyanova@chrdri.net
                             0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и 
социалната политика.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с ключовите моменти, изграждащи нормативната база на електронното 
управление;
• Повишаване знанията относно принципите и механизмите на координиране на 
електронните услуги в рамките на МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната 
политика;
• Усвояване на практически умения за работа с електронни документи.

Учебно съдържание:
Закон за електронното управление (ЗЕУ) – основни постановки и приложно поле; Нови 
изменения във вътрешните правила във връзка с въвеждането на електронното правителство; 
Изисквания към управлението на жизнения цикъл при съвместно използване на електронни 
документи и документи на хартиен носител; Принципи на получаването и изпращането на 
електронни документи; Интегрирана информационна система – процеси за централизация 
чрез обединяване на ведомствените информационни системи; Специализиран уеб интерфейс 
за предоставяне на електронни услуги чрез единен портал; Електронни подписи; Валидация 
на подписани електронни документи; Методика за разработка на административни услуги, 
чието изпълнение се заявява с електронни документи; Създаване на система за управление 
на информационната сигурност съгласно стандарт ISO 27001; Изисквания за изграждане на 
уеб-сайтове в системата на МТСП и ВРБК; Административната информационна система като 
средищна система на администрацията.

 
НОВО 
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Административно обслужване и работа с електронно подписани 
документи. Електронно управление

AFS-FF-41-13                 ноември

Мениджър на обучението:          Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                  Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net 
                                                       0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване знанията относно спецификите на електронното управление;
• Запознаване с нормативната база на електронното управление и актуалните промени в 
нея;
• Усвояване на практически умения за работа с електронни документи.

Учебно съдържание:
Основни принципи, състав и нормативна база на е-управлението; Закон за електронното 
управление (ЗЕУ) – основни постановки и приложно поле; Административната организация 
като “архитектура, ориентирана към услуги”; Ре-инженеринг на администрацията съгласно 
ЗЕУ и наредбите към него; Изменения във вътрешните правила във връзка с въвеждането 
на електронното правителство; Нови изисквания към управлението на жизнения цикъл при 
съвместно използване на електронни и документи на хартиен носител; Ре-инженеринг на 
бизнес процесите и стандартизация при предоставянето на услуги; Принципи на получаването 
и изпращането на електронни документи; Специализиран уеб интерфейс и/или използване на 
единен портал за предоставяне на електронни услуги; Издаване, използване и прекратяване 
на удостоверения за електронен подпис в администрациите; Електронни подписи. Валидация 
на подписани електронни документи; Нормативен регламент за предоставяне на електронни 
административни услуги на гражданите и бизнеса; Методика за разработка на административни 
услуги, чието изпълнение се заявява с електронни документи; Регистри на оперативната 
съвместимост; Единна среда за обмен на електронни документи; Създаване на система 
за управление на информационната сигурност съгласно стандарт ISO 27001; Нормативен 
регламент за изграждане на Уеб-сайт на администрацията; Административната информационна 
система като средищна система на администрацията; Нормативен регламент за изграждане на 
Уеб-сайт на администрацията; Административната информационна система като средищна 
система на администрацията.

 
НОВО 

Административно и финансово управление



 
НОВО 
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Закон за защита на класифицираната информация и условията 
за водене, обработване, експертиза и съхраняване на документите

AFS-FF-13-13                         юни

Мениджър на обучението:                       Лилия Стоянова
За контакт:                                                         Liliya_Stoyanova@chrdri.net
                             0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и 
социалната политика и от други централни и териториални администрации.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Задълбочаване на познанията по основните моменти от Закона за защита на 
класифициранта информация, включитенo и последните му изменениня, Правилника за 
прилагането му и свързаната с тях друга нормативна база;
• Изграждане на практически умения за прилагането на Закона и воденето, обрабoтването, 
експертизата и съхраняването на документи.

Учебно съдържание:
Основни положения, заложени в нормативната база, отнасяща се до защитата на 
класифицираната информация; Органи за защита на класифицираната информация, 
правомощия и функциониране на Държавната комисия по сигурността на информацията; 
Функции и правомощия на службите за сигурност и службите за обществен ред според Закона; 
Практически указания при работа с документи с различна степен на поверителност; Процедури 
за маркиране на информацията и техники за тяхното спазване; Процедури за получаване на 
достъп до класифицирана информация; Видове защита на класифицираната информация; 
Вътрешен и международен обмен на класифицирана информация; Практически въпроси при 
изготвянето на отчетни документи, свързани с класифицираната информация.

 
НОВО 
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Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в 
публичния сектор – модулно обучение

AFS-FF-42-13                 ноември

Мениджър на обучението:          Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                  Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net 
                                                       0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 12 дни
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 290 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на теоретичните и практически познания в правната материя, регулираща 
управлението и контрола в публичния сектор;
• Повишаване на нивото и развитие на познанията в областта на правото на Европейския 
съюз в тази сфера;
• Запознаване с актуалните промени 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; 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..
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Практически аспекти на прилагане на нормативната уредба в
областта на социалното подпомагане. Помощи за ветерани

SPSI-FF-14-13              март

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на познанията относно прилагането на действащата нормативна уредба 
в областта на социалното подпомагане;
• Обмяна на опит на успешни модели за справяне с проблеми в прилагането на 
нормативната уредба, изграждаща социалното подпомагане;
• Повишаване на знанията на социалните работници в областта на нормативните 
промени относно предоставянето на помощи за ветерани и тяхното прилагане.

Учебно съдържание:
Правна рамка и политики в областта на социалното подпомагане; Закон за социалното 
подпомагане и Правилник за неговото прилагане; Определяне на целевите групи за 
социално подпомагане и при прилагането на критериите за отпускане на социални помощи; 
Деинституционализация и повишаване на качеството на живот; Социално включване на хората 
от специализираните институции и рисковите групи; Предпоставки за успешно структуриране 
на качествени социални услуги; Критерии и стандарти за качество на социалните услуги; 
Системи за контрол; Модели за успешно сътрудничество между централните и териториални 
администрации, работещи в сферата на социалните услуги и НПО; Отговорности на 
социалните работници при разпределянето на средствата за медицински и дентални услуги 
на ветераните от войните и при предоставянето на целеви средства за погребение.

 
НОВО 



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

SPSI-FF-15-13                 септември

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП, ДАЗД, и АХУ.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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

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

 
НОВО 
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Фамилна групова конференция – съвременен ефективен модел за 
подкрепа на семействата

SPSI-FF-16-13                     ноември

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП, ДАЗД, АХУ, представители 
на НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с визията и същността на съвременен модел на подкрепа, основан на 
силните страни на семействата – Фамилна групова конференция;
• Придобиване на умения за насочване към Фамилни групови конференции.

Учебно съдържание:
Обща информация за модела на Фамилна групова конференция – възникване и развитие на 
метода, приложение и разпространение в страните от Европа и Северна Америка; Визия и 
практическо функциониране на метода; Същност на подхода; Подготовка на конференцията; 
Фази на конференцията; Практически резултати; Основни действащи лица във Фамилната 
групова конференция; Ангажименти на социалния работник при подготовка и реализиране 
на Фамилна групова конференция; Характеристики, подготовка, задачи и отговорности на 
независимия координатор при подготовка и реализиране на конференцията; Запознаване с 
пакета от форми, разработени с цел документиране на Фамилна групова конференция.
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Европейски практики по предоставяне на интегрирани услуги за
HIV-позитивни лица и за лица със зависимости

SPSI-FF-17-13                             юли

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП към АСП и служители на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Запознаване със същността и произхода на различните видове зависимости;
• Запознаване със задълженията и работата на социалния работник за осъществяване 
на превенция в рискови групи, уязвими към зависимост и HIV-зараза;
• Повишаване на знанията относно правата и задълженията на социалния работник 
при работа със случаи на лица със зависимост или HIV;
• Изграждане на умения за работа в мултидисциплинарен екип при оказване на помощ 
на лица със зависимост или HIV.

Учебно съдържание:
Етиология и типология на зависимостите; Обяснителни модели на зависимостите; 
Задължения на социалния работник във връзка с превенцията на HIV; Терапевтична и 
рехабилитационна работа със зависими хора и хора с HIV; Същност на социалната работа 
при хора със зависимости и хора с HIV – нормативна рамка, регламентираща ролята и 
действията на социалния работник; Ролята на социалния работник в превенцията от изпадане 
в зависимост и заразяване с HIV; Дефиниране на превантивни мерки за предотвратяване на 
изпадане в зависимост в рисковите групи; Работа с уязвимите групи и сътрудничество с НПО; 
Ролята на социалния работник при установен случай на зависимост и на заразяване с HIV; 
Създаване на подкрепяща среда за хората със зависимости и заразените с HIV; Превенция на 
зависимостите и на HIV сред младите хора; Участие в мултидисциплинарен екип и същност 
на интегрираните услуги.

 
НОВО 
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Инструменти за мониторинг и контрол на социалните услуги – 
европейски практики

SPSI-FF-18-13                                       април

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП към АСП и служители на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с актуалните насоки в политиката по предоставяне на социални услуги;
• Повишаване на знанията относно прилагане на съвременните методи при реализиране 
на мониторинг и контрол на социалните услуги;
• Изграждане на умения за въвеждане и прилагане на мониторингов инструмент за 
проследяване на ефективността и ефикасността на социалните услуги.

Учебно съдържание:
Основни положения в доставката на социални услуги в ЕС; Мониторинг и контрол на 
социалните услуги в ЕС и България; Добри световни и европейски практики; Последователно 
изясняване на понятието „услуги за дългосрочна грижа”; Нормативна рамка на европейското 
законодателство; Нормативна и институционална рамка на контрола на социалните услуги 
в България; Обществен мониторинг и контрол на системата на предоставяне на социалните 
услуги; Основни принципи и практики в Европейския съюз и споделяне на национален опит 
относно контрола върху ефективността и ефикасността на социалните услуги; Методика на 
извършване на мониторинг на социалните услуги в общността за хора с увреждания, лица 
в риск и деца в риск; Организация и достъп до социалните услуги и отношения „клиент/
доставчик на социални услуги” в контекста на контрол на социалните услуги; Контрол по 
спазване на стандартите за социални услуги; Идентифицирани проблеми в практиката.
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Оценка на качеството на социалните услуги – европейски практики

SPSI-FF-19-13                                          май

Мениджър на обучението:                       Галина Иванова
За контакт:                                                           Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                          0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП към АСП и служители на АСП.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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 други 
структури, които могат да окажат съдействие); Набор от дейности, които включват 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.



ПАЗАР НА ТРУДА
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Насърчаване на заетостта чрез партньорства между 
институциите и бизнеса

LM-FF-20-13                юли

Мениджър на обучението:                       Петя Георгиева
За контакт:                                                         Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                    0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на познания относно съвременните тенденции в партньорствата между 
институциите и бизнеса;
• Надграждане на знанията относно добрите европейски и национални практики при 
партньорствата в сферата на заетостта.

Учебно съдържание:
Социалното включване и взаимоотношения, базирани на партньорства по отношение на 
развитие на заетостта; ПЧП като фактор за развитие на услугите по заетостта; Постигане 
на по-високи нива на заетост чрез усъвършенстване на човешкия капитал и повишаване 
на производителността; Увеличаване достъпа до качествено образование и учене през 
целия живот и засилване на социалното включване като метод за повишаване на заетостта; 
Взаимоотношения между партньорите: разпределение на задълженията и отговорностите; 
Насърчаване изграждането на мрежи от заинтересовани страни, включително социални 
партньори и НПО на национално, регионално и местно равнище в сферата на заетостта и 
включването на пазара на труда; Примери за добри европейски и национални практики.

 
НОВО 



Пазар на труда 34

Европейски и национални политики и програми 
за младежка заетост

LM-FF-21-13                   октомври

Мениджър на обучението:                       Петя Георгиева
За контакт:                                                         Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                    0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на допълнителни познания за развитието на националните и 
европейските политики, програми и мерки за насърчаване на младежката заетост;
• Повишаване на компетенциите на администрацията относно прилагането на 
европейските и национални програми за младежка заетост;
• Запознаване с възможностите за подкрепа развитието на местния трудов пазар чрез 
Европейския социален фонд.

Учебно съдържание:
Стратегия Европа 2020 и водещата инициатива „Младежта в движение” - широкообхватен 
пакет от политически инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа; 
инициатива „Възможности за младежта”; Пакет от мерки на Европейската комисия за 
младежка заетост; Координиране на политиката с цел определяне и стимулиране на действия 
на равнище ЕС и на национално равнище; Конкретни действия, насочени към младите 
хора – „Твоята първа работа с EURES“ за мобилност на трудовия пазар в ЕС и подкрепа 
за младите предприемачи чрез Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“; 
Национална инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г.; Сътрудничество 
между държавните институции, социалните партньори и други заинтересовани страни на 
европейско, национално, регионално и местно равнище; Национални програми и мерки 
за младежка заетост – Старт на кариерата, Първа работа, Ново работно място, стажуване, 
чиракуване и др. Ролята на Европейския социален фонд за насърчаване на младежката 
заетост, възможности и перспективи.

 
НОВО 

Пазар на труда



 
НОВО 

Пазар на труда 35

Професионално ориентиране и кариерно развитие

LM-FF-22-13                             май

Мениджър на обучението:                       Петя Георгиева
За контакт:                                                         Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                    0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители в ДБТ на АЗ.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на осведомеността относно възможностите за подпомагане на лицата, 
регистрирани в бюрата по труда по отношение на тяхното професионално ориентиране и 
кариерно развитие;
• Запознаване с добрите световни и европейски практики в областта на професионалното 
ориентиране и кариерното развитие.

Учебно съдържание:
Теоретични модели на кариерно развитие; Критерии за избор на професия; Оказване на помощ 
и улесняване на кариерния процес; Работа с представители на различни социални групи и 
културни общности при осъществяване на избор на подходящата професия; Управление и 
реализация на програми за развитие на кариерата; Маркетинг и супервизия на услугите по 
кариерно развитие; Подготовка на документи за кандидатстване за работа; Техники за успешно 
представяне на интервю за работа; Роля на личните предпочитания, ценности, темперамент и 
интереси за избора на подходяща професия; Използване на регистри и електронни страници 
за успешно кариерно ориентиране; Изготвяне на работни съвкупности (варианти на работа, 
имащи сходства помежду си), подходящи за определено лице; Изисквания на работодателите 
и възможности за успешна реализация в зависимост от тях.

 
НОВО 



ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД

36 ЗБУТ



ЗБУТ 37

Практически умения за идентифициране на нарушения при 
разследване на трудови злополуки и тяхното отчитане

OSH-FF-23-13                  ноември

Мениджър на обучението:                 Лилия Стоянова
За контакт:                                                     Liliya_Stoyanova@chrdri.net 
                                                  0882 82 66 74
Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ”.

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лева

Цели на обучението:
• Запознаване с процедурата по разследване, регистриране и отчитане на трудовите 
злополуки;
• Изграждане на практически умения за идентифициране на нарушения при 
разследване на трудови злополуки и тяхното отчитане.

Учебно съдържание:
Процедура за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудова злополука; 
Приложима нормативна уредба: Кодекс за социално осигуряване, Наредба за медицинската 
експертиза на работоспособността, Наредба за установяване, разследване, регистриране 
и отчитане на трудовите злополуки; Цел на процедурата; Страни по процедурата; 
Осъществяване на процедурата: деклариране на настъпила трудова злополука, процедура 
за разследване и установяване на трудова злополука, процедура за регистриране и отчитане 
на трудовите злополуки, досие за трудовата злополука; Отговорност при неизпълнение 
на процедурата; Документи, издавани при процедурата; Решаване на практически казуси, 
свързани с разследването на трудови злополуки и идентифициране на нарушения.

 
НОВО 



ЗБУТ 38

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в машиностроителни 
предприятия и в предприятия, работещи с подемни, транспортни и 

строителни машини. Обезопасеност на работното оборудване
OSH-FF-24-13                             септември

Мениджър на обучението:                 Лилия Стоянова
За контакт:                                                     Liliya_Stoyanova@chrdri.net 
                                                  0882 82 66 74
Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ”.

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно специфичните опасности при експлоатация на 
оборудването в машиностроителните предприятия и в предприятия, работещи с подемни, 
транспортни и строителни машини;
• Придобиване на умения за преценка на обезопасеността на използваните 
съоръжения в предприятията;
• Формиране на умения за идентифициране на специфичните опасности, породени 
от работното оборудване;
• Повишаване качеството на контролната дейност.

Учебно съдържание:
Характерни особености на оборудването в машиностроителните предприятия и в 
предприятия, работещи с подемни, транспортни и строителни машини; Опасности, 
свързани с експлоатацията на това оборудване; Мерки за бозопасност; Права, задължения 
и отговорности на работодателите и участниците в здравословните и безопасни условия 
на труд в отрасъла; Организация и провеждане на инструктаж по безопасност, хигиена 
на труда  и противопожарна охрана; Осигуряване на лични предпазни средства и работно 
облекло в отрасъла; Идентифициране на специфичните опасности, породени от работното 
оборудване на използваната техника; Организация на контролната дейност, реда и начина на 
извършване на контрола; Роля на комитетите и групите по условия на труд.

 
НОВО 

ЗБУТ



 
НОВО 

ЗБУТ 39

Политика и организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ.
Практика на работа на службите по трудова медицина

OSH-FF-25-13                             декември

Мениджър на обучението:                 Лилия Стоянова
За контакт:                                                     Liliya_Stoyanova@chrdri.net 
                                                  0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса, НПО.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на знания за прилагане на нормативните разпоредби на ЗБУТ относно 
работата на службите по трудова медицина; 
• Запознаване с основните дейности и функции на службите по трудова медицина;
• Изграждане на умения за въвеждане и прилагане на мониторинг и анализ на 
здравното състояние, както и оценка на риска;
• Повишаване качеството на контролната дейност.

Учебно съдържание:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Задължения и организация 
за осигуряване на ЗБУТ; Определяне на държавната политика; Осъществяване на 
държавната политика; Национален съвет по условия на труд; Задължения и отговорности 
на работодателя; Задължения на работещите за спазване на правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд; Подзаконови нормативни актове: Минималните изисквания 
за ЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване (Наредба № 7/1999 
г.); Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска (Наредба № 5/1999 г); 
Условия, ред и изисквания за разработване и въвеждане на физиологични режими на 
труд и почивка по време на работа (Наредба № 15/1999 г.); Провеждане на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
ЗБУТ (Наредба РД-07-2/2009 г.); Минимални изисквания за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей (Наредба № 7 от 15 август 2005 
г.); Обучение на представителите в комитет по условията на труд (КУТ) и групи по условия 
на труд (ГУТ) (Наредба № 4/1998 г.); Минимални изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място (Наредба № 3/2001 г); 
Условия и ред за осъществяване на дейността на СТМ (Наредба № 3/ 2008 г.); Наредба за 
установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; Службата по 
трудова медицина – формално задължение или необходим партньор за работодателя.

 
НОВО 



ЗБУТ 40

Подходи за противодействие на корупцията. Изграждане на 
антикорупционно поведение на служителите

OSH-FF-26-13                                    март

Мениджър на обучението:                 Лилия Стоянова
За контакт:                                                     Liliya_Stoyanova@chrdri.net 
                                                  0882 82 66 74
Предназначен за:
Служители с права на инспектори от ИА „ГИТ” – директори на ДИТ, началник отдели и 
юрисконсулти.

Продължителност: 5 дни за 4 групи
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 150 лева

Цели на обучението:
• Повишаване информираността относно корупцията и често срещаните корупционни 
практики;
• Усъвършенстване на знанията относно действащата нормативна уредба за 
превенция и противодействие на корупцията;
• Усъвършенстване на уменията за оценка на мотивите, корупционните действия и 
резултатите от корупционното поведение.

Учебно съдържание:
Корупция – същност, сфери, форми и модели на корупционно поведение; „Малка корупция”; 
Индекс на корупция; Равнище и динамика на реалната и потенциалната корупция; Борба 
с корупцията в държавната администрация; Стратегия на Европейската общност за 
превенция на корупцията на държавно ниво; Европейски кодекс за добро поведение на 
администрацията; Нормативна уредба за превенция и противодействие на корупцията в 
България; Методика за оценка на корупционния риск.

 
НОВО 

ЗБУТ



 
НОВО 

ЗБУТ 41

Нови моменти в трудовото законодателство, свързани с възникването
и изменението на трудовите правоотношения.

Допълнителни условия при надомна заетост и работа от разстояние.
Правна уредба на дейността на предприятията, осигуряващи временна работа

OSH-FF-27-13                                            февруари

Мениджър на обучението:                    Лилия Стоянова
За контакт:                                                        Liliya_Stoyanova@chrdri.net  
                                                                   0882 82 66 74
Предназначен за:
Инспектори на ИА „ГИТ”.

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лева

Цели на обучението:
• Повишаване знанията за актуалните промени в трудовото законодателство, касаещи 
възникването и изменението на трудовите правоотношения;
• Надграждане на познанията относно условията за надомна заетост и работа от 
разстояние;
• Запознаване с правната уредба, регламентираща дейността на  предприятията за 
временна заетост.

Учебно съдържание:
Европейско рамково споразумение за „работата от разстояние”; Директива 89/391; Директива 
2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна работа; Характеристики  на работата от 
разстояние; Видове работа от разстояние; Изменения в Кодекса на труда, касаещи надомната 
работа: трудов договор за надомна работа, задължения на работодателя за осигуряване 
на условия за надомна работа, задължения при изпълнение на надомната работа, работно 
време и почивки; Промени в Кодекса на труда, регламентиращи дейността и условията за 
извършване на работа чрез предприятие, осигуряващо временна заетост; Задълженията 
на предприятието, което осигурява временна работа и на предприятието ползвател към 
изпратените за извършване на временна работа работници и служители; Задължения на 
работника или служителя към двете предприятия.



ОРГАНИЗАЦИОННИ, 
КОМУНИКАЦИОННИ И ДЕЛОВИ 

УМЕНИЯ
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Лидерство и мениджърски умения

OCS-FF-28-13                  февруари

Мениджър на обучението:                      Петя Георгиева
За контакт:                                                          Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                                               0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната 
политика и от други централни и териториални администрации.

Продължителност: 2 дни 
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно същността на лидерстовото, неговата визия и 
значението му за управлението;
• Усъвършенстване на практическите умения в областта на организационната дейност 
и екипното лидерство;
• Повишаване на знанията относно същността и концепциите на съвременния 
мениджмънт;
• Изграждане на мениджърски умения за мониторинг на ефикасността и ефективността 
в управлението.

Учебно съдържание:
Лидерството – психосоциална същност; Управленски и лидерски стилове; Лидерски умения; 
Лични качества за успешно лидерство; Лидерски умения на работното място; Същност 
на съвременния мениджмънт; Организационната ефективност и значението на ролите в 
организационното управление; Концепции и техники на мениджмънта; Мониторинг и 
контрол в управлението; Ефикасността и ефективността в изпълнението на работните 
задачи и развитието на трудовите отношения; Мотивиране на екипа; Усъвършенстване на 
управленския потенциал и практически умения; Групова дискусия, ролеви игри и работа по 
конкретни казуси с практическа насоченост.

 
НОВО 
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Управление на конфликти и кризи

OCS-FF-29-13                     ноември

Мениджър на обучението:                                     Петя Георгиева
За контакт:                                                        Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                        0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

OCS-FF-43-13                         април

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на умения  за диалог със засегнатите страни в спора;
• Овладяване на техники за обсъждане при спор с трета страна;
• Формиране на умения за посредничество при конфликти.

Учебно съдържание:
Същност на конфликтите – видове и развитие; Източници и динамика на конфликтите; 
Положителни функции на конфликтите; Техники на комуникация и решаване на конфликти 
и кризи; Прояви на участниците в конфликтите – управление на емоциите в процеса 
на комуникация и при взимане на решения; Възприемане и осъзнаване на конфликта; 
Психологически тактики, изполвани при разрешаване на конфликти; Предпоставки и стъпки 
за избягване на конфликта; Поведение и индивидуални стратегии при конфликт за постигане 
на резултат „печеля/печелиш”; Приложимост и ефективност на стратегиите за разрешаване 
на конфликти.
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Ефективна комуникация за работа в екип

OCS-FF-30-13                                 декември

Мениджър на обучението:                                     Петя Георгиева
За контакт:                                                        Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                        0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

OCS-FF-44-13                             юни

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Формиране на умения за междуличностно взаимодействие и работа в екип;
• Усвояване на техники за изграждане и мотивиране на екипи;
• Развитие на практически умения за работа в екип.

Учебно съдържание:
Предпоставки и основания за изграждане на екип; Принципи при работата в екип; Проблеми 
при работата в екип; Междуличностно взаимодействие и работа в екип; Междуличностни 
роли в екипа; Ефективна комуникация между членовете на екипа; Мотивиране на екипа; 
Как да се създаде екипен дух; Същност на комуникацията - видове; Подходи за ефективна 
комуникация при работа в екип; Комуникативни умения и подобряване на взаимодействието; 
Умения за водене на разговори; Механизми за обратна връзка в процеса на комуникация; 
Общуване и работа в трудни и проблемни ситуации; Типове проблемни поведения при 
комуникация и методи за справянето с тях.
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Управление на стреса и времето

OCS-FF-31-13                                          юни

Мениджър на обучението:                                     Петя Георгиева
За контакт:                                                        Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                        0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

OCS-FF-46-13                             юли

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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

Учебно съдържание:
Какво представлява стресът; Симптоми на стреса; Видове стрес: всекидневен, кумулативен, 
травматичен, посттравматично разстройство; Стресори, свързани с организацията и 
индивидуални фактори; Ефекти на стреса; „Бърнаут” или синдром на физическото или 
емоционално изтощение; Начини за справяне със стреса; Ресурси на мрежата за социална 
подкрепа и форми за активно разтоварване; По-добро планиране и организиране на времето, 
с цел предотвратяване появата на стрес; Техники за контрол на губенето на време; Как да 
направим по-продуктивна работата с документи. 
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Електронни таблици MS EXCEL – курс за начинаещи

OCS-FF-32-13                                                       март

Мениджър на обучението:                                     Петя Георгиева
За контакт:                                                        Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                        0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната 
политика.

OCS-FF-47-13                             февруари
Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лева

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;
• Формиране на умения за визуализиране на табличните данни чрез диаграми.

Учебно съдържание:
Среда и основни понятия на MS Excel; Настройка на средата и управление на файлове; 
Форматиране на клетки; Въвеждане на константи и формули; Въвеждане на функция; 
Събиране 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

OCS-FF-33-13                                                         септември

Мениджър на обучението:                                     Петя Георгиева
За контакт:                                                        Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                        0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната 
политика.

OCS-FF-48-13                                 октомври

Мениджър на обучението:        Стефана Кафтанджиева
За контакт:         Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net
              0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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;
• Формиране 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.

Организационни, комуникационни и делови умения
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База данни с MS ACCESS

OCS-FF-34-13                             юни

Мениджър на обучението:                      Петя Георгиева
За контакт:                                                          Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                                               0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната 
политика.

Продължителност: 2 дни 
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на познания за работа с MS Access и прилагането им в ежедневната 
работа;
• Усвояване на знания за видовете бази данни в MS Access;
• Изграждане на умения за прилагане на вградените функции;
• Разясняване на механизмите за импортиране и експортиране на данни от други 
програми.

Учебно съдържание:
Разясняване на приликите и разликите между MS Excel и MS Access; Видове бази данни 
и начините за работа с тях; Начини за импортиране и експортиране на различни типове 
документи към и от програмата; Макроси; Изготвяне на дневни, месечни и годишни справки 
посредством програмата; Създаване на формуляри; Създаване на отчети.

 
НОВО 
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Среща – дискусия с представители на звената по човешки ресурси

OCS-FF-35-13                                 декември

Мениджър на обучението:                      Петя Георгиева
За контакт:                                                          Petia_Georgieva@chrdri.net  
                                                                                               0882 82 66 71
Предназначен за:
Представители от звената по човешки ресурси от МТСП и ВРБК към министъра на труда и 
социалната политика.

Продължителност: 1 ден
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 110 лева

Цели на обучението:
• Обсъждане на актуални въпроси по прилагане на европейските и национални 
стандарти за управление на човешите ресурси в държавната администрация;
• Обмен на опит и добри практики в сферата на управлението на човешките ресурси.

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 на процесите на работа в звената по управление на човешките 
ресурси; 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 професионалното и кариерно развитие на служителите; 
Анализ на потребностите от обучения; Насърчаване на настойничеството и развитието на 
млади кадри.
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Стил, етикет, протокол. Правила за поведение в обществото

OCS-FF-45-13                                 декември

Мениджър на обучението:         Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                 Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net  
                                                                                                                        0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на специфични умения при воденето на срещи, преговори и 
презентиране пред публика;
• Усвояване на техники на поведение по време на срещи и преговори с използване 
езика на тялото.

Учебно съдържание:
Делово общуване и ефективни комуникационни умения на работното място; Вербална 
комуникация; Междуличностно общуване и език на тялото; Ефективно управление и 
ръководене на срещи; Стилове на преговори; Стратегии и методи на преговорите; Водене на 
ефективни преговори; Практически и симулационни игри за онагледяване на теорията.

 
НОВО 
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Работа с електронен продукт MS POWER POINT

OCS-FF-49-13                                 декември

Мениджър на обучението:         Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                 Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net  
                                                                                                                        0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лева

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, включване 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.
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Обучение по английски език
(ниво В1, В2, С1 според европейската езикова рамка)

OCS-BA-50-13                                          март

Мениджър на обучението:         Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                 Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net  
                                                                                                                        0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 40 дни
Форма на обучение: присъствена (2 дни) и дистанционна (38 дни)
Такса за участие: 240 лева

Цели на обучението:
• Разбиране на широк кръг от дълги и сложни текстове;
• Спонтанно и свободно изразяване;
• Ефикасно и гъвкаво използване на езика в социална, професионална и академична 
сфера;
•  Ясно и добре структуриран изказ по сложни теми и добро владеене на средствата за 
организация, артикулация и свързаност на речта.

Учебно съдържание:
Прости времена – сегашно, бъдеще и минало време; съставяне на въпроси; изразяване на 
количество; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена; Сегашно перфектно 
просто и сегашно перфектно продължително време; Минали времена; Модални глаголи за 
задължение и разрешение, за изразяване на вероятност; Въпроси с „like”; Условни изречения; 
Непреки въпроси; Предаване на непряка реч; Система на времената в английския език – 
сегашни, продължителни и перфектни; Деятелен и страдателен залог; Неформално общуване; 
Добавяне на коментар с „which”; Изразяване на навици; „be used to doing”.
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Обучение по немски език
(ниво А1, А2, В1 според европейската езикова рамка)

OCS-BA-51-13                                             септември

Мениджър на обучението:         Стефана Кафтанджиева
За контакт:                                                 Stefana_Kaftandjieva@chrdri.net  
                                                                                                                        0882 82 66 73
Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МОМН.

Продължителност: 40 дни
Форма на обучение:  присъствена (2 дни) и дистанционна (38 дни)
Такса за участие: 240 лева

Цели на обучението:
• Разбиране на основните моменти, когато се използва ясен и стандартен език от 
познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.;
• Просто и смислено изразяване по познати теми и по теми от личния кръг от интереси;
• Развиване на умение да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или 
цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея.

Учебно съдържание:
Лични местоимения; Глаголите за създаване на прости изречения /съобщителни, отрицателни, 
въпросителни/; Правилни и неправилни глаголи в сегашно време; Лексика, свързана с 
информация за националност, работа, местоживеене, семейство, дейности през свободното 
време; Съществителните с определителен, неопределителен и отрицателен член съответно 
рода им в единствено и множествено число в именителен, винителен, дателен и родителен 
падеж; Модални глаголи; Глаголи с делима представка; Структуриране на изреченията 
според немския словоред; Лексика за съобщаване на дата, час, ден от седмицата; Предлози 
за местоположение и посока; Лексика за описание на жилище, пространствени предлози; 
Лексика, свързана с частите на човешкото тяло, описване на здравословни състояния, 
проблеми; Форми на минало перфектно време; Миналото причастие при правилни и 
неправилни глаголи; Минало перфектно време; Употреба на предлозите за местоположение 
и посока с винителен и дателен падеж; Степенуване на прилагателните имена, предикатив; 
Лексика за описание на страни, градове, забележителности.
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Програма за квалификация и преквалификация
„Социална подкрепа на лица и семейства”

VT-BA-01-13                             март-април
VT-BA-02-13                    май-юни
VT-BA-03-13                          септември-октомври
VT-BA-04-13                октомври-ноември

Мениджър на обучението:                     Галина Иванова
За контакт:                                                          Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                                                                                                       0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП към АСП.

Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 лева2

Цели на обучението:
• Задълбочаване на познанията относно стандартите и критериите за предоставяне на 
социални услуги;
• Запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика 
при работа с групи в неравностойно положение;
• Осъществяване на обмяна на опит и добри практики за предоставяне на качествени 
социални услуги в общността; 
• Повишаване нивото на мотивация за успешно прилагане на социалните политики, 
програми и мерки за социална подкрепа на лица и семейства;
•          Запознаване с координационния механизъм по оказване на помощ в случаи на хора, 
преживели различни форми на насилие.

Учебно съдържание:
Управление на социалните услуги (СУ) в общността и специализираните институции; 
Принципи на политиките по предоставяне на социалните услуги за уязвими групи; Нормативна 
уредба; Видове СУ – стандарти и критерии за предоставяне на СУ, документация; Концепция 
за деинституционализация – цели на национална стратегия „Визия за деинституционализация 
на лица”; Социална работа по случай; Мерки за превенция и ограничаване на насилието при 
групи в неравностойно положение; Трафик на хора; Модели и подходи за разрешаване на 
конфликти; Стрес на работното място.

2Таксата за участие в професионалните обучения включва: възнаграждение на лекторите, 
обучителни материали, ползване на зали и техника, настаняване в хотел, храна, кафе-паузи, издаване на 
сертификат и транспорт от МТСП до ЦРЧРРИ и обратно.

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

VT-BA-05-13                  юни - юли
VT-BA-06-13                октомври-ноември

Мениджър на обучението:                     Галина Иванова
За контакт:                                                          Galina_Ivanova@chrdri.net  
                                                                                                                       0882 82 66 82
Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП към АСП.

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

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 за успешно прилагане на социалните политики, 
програми и мерки, насочени към оказване на социална подкрепа на деца и семейства в риск;
• Запознаване с координационния механизъм за работа с деца, преживели насилие или 
случай на трафик.

Учебно съдържание:
Политики, програми и мерки за закрила и социални услуги за деца; Законови и под-законови 
нормативни актове, регламентиращи социалната политика в отделите „Закрила на детето”; 
Национална стратегия за детето – оперативни цели и мерки, напредък на изпълнението; Органи 
за прилагане на политиката за закрила на детето; Правомощия на специализирания орган за 
контрол; Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”; 
Алтернативи за подобряване капацитета на системата за закрила на детето в Р България. 
Работа по случай на насилие над деца – спешни мерки, взаимодействие с институциите, 
ангажирани по проблема; Работа по случай на дете в риск от родителско отчуждение (PAS 
– синдром); Модели и подходи за разрешаване на конфликти на работното място; Стрес на 
работното място – произход и начини за преодоляване; Интердисциплинарен подход при деца 
в неравностойно положение – алтернативни начини и методи за равноправно интегриране.
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Програма за квалификация на трудови посредници

VT-BA-07-13                 април-май
VT-BA-08-13                                  юни-юли
VT-BA-09-13                          септември-октомври
VT-BA-10-13                ноември-декември

Мениджър на обучението:                     Петя Георгиева
За контакт:                                                         Petia_Georgieva@chrdri.net                                                                                                                                                  
                                                                                                             0882 82 66 71
Предназначен за:
Трудови посредници от дирекциите „Бюро по труда” на АЗ.

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

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

Учебно съдържание:
Устройство, структура и функции на Дирекция „Бюро по труда” като институция на пазара на 
труда; Стандарти за поведение; Работа с работодател; Личностно консултиране и ориентиране; 
Прилагане на инструментите при регистрация и трудово посредничество; Изготвяне на план 
за действие при безработно лице; Стрес и управление на конфликти; Трудово право; Проекти 
на Агенция по заетостта – специфика и характерни особености на схемите, по които Агенцията 
е конкретен бенефициент; Компютърна грамотност – работа с програмни продукти MS Word 
и MS Excel.

 
НОВО 
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Компютърни мрежи и администриране. Работа със сървърни системи

VT-FF-11-13                         април

Мениджър на обучението:                     Петя Георгиева
За контакт:                                                         Petia_Georgieva@chrdri.net                                                                                                                                                  
                                                                                                             0882 82 66 71
Предназначен за:
Служители на експертни длъжности от IT-отделите към МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Продължителност: 3 дни/24 часа
Форма на обучение:присъствена 
Такса за участие: 210 лева

Цели на обучението:
• Придобиване на познания за архитектурата на компютърните мрежи;
• Придобиване на умения за работа със сървъри и сървърни станции;
• Развитие на умения за работа с програми за защита на мрежа;
• Изграждане на умения за администриране и конфигуриране на компютърна мрежа.

Учебно съдържание:
Peer to peer; Client Server; Типология на мрежа; Методи за предаване на данни; Управление 
на информационния поток и маршрутизация; Комуникационни протоколи в локалните 
мрежи; Диагностичен и защитен софтуер; Потребителски и групов акаунт; Изграждане и 
конфигуриране на компютърна мрежа според изискванията на потребителите.

 
НОВО 
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