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 Уважаеми читатели,

 Пред вас е Каталогът за национални обучителни програми на Центъра 
за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи за 2015 г. Той 
е съставен от теми, посочени като потребност от обучение, определени чрез 
проучване сред служителите в държавната администрация в системата на 
МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика. Настоящият 
каталог съдържа шест раздела, очертаващи тематичните направления на 
предлаганите обучения: жизнено равнище, демографска политика и пазар 
на труда, политика на социална закрила и социално включване и политика за 
интеграция на хората с увреждания, трудово законодателство и здравословни 
и безопасни условия на труд, административно управление, управление на 
проекти и организационни, комуникационни и делови умения.

 Акцентите тази година са изведени в новите теми, засягащи ключови 
аспекти на социалната тематика като подходи и методи за наблюдение 
на жизнения стандарт на населението, източници на данни и бази данни 
на доходите от труд и жизненото равнище, оценка на въздействието на 
законодателството върху демографското развитие, основни показатели и 
закономерности на пазара на труда в България и неговото прогнозиране, 
професионално консултиране на граждани, клиенти на бюрата по труда, 
актуални аспекти на прилагане на политиката за интеграция на хората 
с увреждания, социално-икономическа закрила на хората с трайни 
увреждания, нормативни актове, уреждащи отношенята в сферата на 
социалното и семейното подпомагане и т.н. Новите теми формират близо 
половината от съдържанието на каталога. 

 Предлагаме обучения, които са оценявани традиционно като добри. 
От семинарите това  са  управлението на проектния цикъл, възлагането и 
изпълнението на обществени поръчки, делови умения за водене на срещи 
и преговори и др. Включени са и програми за квалификация на социални 
работници, трудови медиатори и инспектори по труда. През 2015 г. Центърът 
предвижда да обучи над 1000 курсиста в присъствени и дистанционни 
курсове.

 



Информация за обученията се публикува редовно 
на интернет страницата на Центъра:

www.hrdevelopmenteu.com
За участие могат да бъдат подавани заявки на 

електронните адреси на организаторите по 
съответните обучения.

 Очакваме ползотворни и интересни срещи с вас, както по време 
на обучителните инициативи, които ЦРЧРРИ ще организира, така и в 
различните форуми, които Центърът управлява –  виртуалното кафене на 
платформата за дистанционни обучения, смартнета и клуба на лектора.
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НОВО 

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПАЗАР  НА ТРУДА

Подходи и методи за наблюдение на жизнения стандарт на населението. 
Източници на данни и бази данни на доходите от труд и жизнено равнище 

LSDPLM-FF-01-15                          февруари

Организатор на обучението:                      Лилия Бонева
За контакт:            liliya_boneva@chrdri.net
                                   0876 24 82 04

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ1  към министъра на 
труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО

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

Цели на обучението:
• Запознаване с информационната база, която се използва за анализ на 
жизненото равнище;
• Запознаване с международни изследвания и насоки за анализ на жизнения 
стандарт на населението в България и страните на Европейския съюз; 
• Представяне на техники за осъществяване на анализ на данните за наблюдение 
на жизнения стандарт.

Учебно съдържание:
Показатели за измерване на жизнения стандарт; Съвременни международни 
изследвания за измерване жизнения стандарт на населението; Аналитични техники 
за анализ на показателите за измерване на жизненото равнище; Практически задачи 
и казуси във връзка с прилагането на подходи и методи за наблюдение на жизнения 
стандарт на населението.

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

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПАЗАР  НА ТРУДА

Оценка на въздействието на законодателството върху демографското развитие 

LSDPLM-FF-02-15             юни
LSDPLM-FF-03-15                                                                                     ноември

Организатор на обучението:                    Лилия Бонева
За контакт:                liliya_boneva@chrdri.net
                          0876 24 82 04

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

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

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията на държавната администрация за оценка на 
въздействието на законодателството;
• Изграждане на умения за оценка на въздействието на законодателството върху 
демографското развитие в рамките на общата социална оценка на въздействието. 

Учебно съдържание:
Оценка на въздействието на законодателството – същност, понятия и правила; 
Разлики между оценка на въздействие на законодателство и оценка на въздействие 
на политики; Запознаване с новото Ръководство за извършване на оценка на 
въздействието на законодателството в Република България; Идентифициране на 
демографското въздействие на законодателството в рамките на по-общото социално 
въздействие; Практическа работа.
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Европейски и национални политики и програми за насърчаване на заетостта 
(в т.ч. младежката заетост). Национално законодателство в сферата на 

заетостта и пазара на труда

LSDPLM-FF-04-15             юли

Организатор на обучението:                Лилия Бонева
За контакт:            liliya_boneva@chrdri.net
                      0876 24 82 04

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

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

Цели на обучението:
• Повишаване информираността относно политиките и добрите практики за 
насърчаване на заетостта в рамките на ЕС;
• Надграждане на знания относно националното законодателство в сферата на 
заетостта и пазара на труда в контекста на 2015 г; 
• Придобиване на допълнителни познания за развитието и резултатите 
от националните политики, програми и мерки за насърчаване на заетостта (в т.ч. 
младежката заетост);
• Запознаване с възможностите за подкрепа в развитието на местния трудов 
пазар чрез Европейския социален фонд.

Учебно съдържание:
Актуални аспекти на развитието на пазара на труда в Р България; Европейска и 
национална нормативна рамка на политиките по заетостта; Заетост и учене през 
целия живот; Предизвикателства на Европейската стратегия за заетостта; Стратегия 
„Европа 2020”; Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС; Развитие на 
политиката по заетостта на Р България; Актуализирана стратегия по заетостта на 
Р България (2013 г.-2020 г.) и Национален план за действие по заетостта – 2015 г.; 
ОПРЧР в подкрепа на националните политики и мерки за насърчаване на заетостта; 
Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020.
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НОВО 

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПАЗАР  НА ТРУДА

Основни показатели и закономерности на пазара на труда в България.
Прогнозиране на пазара на труда

LSDPLM-FF-05-15                                                                                          април

Организатор на обучението:                Лилия Бонева
За контакт:            liliya_boneva@chrdri.net
                      0876 24 82 04

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

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

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно различните показатели, характеризиращи 
състоянието на пазара на труда;
• Придобиване на знания за основни закономерности на пазара на труда;
• Овладяване на умения за изчисляване на показатели и установяване на 
закономерности на пазара на труда в България;
• Запознаване с възможностите за прогнозиране на пазара на труда в 
краткосрочен и дългосрочен план.

Учебно съдържание:
Основни понятия: пазар на труда, работни места, заетост, безработица, работна 
заплата, институции на пазара на труда; Източници на данни за пазара на труда в 
България; Основни показатели на пазара на труда: коефициент на икономическа 
активност, коефициент на заетост, коефициент на безработица (вкл. регистрирана 
безработица, продължителна безработица, младежка безработица); Специфични 
показател; Структурни индикатори; Основни закономерности на пазара на труда: 
закон на Оукън, крива на Филипс, крива на Бевъридж; Методи за установяване 
на закономерности на пазара на труда; Прогнозиране на пазара на труда в 
краткосрочен и дългосрочен план; Национално проучване сред работодатели в 
България за идентифициране на техните потребности от работна сила с определени 
характеристики; Модел за прогнозиране развитието на пазара на труда и бъдещото 
търсене и предлагане на труд в България.



12 ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПАЗАР  НА ТРУДА 13

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на 
качествени услуги на клиентите на ДБТ

LSDPLM-FF-06-15                                                                                          октомври

Организатор на обучението:                Лилия Бонева
За контакт:            liliya_boneva@chrdri.net
                      0876 24 82 04

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ДБТ на АЗ

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

Цели на обучението:
• Придобиване на допълнителни знания за анализ на процеса на обслужване 
на клиентите;
• Развитие на умения за прилагане на различни техники за успешна комуникация 
с търсещи работа лица и работодатели;
• Усъвършенстване на практическите умения на трудовите посредници за 
предоставяне на качествени услуги  на клиентите на ДБТ.

Учебно съдържание:
Фактори, от които зависи качеството на обслужване на клиентите. Идентифициране 
на потребностите на клиента - основно правило на доброто обслужване. Процес на 
консултиране на клиенти - търсещи работа лица и работодатели. Усъвършенстване 
на уменията на трудовите посредници за даване и получаване на ефективна обратна 
връзка; за предлагане на различни алтернативи; оказване на подкрепа при избора на 
решение, постигане на споразумение с клиента и насърчаване към действие.
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НОВО 

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПАЗАР  НА ТРУДА

Професионално консултиране на граждани, клиенти на ДБТ. 
Умения за застъпничество

LSDPLM-FF-07-15                                                                                            март

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                  nadya_anastasova@chrdri.net
                                                            0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от ДБТ на АЗ

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Усъвършенстване на уменията за управление на отношенията с клиентите на 
Дирекция “Бюро по труда” чрез използване на индивидуални подходи в процеса на 
предоставяне на услуги; 
• Надграждане знанията на служителите за модела на консултантския разговор 
и воденето на случай;
• Стимулиране на участниците да разкрият вътрешните си възможности за 
постигане на по-ефикасно и качествено обслужване;
• Формиране на умения за застъпничество;
• Обмен на добри практики, относно специфики при консултиране на клиенти 
и провеждане на  застъпничество.

Учебно съдържание:
Модел, подходи и етапи на консултантския процес и воденето на случай. Поставяне 
на цели и оборване на възражения. Застъпничество и приложението му в дейността 
на кейс мениджъра. Запознаване с основните елементи на застъпническия процес, 
законовите рамки и ролята на институциите. Обмяна на опит и добри практики. 
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ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА 
И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И 

ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
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НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Развитие и реформиране на социалните услуги в контекста на
Националната стратегия за дългосрочна грижа. Европейски практики за 

предоставяне на услуги за дългосрочна грижа

SPSI-FF-08-15                                                                                            септември

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

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

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

Цели на обучението:
• Запознаване с национални и международни документи, отнасящи се до 
развитието и предоставянето на услуги за дългосрочна грижа, добри европейски 
практики;
• Придобиване на нови знания относно насоките за реформиране на 
специализираните институции за пълнолетни лица в контекста на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа и на Плана за нейното изпълнение, чието приемане 
предстои.

Учебно съдържание:
Политически и стратегически документи, определящи рамката на развитие на 
услугите за дългосрочна грижа в България – Национална програма за реформи на 
Р България (2012 – 2020 г.), Национална програма за развитие „България 2020”, 
„Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване – 2020”, Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие 
на населението в Р България (2012 – 2030 г.) и т.н.; Международни документи по 
въпросите, свързани със защитата на човешките права и подобряване на качеството 
на живот на възрастните и хората с увреждания; Добри практики на страните-
членки на ЕС за достъп до дългосрочни грижи; Общи европейски насоки за преход 
от институционална грижа към грижа в общността; Наръчник за използване на 
фондовете на Европейския съюз за преход от институционална грижа към грижа в 
общността; Доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги.
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НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца
с увреждания от специализирани институции, механизми на 
междуинституционално взаимодействие. Развитие на мрежа от социални  услуги

SPSI-FF-09-15                                                                                                      май

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители от РДСП и социални работници от ДСП на АСП, служители на експертни 
длъжности от ДАЗД, НПО

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

Цели на обучението:
• Запознаване с досегашния опит при осъществяване на процеса на извеждане 
на деца с увреждания от специализирани институции и настаняването им в услуги от 
резидентен тип;
• Придобиване на умения за междуинституционално взаимодействие при 
процеса на планиране и преместване на децата с увреждания.

Учебно съдържание:
Проблемни области при работа с деца с увреждания; Планиране на действия по 
координация на участниците при процеса по преместване на децата; Подготовка 
на децата с увреждания за процеса на преместване; Подготовка на персонала на 
специализираната институция за предстоящото преместване на децата; Планиране 
на срещи между детето и персонала на новата услуга – прилагане на индивидуален 
подход; Подкрепа при преместване на детето; Идентифициране на необходимост от 
развиване на мрежа от социални услуги.
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НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Актуални аспекти по прилагане на политиката за интеграция
на хората с увреждания. Социално-икономическа закрила на хората

с трайни увреждания

SPSI-FF-09-15                                                                                                      юни

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

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

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
•  Повишаване на информираността по отношение на съвременните тенденции 
в политиката за хората с трайни увреждания в контекста на изискванията на 
световното и европейското законодателство;
• Повишаване на знанията относно прилагане на нормативните актове в 
социалното подпомагане, обхващащи хората с трайни увреждания;
• Изграждане на умения за изготвяне на индивидуална социална оценка и 
използването й в оказване на адекватна социално-икономическа закрила на хората с 
трайни увреждания.

Учебно съдържание:
Международни и европейски стратегически документи, формиращи политиката за 
хората с трайни увреждания; Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 
Национална стратегия, Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилник за 
прилагането му; Нормативни актове, регламентиращи правата на хората с трайни 
увреждания в България; Национални програми, проекти и мерки в подкрепа на 
хората с трайни увреждания.
Програми и мерки за социално-икономическа закрила – нормативни актове, 
регламентиращи подпомагането на хората с трайни увреждания; Подходи за 
определяне на целевите групи в контекста на медицинският модел; Специфика на 
социално-икономическата закрила на хората с трайни увреждания; Оценката на 
потребностите – изходно положение за избор на подходящия вид закрила; Същност, 
съдържание и компоненти на социално-икономическата закрила.
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НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда 
на Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане

SPSI-FF-11-15                                                                                                      април

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Началник отдели и социални работници от отделите „Социална закрила“ към ДСП 
на АСП

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията на участниците относно действащата нормативна 
уредба в областта на социалното подпомагане и подпомагането на лица и семейства 
- с целеви помощи за отопление, отпускането на семейни помощи за деца;
• Обмяна на опит за успешни практики и модели за справяне с проблеми по 
прилагане на действащата нормативна уредба в областта на социалното и семейно 
подпомагане;
• Обмяна на опит по отношение работата в екип на отделите в дирекциите.

Учебно съдържание:
Нормативната уредба в областта на социалното подпомагане и подпомагането на лица 
и семейства с целеви помощи за отопление; Повишаване на познанията за прилагане 
на законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи отпускането на 
семейни помощи за деца; Разискване на конкретни казуси от практиката; Обсъждане 
на предложения за промяна на нормативната уредба в сферата на социалното и 
семейното подпомагане.



 
НОВО 

20Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Работа по случай на родителско отчуждение - Методическо
указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение, социални 
доклади при случаи на PAS, взаимодействие на отделите „Закрила на детето“ с 

институции и организации, имащи отношение по проблематиката 

SPSI-FF-12-15                                                                                                     март

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП и РДСП на АСП, служители на ръководни и експертни 
длъжности от ДАЗД, НПО

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

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

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



20 21

 
НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления
или пострадали от насилие

SPSI-FF-13-15                                                                                                      април

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП на АСП, служители на експертни длъжности от ДАЗД, 
НПО

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Запознаване с потребностите на децата, свидетели  или жертви на 
престъпления или насилие;
• Развиване на умения за разпознаване на деца, преживели насилие и за 
планиране на възможни действия за защита;
• Създаване на умения за нетравмираща комуникация с пострадалите деца;
• Запознаване с възможностите за закрила на децата според действащото 
законодателство.

Учебно съдържание:
Последици върху психиката на деца, които са жертви или свидетели на престъпления 
или са пострадали от насилие; Потребности на децата - специфика на работата с 
деца, преживели престъпления и различни форми на насилие; Законодателна рамка 
за защита и закрила на децата; Мултидисциплинарна работа по случаи на деца, 
преживели престъпление или насилие.
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НОВО 

Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка
и проучване на кандидати за приемни семейства,

качество на услугата „приемна грижа“

SPSI-FF-14-15                                                                                                      септември

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Социални работници от ДСП на АСП, служители на експертни длъжности от ДАЗД, 
НПО

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Повишаване на професионалните компетентности на социалните работници 
при проучване и подбор на кандидати за приемни семейства;
• Усвояване на знания и умения за оценяване на приемни семейства;
• Формиране на умения за оценка на качеството на услугата „приемна грижа”.

Учебно съдържание:
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни 
семейства и настаняване на деца в тях; Наредба за критерии и стандарти за услугите 
за деца; Методика за условията и реда на предоставяне на социалната услугата 
приемна грижа; Проучване, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни 
семейства; Проследяване на грижата за дете, настанено в приемно семейство; 
Оценка на качеството на услугата приемна грижа; Годишен преглед на утвърденото 
приемно семейство; Изработване на годишни социални доклади и предоставянето 
им на Комисията по приемна грижа; Наблюдение и подкрепа на детето, настанено 
в приемно семейство; Подкрепа на дете, настанено в приемно семейство, което е в 
процедура по осиновяване.
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Политики на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Социална работа с местни общности

SPSI-FF-15-15                                                                                                      октомври

Организатор на обучението:                Галина Иванова
За контакт:                      galina_ivaanova@chrdri.net
            0882 82 66 82

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра 
на труда и социалната политика (вкл. експертни длъжности от РДСП и социални 
работници от ДСП на АСП) и от други централни и териториални администрации, 
общини, социални партньори, НПО

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

Цели на обучението:
• Запознаване със същността, целите и принципите на социалната работа с 
местните общности;
• Повишаване на знанията за ролята на социалния работник в процеса на 
планиране и осъществяване на социалната работа с местната общност;
• Подобряване на уменията за идентифициране на участниците в процеса;
• Повишаване на компетенциите за анализ, планиране и прилагане на форми за 
работа в мрежа с участие на всички заинтересовани страни;
• Подобряване на уменията за мониториране и оценка на резултатите от 
социалната работа с местни общности.

Учебно съдържание:
Същност и цели на социалната работа с местните общности; Основни понятия и 
дефиниции - уязвими групи, социално изключване, интеграция, социално включване, 
социална кохезия, равни възможности; Основни принципи на политиките по 
отношение на уязвимите групи в контекста на общоевропейската регулация; 
Участници в процеса - целеви групи, заинтересовани страни, местни и регионални 
власти. Роли, възможности и предизвикателства; Ролята на социалния работник; 
Проучване на нуждите и анализ на ситуацията в местната общност - съвместна 
оценка на нуждите и съвместно планиране. Идентифициране на целевите групи; 
Изработване и реализиране на проекти за интервенция; Форми на работа с местните 
общности; Правна регулация, финансиране, отговорности - регионални /общностни 
центрове, обучителни и мотивационни програми за подкрепа; мрежа от услуги - 
социални, образователни, здравни, консултативни, интегрирани, мобилни екипи за 
интегрирана подкрепа; информационни кампании и събития: дискусии, кръгли маси, 
електронни канали, кампании за събиране на средства и материали, партньорски 
мрежи и мрежи за подкрепа, доброволчество; Право на мнение и на участие; Система 
на мониторинг и оценка; Индикатори за оценка.



ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД
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НОВО 

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Актуални аспекти от прилагането 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

LLOSH-FF-16-15                                                                                                      ноември

Организатор на обучението:                  Лилия Бонева
За контакт:                            liliya_boneva@chrdri.net
            0876 24 82 04

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

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Запознаване с основните елементи от съдържанието на индивидуалното 
трудово правоотношение;
• Повишаване на знанията относно актуалните законови промени и съдебна 
практика, касаещи индивидуалното трудово правоотношение;
• Изграждане на практически умения при прилагането на основните принципи, 
свързани с възникването, съществуването и прекратяването на индивидуалното 
трудово правоотношение;
• Изграждане на практически умения при решаване на трудово-правни казуси.

Учебно съдържание:
Индивидуално трудово правоотношение – страни, съдържание, основания за 
възникване; Сключване и съдържание на трудовия договор; Срочни трудови договори, 
трудов договор за изпитване, за ученичество, за допълнителен труд; Трудов договор 
с предприятие, което осигурява временна работа; Изменение на трудовата функция 
и на мястото на работа; Работно време, допълнителен и извънреден труд; Отпуски 
– понятие, правна характеристика, видове; Ред и гаранции за упражняване правото 
на отпуск; Общи и специфични основания за прекратяване на трудовия договор; 
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с и без предизвестие; 
Уволнение с предизвестие – по причини у работодателя и по причини у работника или 
служителя; Уволнение без предизвестие; Правна защита срещу незаконно уволнение 
– понятие, правна характеристика, способи.
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НОВО 

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Форми на недеклариран труд в Р България и противодействия от страна на 
ИА „ГИТ“. Действия на инспекторите по труда при осъществяване на контрол, 
прилагане на ПАМ и налагане на административни наказания при установяване 

на типичните форми на недеклариран труд

LLOSH-FF-17-15                                                                                                      ноември

Организатор на обучението:                  Лилия Бонева
За контакт:                            liliya_boneva@chrdri.net
            0876 24 82 04

Предназначен за:
Инспектори на ИА „ГИТ“

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Придобиване на основни познания за най-често използваните от 
работодателите типични форми на недеклариран труд;
• Повишаване на знанията относно приложимите принудителни 
административни мерки за противодействие на тези форми на недеклариран труд;
• Изграждане на умения за осъществяване на необходимите действия и 
събиране на доказателства за безспорно констатиране на нарушението и прилагане 
на съответната процесуално-административна мярка (ПАМ) във връзка с типичните 
форми на недеклариран труд.

Учебно съдържание:
Типични форми на недеклариран труд, прилагани и в някои от страните от ЕС 
- “Employees without a boss“, „Crowdworking“ и “Zero hour contracts”; Правно-
нормативна рамка; Предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото 
законодателство, както и предотвратяване и отстраняване на вредните последици от 
тях с предвидените в Кодекса на труда ПАМ; Видове нарушения, свързани с наемане 
на работа на чужденци или приемане на командировани чужденци без да е спазена 
съответната административна процедура; Методика за инспектиране дейността на 
предприятията, осигуряващи временна работа и предприятия ползватели, изготвена 
от Дирекция «Международна трудова миграция» при ЦА на ИА ГИТ.
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НОВО 

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Инспектиране дейността на предприятията, осигуряващи временна работа и 
предприятия – ползватели. Предизвикателства пред контролната дейност на 

инспекторите по труда при новите форми на заетост

LLOSH-FF-18-15                                                                                                      май

Организатор на обучението:                  Лилия Бонева
За контакт:                            liliya_boneva@chrdri.net
            0876 24 82 04

Предназначен за:
Инспектори на ИА „ГИТ“

Продължителност: 4 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 260 лв.

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията относно Методиката за инспектиране на 
предприятия, които осигуряват временна работа и предприятия – ползватели;
• Развиване на умения за отграничаването на двете правни фигури – ПОВР 
(предприятия, осигуряващи времена работа) и Посредници по наемане на работа за 
България и чужбина при осъществяване на контрол относно законосъобразността на 
извършваната дейност и законосъобразното полагане на труд в предприятията;
• Запознаване с особеностите на Методиката при инспектиране на ПОВР и 
Посредници.

Учебно съдържание:
ПОВР (предприятие, осигуряващо временна работа) и ПП (предприятие – 
ползвател): Нормативна уредба; Регистрация на ПОВР; Разлика между ПОВР и 
посредника по наемане на работа; Изисквания пред ПОВР за наемане на работници 
и служители; Ограничения при сключването на трудовия договор между ПОВР и 
работника или служителя; Ограничения за изпращане на работник или служител 
в предприятието ползвател; Регистрация на трудовия договор в НАП. Акт за 
изпращане; Допълнителни изисквания за изпращане на работа в рамките на ЕС; 
Задължения на ПОВР; Задължения на ПП; Договор между ПОВР и ПП; Нарушения 
и административнонаказателна отговорност.



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

AFS-FF-19-15                                                                                                      юни

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

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

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

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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НОВО 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Добри практики и новости при въвеждането на принципите на електронното
управление в централната администрация

AFS-FF-20-15                                                                                                      юли

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

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

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

Цели на обучението:
• Актуализиране на знанията относно основните нормативни документи 
и изменения, отнасящи се до електронното управление (Закон за електронното 
управление, Закон за електронния документ и електронен подпис, Административно-
процесуален кодекс и др.);
• Запознаване със системите Единна среда за обмен на електронни документи, 
Административно-информационна система за комплексно административно 
обслужване, както и принципите на тяхното функциониране;
• Надграждане на познанията относно приложимите подзаконови актове, 
регулиращи отношенията във връзка с предоставяне на услуги на електронното 
управление;
• Придобиване на знания за добрите европейски практики при прилагането на 
електронното управление.

Учебно съдържание:
Дефиниране на електронното управление; Новости при въвеждането на принципите 
на електронното управление; Разглеждане на понятията „електронно управление“ и 
„електронно правителство“; Закон за електронния документ и електронния подпис 
(ЗЕДЕП); Предоставяне на електронен подпис и електронни услуги на гражданите 
– добри европейски практики; Постановление № 153 от 04.07.2004 г.; Закон за 
електронното управление (ЗЕУ); Ролята на системите за електронно управление; 
Трудности и пречки при изграждането на интегрирана информационна система 
за държавната администрация като част от електронното управление; Добри 
европейски практики при прилагането на електронно управление; Визия за развитие 
на електронното управление в периода 2014 -2020 г.
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Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
при съставяне на АУАН (Акт за установяване на административно нарушение). 

Споделяне на добри практики

AFS-FF-21-15                                                                                                      март

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

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

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

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

Учебно съдържание:
Административно наказателно-отговорни лица; Административно нарушение; 
Административно наказание; Актосъставители; Фази на производството по 
Закон за административните нарушения и наказания; Основания за започване 
на производството по установяване на административни нарушения; Участие на 
свидетели и на нарушителя; Съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение; Връчване на акта; Възражения по акта; Представяне на казуси и решаване 
на практическа задача.
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Актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба при управление на 
човешките ресурси в държавната администрация

AFS-FF-22-15                                                                                                      юли

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

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

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

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

Учебно съдържание:
Закон за държавния служител и неговото прилагане; Класификатор на длъжностите 
в администрацията и наредба за прилагането му; Наредба за длъжностните 
характеристики на държавните служители; Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за заплатите 
на служителите в държавната администрация; Наредба за документите за заемане 
на държавна служба; Вътрешни правила във връзка с управлението на човешките 
ресурси в администрацията - актуални моменти; Практически задачи и казуси във 
връзка с прилагане на промените в правната и стратегическата рамка. 
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НОВО 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Управление на риска в организациите от публичния сектор

AFS-FF-23-15                                                                                                      май

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

Предназначен за:
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на 
труда и социалната политика, централни и териториални администрации

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

Цели на обучението:
• Повишаване информираността относно същността на риска и значението на 
управлението на риска за постигане на целите на организацията;
• Изграждане на знания относно етапите на процеса по управление на риска;
• Създавне на умения за ефективно управление на риска.

Учебно съдържание:
Същност на риска, идентифициране, оценяване и контрол на потенциални събития 
или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на 
организацията; Роля и отговорности на участниците в управлението на риска; Основни 
фактори, влияещи върху процеса на управление на риска в организациите от публичния 
сектор; Етапи на процеса на управление на риска: методи за идентифициране, 
класификация и оценка на рисковете, анализ и оценка на идентифицираните рискове, 
реакция на рисковете и прилагане на ограничаващи мерки спрямо тях; Документиране 
на рисковете; Планове за управление и ограничаване на риска; Риск регистър; 
Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска и докладване на 
възможни събития, които биха повлияли негативно върху постигане на целите на 
конкретната административна структура; Фактори, които трябва да се имат предвид 
при изграждане на система за управление на риска; Определяне и внедряване на 
контролните дейности; определяне на вътрешни правила за управление на риска.
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Информационна сигурност и системи за нейното управление

AFS-FF-23-15                                                                                                      септември

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                     0882 82 66 74

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

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

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

Учебно съдържание:
Въведение в информационната и мрежова сигурност в публичния сектор - основни 
понятия; Основни заплахи и уязвими места на компютърните мрежи и системи; 
Методи и средства за защита на информацията в компютърните мрежи и системи; 
Инфраструктура на публичния ключ; Защитни стени (Firewall) и системи за 
откриване на пробиви (IDS); Политика за защита на класифицираната информация 
в автоматизираните информационни системи и мрежи; Процедури за сигурност на 
автоматизираните информационни системи и мрежи; Инсталиране и конфигуриране 
на защитна стена и антивирусен софтуер.
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Управление на проектния цикъл

PM-BA-25-15                                                                                                      март

Организатор на обучението:                   Лилия Бонева
За контакт:                          liliya_boneva@chrdri.net  
                        0876 24 82 04

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

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

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

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



УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 37

 
НОВО 

Приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели на
ОП РЧР 2014 – 2020. Практически насоки в реализацията на проекти

PM-FF-26-15                                                                                                      април

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

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

Цели на обучението:
• Повишаване информираността относно съдържанието, изискванията и 
целите на ОП РЧР 2014-2020;
• Повишаване на познанията за реализация на проекти по ОП РЧР 2014-2020.

Учебно съдържание:
Стратегия за приноса на ОП РЧР 2014 -2020 към стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ разтеж и постигането на икономическо, 
социално и териториално сближаване; Приоритетни оси на ОП РЧР 2014 - 2020;  
Тематични цели; Инвестиционни приоритети; Специфични цели, съответстващи 
на инвестиционните приоритети на всяка приоритетна ос; Очаквани резултати; 
Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по предстоящи процедури за 
безвъзмездна финансова помощ.
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ДЕЛОВИ УМЕНИЯ
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Делови умения за водене на срещи и преговори. Презентационни умения.
Имидж и успех

OCS-FF-27-15                                                                                                      юни

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

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

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

OCS-FF-28-15                                                                                                     октомври

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

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

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



41ОРГАНИЗАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ДЕЛОВИ УМЕНИЯ

Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

OCS-FF-29-15                                                                                                     ноември

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 220 лв.

Цели на обучението:
• Усвояване на различни методи и техники за справяне със стреса;
• Придобиване на знания и умения за ефективно управление на стреса чрез 
планиране на времето;
• Придобиване на знания и умения за работа с различните видове клиенти.

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

Етикет и протокол в държавната администрация

OCS-FF-30-15                                                                                                     декември

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

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

Цели на обучението:
• Изграждане на умения за етично делово общуване и правила за поведение;
• Повишаване знанията относно административния протокол.

Учебно съдържание:
Етика и Етикет; Правила на етикета; Етичен кодекс; Протокол - същност; Държавен 
протокол -правила и норми; Бизнес етикет; Делово поведение при официални срещи; 
Особеност на деловата етика и деловия етикет в другите страни; Кореспонденция 
– общи изисквания за оформяне на документи в администрацията; Комуникацията 
в държавната администрация; Вербална и невербална комуникация в протоколната 
практика; Провеждане на делови разговори; Телефонни разговори; Облеклото и 
аксесоарите в деловите среди.



43

 
НОВО 

ОРГАНИЗАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ДЕЛОВИ УМЕНИЯ

Ефективно управление на времето

OCS-FF-31-15                                                                                                   февруари

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

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

Цели на обучението:
• Получаване на познания  относно начините за приоритизиране на задачи;
• Овладяване на техники за ефективно планиране на времето;
• Изграждане на умения за делегиране на задачи.

Учебно съдържание:
Същност и значение на управление на времето; Ефективност и ефикасност; Техники 
за ефективно използване на времето – Анализ на приоритетите по Айзенхауер, 
Принцип на Парето, ABC анализ; Планиране на работния ден; Делегиране на 
пълномощия; Умения за справяне с т.нар. „времеядци”; Изкуството да казваш „НЕ”; 
Ефективно организиране на делови срещи, събрания, оперативки.
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Среща-дискусия с представители от звената по човешки ресурси

OCS-FF-32-15                                                                                                   декември

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

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

Продължителност: 1 ден
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 120 лв.

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

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

VT-BA-01-15               март-април
VT-BA-02-15                 април-май
VT-BA-03-15                                            юни-юли
VT-BA-04-15          септември-октомври

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

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

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

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

______________

 3 Таксата 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
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Програма за квалификация и преквалификация „Социална работа с деца и 
семейства в риск”

VT-BA-05-15                 май - юни
VT-BA-06-15              октомври-ноември

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

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

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

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

VT-FF-07-15                                                                                                       юли

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

Предназначен за:
Новопостъпили социални работници от ДСП на АСП.

Продължителност: 5 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 450 лв.

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

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

VT-BA-08-15                                                                                                     април-май
VT-BA-09-15          септември-октомври

Организатор на обучението:                Надя Анастасова
За контакт:                    nadya_anastasova@chrdri.net
                                    0882 82 66 74

Предназначен за:
Трудови посредници от Дирекции “Бюро по труда” на Агенция по заетостта.

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

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

Учебно съдържание:
Устройство, структура и функции на Дирекция „Бюро по труда” като институция 
на пазара на труда; Управление на проекти, финансирани от ЕСФ; Психология 
на личността – комуникативни и поведенчески стратегии; Основни процедури 
в технологията за прилагане на процесен модел на работа в ДБТ; Прилагане на 
инструментите при регистрация и трудово посредничество; Изготвяне на план за 
действие на безработно лице; Трудово право; Успешният разговор с работодател 
– предпоставка за добро обслужване; Разрешаване на конфликтни ситуации при 
взаимодействие с клиенти на ДБТ; Компютърна грамотност.
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Квалификационна програма за въвеждащо обучение за новоназначени 
ръководители в системата на АЗ „Добро управление“

VT-DPL-10-15                                                                                                  май – юни
VT-DPL-11-15            октомври – ноември

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

Предназначен за:
Новоназначени служители на ръководни длъжности от Дирекции “Бюро по труда” на 
Агенция по заетостта.

Продължителност: 25 дни/ 80 часа
Форма на обучение: дистанционна
Такса за участие: 130 лв.

Цели на обучението:
• Актуализиране на знанията относно действащата нормативна уредба в 
сферата на заетостта;
• Повишаване информираността за ролята на ръководителя при прилагане на 
ефективни форми на комуникация;
• Задълбочаване на познанията в областта на управлението на човешките 
ресурси свързани с оценяване на изпълнението.

Учебно съдържание:
  Управление и структура на Агенция по заетостта. Нормативна уредба регламентираща 
дейността на АЗ. Стратегически цели по заетостта. Функции и организационна 
структура на ДРСЗ и ДБТ. Ключови принципи за успешно общуване в организацията. 
Необходими компетентности за изпълнение на длъжността. Ролята на ръководителя 
в процеса на оценяване изпълнението на служителите в АЗ.
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Професионално обучение за придобиване на квалификационна група на 
електроспециалисти

VT-FF-12-15                                                                                                        юли

Организатор на обучението:                   Лилия Бонева
За контакт:                          liliya_boneva@chrdri.net  
                    0876 24 82 04

Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ“

Продължителност: 3 дни/ 24 часа
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Цели на обучението:
• Придобиване на знания, умения и квалификация за комуникиране и 
извършване на инспектиране по спазване на изискванията за осигуряване на 
електробезопасност в предприятията от всички икономически дейности;
• Придобиване на знания и умения за прилагане на действащите нормативни 
актове в областта на химичните вещества и при инспектиране на рискови производства 
и дейности /без мини и кариери/.

Учебно съдържание:
Безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане до 1000 V – Електричество, 
основна информация и опасности, произтичащи от електричеството; Обща 
организация за осигуряване на електробезопасност; Опасности от директен допир 
до части под напрежение и мерки срещу тях; Идентифициране на опасностите от 
директен допир. Действия на инспекторите; Опасност от индиректен допир до 
проводими части; Инспектиране на предприятия с рискови производства и дейности; 
Законодателство в областта на химикалите; Резултати от контролната дейност в 
рисковите обекти и дейности от отрасли химия и металургия; Основно работно 
оборудване използвано в предприятията за леене на метали; Специфични изисквания 
за безопасност при работа в предприятията за леене на метали; Основно работно 
оборудване използвано в предприятията за производство на бои и лакове; Основни 
изисквания за безопасност на труда при съхранение на опасни химични вещества; 
Специфични изисквания при съхранение на опасни химични вещества; Превенция 
на трудовия травматизъм в отрасли химия и металургия. Примери за характерни 
нарушения довели до трудови злополуки; Работа в ограничени пространства. 
Опасности и действия при авария.



Осигуряване на ЗБУТ в предприятията за производство на взривни вещества и 
извършващи демилитаризация

VT-FF-13-15                                                                                                        март

Организатор на обучението:                   Лилия Бонева
За контакт:                          liliya_boneva@chrdri.net  
                        0876 24 82 04

Предназначен за:
Инспектори от ИА „ГИТ“

Продължителност: 3 дни/ 24 часа
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 250 лв.

Цели на обучението:
• Повишаване на знанията на инспекторите, осъществяващи контрол по 
безопасността на труда в предприятията за производство на взривни вещества и 
боепропаси, както и тяхното унищожаване и демилитаризация;
• Запознаване с нормативната база относно изискванията към производителите 
на взривни вещества и боеприпаси;
• Запознаване с технологиите за производство на взривни вещества и тяхното 
унищожаване, както и с технологиите за производство на боеприпаси и тяхната 
демилитаризация;
• Придобиване на практически знания и умения при идентифициране на 
рисковете при производство на взривни вещества, демилитаризация на боеприпаси 
и тяхното унищожаване.

Учебно съдържание:
Изисквания съгласно нормативната база при производство на взривни вещества 
и боеприпаси; Безопасност при производство на взривни вещества и тяхното 
унищожаване; Безопасност при производство на боеприпаси и тяхната 
демилитаризация; Изисквания към персонала зает с производството на взривни 
вещества и боеприпаси.
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