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В началото на месец октомври ЦРЧРРИ ще бъде 
домакин на международен семинар на тема 
„Посрещане на демографските предизвикател-
ства в страните участнички в Процеса на съ-
трудничеството в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в 
рамките на Програмата на ротационното пред-
седателство на България за периода юли 2015 
г. – юни 2016 г.“ В него са поканени за участие 
експерти от Министерството на труда и социал-
ната политика, Фонда на ООН за населението и 
Международната организация по труда, служи-
тели на експертни длъжности от  институции на 
Р България и други страни участнички в ПСЮИЕ. 

Мероприятието  има за цел обмяна на опит и 
споделяне на добри практики по въпросите 
на демографската промяна в Югоизточна Ев-
ропа в контекста на развитието на качеството 
на човешкия капитал. Ще бъдат обсъдени въз-
можностите и перспективите за насърчаване на 
младежката заетост и тази на възрастните хора.

Предстоят две обучения, които са фокусирани 
върху актуалните промени в трудовото законо-
дателство, предназначени за служители на ръ-

ководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ 
към министъра на труда и социалната политика 
и други териториални и централни администра-
ции. 

За служители на ръководни и експертни длъж-
ности от ДБТ на АЗ са организирани обучение за 
повишаване капацитета на трудовите посредни-
ци, както и програма за квалификация на трудо-
ви посредници. 

Социални работници от ДСП и служители на 
РДСП от АСП ще вземат участие в програма за 
квалификация и преквалификация „Социална 
работа за деца и семейства в риск”, както и в се-
минар за социална работа с местни общности, в 
който са поканени и служители от МТСП и други 
ВРБ към министъра на труда и социалната поли-
тика.

Последните групи обучения за незаети лица по 
НПДЗ за тази година ще стартират през този ме-
сец. Едното е квалификационен курс за касиери, 
а другото - за младежки медиатори по програма 
„Активиране на неактивни лица” на МТСП.



„След 16 месеца свобода от работодател изпад-
нах в тежка депресия от състоянието на без-
работна. – продължава Мира – Бях отчаяна от 
бездействието и тогава реших да се запиша в 
бюрото по труда. След дълги размисли стигнах 
до извода, че когато няма изход от ситуацията 
трябва да се доверим на институциите. Тряб-
ваше ми време за да осъзная, че когато човек 
остане за известно време без работа, първото 
нещо, което трябва да направи, е да се запише 
в бюрото по труда. Причината не е за да търси 
спасителен пояс в паричната помощ за извест-
но време, а защото там ще получи компетентна 
услуга, нова възможност за преквалификация, 
ново начало, адекватна помощ от компетентни 
експерти, които ежедневно ориентират нужда-
ещите се във възможностите за реализация на 
пазара на труда.

Записах се за курс за преквалификация по „Опе-
ративно счетоводство”. Оказа се, че желаещите 

са прекалено много и за едно място кандидат-
стват 5 незаети лица като мен. Наложи се да 
почакам около 8 месеца, в които постепенно 
надеждата ми за нови възможности започна да 
ме напуска. Толкова много желаех да бъда вклю-
чена в обучение, че в един момент това се пре-
върна в мечта. Както казват хората: „Колко малко 
му трябва на човек, за да бъде щастлив”. Аз се 
уповавам на факта, че когато човек силно вярва 
в своите желания и ги иска безрезервно, то те в 
един момент се случват. Когато ми се обадиха, 
че съм одобрена за включване в обучение, бях 
толкова щастлива, че дори и не се замислих, че 
курсът, в който ще се обучавам, всъщност е за 
„Административно обслужване” в ЦРЧРРИ. Това 
се оказа повратен момент в моя живот. 

Когато разбрах, че курсът ще се проведе в кв. 
Кремиковци, лекичко започна да ме обгръща 
скептицизъм, защото свързах района единстве-
но със славата на комбината от близкото минало. 

„Бях болна, пълна и без капка сили – споделя 
Мира - взех решение да напусна работа. То не 
беше спонтанно и ми отне 4-месечен размисъл 
на тема „Животът и мястото ми в него”. Записах 
се на курс по хранене. Това обучение промени не 
само културата ми на хранене, но оказа влияние 
и върху целия ми мироглед. Започнах да чета 

книги за личностно израстване и след поредица 
обучения промених и визията си – отслабнах с 30 
килограма и заедно с това започнах да мисля по 
различен начин. Тогава дойде и решението ми да 
направя промяна, защото чувствах, че нещо ми 
липсва и си дадох сметка, че това е разковничето 
на проблема.”

Мирослава Ризова е завършила специалност “Компютърни системи и технологии в художествената 
графика и мултимедия” към Нов български университет. Работила е в частна фирма на мениджър-
ска позиция. Тя се включи в курс „Административно обслужване” за безработни лица и в резултат на 
показаните резултати екипът на Центъра й предостави възможност за реализация. Ето нейният 
разказ за развитието й от обучаем до служител в ЦРЧРРИ: 

Новата ни колежка се определя като мечтател, но за нас тя е здраво стъпила на земята. Метамор-
фозата, обаче не настъпва в този момент. 
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Но всички съмнения отпаднаха в момента, в кой-
то преминах бариерата на Центъра. Още тогава 
разбрах, че съм на правилното място. А няколко 
месеца по-късно се оказа, че съм и в правилния 
момент. 

Впуснах се в обучението с истинско любопит-
ство. Бях любознателна като ученичка. Попивах 
материала още по време на лекциите. В много 
случаи материята ми беше позната, защото аз я 
бях работила на практика, а сега имах възмож-
ността да я осмисля и на теория. Много от дей-
ностите, които съм извършвала преди в про-
фесионалните ми ангажименти едва сега ми 
станаха ясни като процес. Имаше и много неща, 
които не знаех, както и такива, които ми се стру-
ваха излишни. Но въпреки всичко, аз натрупвах 
знания и сама осъзнавах, че всеки ден се обога-
тявам и ставам все по-сигурна в себе си. 

По-важното според мен е, че курсът ми даде и 
възстанови дисциплината, желанието за работа 
и стремежа към развитие, които бях загубила 
в предходния период на отчаяние. В Центъра 
видях възможност да рестартирам живота си в 
нова посока.

Лекторите в курса бяха много интелигентни, 
опитни и интересни хора. Те ме предразполо-

жиха да преодолея себе си и да разговарям 
с тях на всякакви теми, дори извън учебната 
програма. Освен в качеството си на учители 
и те са хора със своите житейски истории. Го-
ворехме за книги, за нещата от живота, за фи-
лософията на живота. Съчетавахме полезното 
с приятното и това ме караше още по-силно 
да повярвам, че желанието ми за развитие се 
сбъдва. Тези разговори ме накараха да развия 
едно странно чувство за предстоящо събитие, 
което отдавна съм чакала. Някои му казват 
предчувствие, но за мен беше като сбъднат 
сън. В края на обучението екипът на Центъра 
ми предложи да започна работа при тях. Зву-
чи като история от роман, но на мен това ми 
се случи, защото много го исках, а вероятно и 
лекторите са забелязали потенциала ми, за да 
ме препоръчат. 

Сега вече съм част от един прекрасен колектив 
и съм благодарна на желанието си да се запиша 
в бюрото по труда, на мечтата си за обучение 
и интуицията, че се обучавам на мястото, на 
което ще се реализирам. Като експерт в отдел 
„Учебна дейност” ежедневно работя с огромно 
желание в помощ на обученията за безработ-
ните лица, които се обучават в Центъра, защото 
съм съпричастна с тях и бих искала да им вдъ-
хна куража, който имам в момента”.



Обучението е предназначено за незаети лица, 
регистрирани в бюрата по труда, които след 
приклюване на курса ще имат знанията и ком-
петенциите да извършват основните операции 
с парични средства, ще могат да съставят и уп-
равляват документация на операциите с парич-
ни средства и 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 принципите на счетоводната от-
четност, финансовия и данъчен контрол и соци-
алното осигуряване.

Успешно завършилите курсисти ще придобият 
първа степен на професионална квалификация 
и ще получат свидетелство за съответните ком-
петенции.

Експертната среща има за основна цел да осъ-
ществи обмен на добри международни практики 
и да се представи българският опит в отговор на 
демографските предизвикателства и промените 
на пазара на труда, породени от мобилността 
на работната сила и насърчаването на заетостта 
сред една от уязвимите групи - младежите. Ини-
циативата ще предостави възможност за пови-
шаване експертизата на участниците в нея въз 
основа на получените нови знания по ключови 
аспекти на политиките на пазара на труда и упра-
влението на демографските процеси.

Срещата цели още генерирането на идеи и пред-
ложения, които могат да намерят консенсусно 
решение в Декларацията на министрите по вре-
ме на конференцията през м. април 2016 г. Тя ще 

бъде практически насочена, като участниците в 
нея ще имат възможност да обсъдят конкретни 
предложения за сътрудничество.

Очаква се да се укрепят и развият на двустранна 
и многостранна основа дългосрочни контакти 
между институциите на държавите участнички в 
ПСЮИЕ в сфери от взаимен интерес в контекста 
на разглежданата тематика, да се получи подкре-
пата на международни институции за реализи-
рането на възможностите за взаимодействие и 
сътрудничество, както и да се подкрепи по-ната-
тъшното развитие на ЦРЧРРИ като институция за 
обмен на опит, добри практики и изграждане на 
институционален капацитет в региона на Югоиз-
точна Европа в сферата на заетостта и социални-
те политики.
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КАСИЕР

МЕЖДУНАРОДНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ТЕМА: „ПОСРЕЩАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРОЦЕСА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО-

ТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (ПСЮИЕ) В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА НА РОТАЦИОН-
НОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2015 Г. – ЮНИ 2016 Г.“

5 октомври  – 27 ноември 2015 г.
обучение за незаети лица по национален план за действие по заетостта 2015 г.

6 – 9 октомври 2015 г.
срещата се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри



Обучението е предназначено за служители на ръко-
водни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към ми-
нистъра на труда и социалната политика и други тери-
ториални и централни администрации.

В рамките на два дни участниците ще имат възможност 
да надградят своите знания в областта на трудовото за-
конодателство. Обучението ще започне с представяне 
на промените и развитието в областта на българското 
трудово законодателство през 2015 г. Ще бъдат засег-
нати темите, запознаващи с предмета на трудовия до-
говор и неговия обхват, видовете трудови договори 
според срока на действие на договора, нови възмож-
ности за прилагане на срочните трудови договори, как-
во представлява трудовият договор със срок за изпит-
ване. Ще бъде обърнато внимание на процедурите за 

въвеждене и промените в режимите на работно време 
по инициатива на работодателя, както и на въпроси от-
носно правния режим, видовете отпуски и процедури-
те за ползване и отлагане на ползването на отпуск.

След края на обучението участниците ще познават ак-
туалните аспекти на трудовото законодателство на на-
ционално ниво, ще умеят да разграничават дейностите 
на отговорните институции за прилагане на трудовото 
и осигурителното законодателство, а също така и ще 
могат да анализират ефекта от извършените измене-
ния в българското трудово и осигурително законода-
телство.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден 
сертификат.

Обучението е предназначено за служители с ръко-
водни функции – директори на териториални ди-
рекции „Инспекция по труда“ от цялата страна. 
 
С промените в Кодекса на труда, приети със Зако-
на за изменение и допълнение на Кодекса на труда 
(ЗИДКТ), обн. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., и Наред-
бата за работното време, почивките и отпуските, 
както и с някои промени в КСО, ЗНЗ, ЗЗО и ЗДСЛ, 
се измениха множество норми, контролът на които 
се извършва от инспекторите по труда. Ето защо е 
необходимо директорите на териториалните ди-
рекции на инспекцията по труда да бъдат запозна-
ти с извършените промени в трудовото законода-
телство и да получат разяснения относно целите и 
очакваните резултати от тях. Настоящото обучение 

има за цел методически да подпомогне структури-
те на Инспекцията по труда във връзка с новите ас-
пекти и особености в контролната дейност.

В резултат от курса участниците ще придобият 
знания относно естеството на законовите проме-
ни и ролята и функциите на инспекторите по труда 
във връзка с тях, както и относно задълженията за 
спазване на трудовото законодателство от всички 
участници на пазара на труда и ще се постигне уед-
наквяване на практиката на Инспекцията по труда 
в областта на контрола по отношение на измене-
ните норми на трудовото законодателство.

На успешно завършилите семинара ще бъде изда-
ден сертификат.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА
Р БЪЛГАРИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПУСКИ, 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР – КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА

12 – 13 октомври, 2015 г.
семинарът се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри

НОВИ МОМЕНТИ В КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИА ГИТ ВЪВ ВРЪЗКА
С НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ МЕСЕЦИТЕ 
ЮЛИ/АВГУСТ НА 2015 Г. - ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ТРУДОВО ДОСИЕ, 

ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ

12 – 14 октомври, 2015 г.
семинарът се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри
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Обучението е предназначено за служители на 
експертни длъжности от МТСП и ВРБ към ми-
нистъра на труда и социалната политика, в това 
число експертни длъжности от АСП и социални 
работници от ДСП и РДСП, както и от други цен-
трални и териториални администрации, общини, 
социални партньори и НПО, които имат пряко от-
ношение към работа с местни общности.

Работата в общността и по-конкретно социална-
та работа в общността става все по-важна и не-
разделна част от социалните политики в Европа. 
Тя има свои характеристики и подходи, затова и 
познаването на същността, целите и принципите 
на социалната работа с местните общности става 
необходимост за професионалистите. От практи-
ческите умения за идентифициране на цели, це-
леви групи, участници и подходи зависи в голяма 

степен въздействието върху местните общности.  
Планирането, прилагането на различни форми за 
работа с общности, наблюдението, оценката на 
резултатите от социалната работа и включването 
на самите общности в тези процеси предполага 
разбиране и съответни компетенции.  

Участниците ще се запознаят със същността, 
целите и принципите на социалната работа с 
местните общности, ще подобрят уменията си 
за идентифициране на участниците в процеса, 
ще повишат на компетенциите си за анализ, 
планиране и прилагане на форми за работа 
в мрежа с участие на всички заинтересовани 
страни.

На успешно завършилите семинара ще бъде из-
даден сертификат.

Предвидено е в обучението да участват соци-
ални работници, притежаващи образователна 
степен „бакалавър” по специалността и/или 
стаж над 2 години на позицията.

Целта на обучението е участниците да се запоз-
наят с принципите на съвременната социална 
политика, процеса на деинституционализация 
и нормативната база в сферата на социалните 
дейности, както и да придобият умения за са-
мостоятелна работа или работа в екип по слу-
чай, като вземат решения, обобщават дейност-
та и докладват резултатите от нея.

Необходимо е също така социалните работ-
ници да познават същността  на резидентни-
те услуги, като осъществяват връзката между 
клиенти и доставчици, и механизмите за взаи-
модействие с институциите и гражданските ор-
ганизации и да могат да координират работата 
им по случай.

Методиката включва представяне на теоретич-
ни знания под формата на презентации, диску-
сии и участие в практически задачи. Заложено 
е апробиране на коуч методиката на ЦРЧРРИ на 
платформата за дистанционно обучение.

След успешно приключване на курса участни-
ците ще получат удостоверение за професио-
нална квалификация по част от професия.

СОЦИАЛНА РАБОТА С МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

15 – 16 октомври, 2015 г.
семинарът се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

26 – 30 октомври 2015 г., присъствена форма;
31 октомври – 30 ноември 2015 г., дистанционна форма

програмата се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри
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Обучението е предназначено за служители на екс-
пертни длъжности и специалисти от Дирекции 
„Бюро по труда” на Агенция по заетостта, чиято 
дейност е свързана с трудово посредничество.

Процесът на консултиране на клиентите на ДБТ - 
търсещи работа лица и работодатели - е предпос-
тавка за наличие и усъвършенстване на уменията 
на трудовите посредници  за слушане и говорене, за 
даване и получаване на ефективна обратна връзка.

Прилагането на индивидуален подход в обслуж-
ването е основа за качеството и ефективността на 
предлаганите услуги. Отношението към клиентите, 
подпомагането и подкрепата и осъществяването 
на активно трудово посредничество са сред утвър-
дените принципи на работа на служителите от ДБТ.

Необходимостта от ориентация към индивиду-
алните потребности на търсещите работа лица и 
прилагане на про-активен подход в управление на 

взаимоотношенията с работодателите са основни 
елементи за предоставяне на качествени услуги по 
заетостта.

Програмата на семинара е разработена изцяло с 
оглед практическата приложимост на знанията. 
Участниците ще се запознаят с факторите, от които 
зависи качеството на обслужване на клиентите. Ще 
се идентифицират потребностите на клиента – ос-
новно правило за доброто обслужване и ще се ра-
згледа процеса на консултиране на клиенти – тър-
сещи работа лица и работодатели. Акцент ще бъде 
поставен върху усъвършенстване на уменията на 
трудовите посредници за даване и получаване на 
ефективна обратна връзка, предлагане на различ-
ни алтернативи, оказване на подкрепа при вземане 
на решения, постигане на споразумение с клиента 
и насърчаване към действия.

На успешно завършилите семинара ще бъде изда-
ден сертификат.

Целева група на обучението са младежи до 29 го-
дини, регистрирани в дирекциите „Бюро по тру-
да” към Агенция по заетостта, които притежават 
висше образование.

Обучението си поставя за цел да запознае участни-
ците с нормативната база в сферата на социалните 
дейности, с основните програмни документи, оп-
ределящи политиката на пазара на труда в страна-
та, както и със структурата на държавната админи-
страция в сферата на социалното обслужване.

То ще формира умения у курсистите да диферен-
цират целевите групи, подлежащи на социално 
подпомагане и подкрепа и да осъществяват по-
средническа дейност и контакт между незаети 
лица и институции. 

В края на курса те ще умеят да боравят с нужна-
та информация при насочване на незаетите лица 
към програмите за заетост и обучение и да при-
лагат мерките за осъществяване на социално 
сътрудничество в областта на образованието и 
спорта за активиране на неактивните лица на па-
зара на труда.

По време на курса участниците трябва да натру-
пат познания за методите на работа, както и уме-
ния да прилагат психологически техники при кон-
султиране на незаети лица от рискови групи. 
Резултатите от програмата ще се установят чрез 
финален изпит под формата на тест. Успешно 
представилите се ще получат удостоверение за 
професионална квалификация.

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРУДОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ДБТ

29 – 30 октомври, 2015 г.
семинарът се осъществява в рамките на споразумение между  моц на мот и црчрри

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОРИ

26 октомври – 6 ноември  2015 г.
обучението се осъществява по проект „активиране на неактивни лица” към мтсп



Бюлетинът се финансира по Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ.
Авторските права на този бюлетин са собственост на информационния център към ЦРЧРРИ. 

Никаква част от този продукт не може да бъде копирана или използвана без съгласието на ЦРЧРРИ.
Нарушителите ще бъдат третирани по смисъла на Закона за защита на авторските права.

Редакционна колегия:
Галина Иванова
Милена Кьосева

Графичен дизайн:
Никифор Никифоров



АЛТЕРНАТИВЕН ТРАНСПОРТ ДО ЦРЧРРИ

10


