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РАЗШИРЕНА И ОБОГАТЕНА ТЕМАТИКА ХАРАКТЕРИЗИРА 

ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2012 г.

 Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи е структура към министъра на труда и социалната политика 
и има натрупан богат опит и експертиза в предлагането на обучения за 
работещи в социалната сфера. 

 Центърът разработва и изпълнява над 50 специализирани учебни 
програми, които се осъвременяват въз основа на резултатите от ежегодно 
социологическо проучване на потребностите от обучение и са насочени 
към повишаване на капацитета и професионалното развитие на служители 
от системата на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към министъра на труда и социалната политика. От обучителните 
услуги на Центъра се ползват и представители на други държавни и 
общински администрации, социалните партньори, академичните среди и 
неправителствения сектор. 

 През последните три години над 12 хил. души от страната и чужбина 
са преминали през различни курсове, семинари и други национални и 
международни прояви.

 Каталогът за 2012 г. е съобразен с обучителните потребности 
на администрацията и обхваща различни по форма и продължителност 
обучения. Близо половината от тях са с ново тематично съдържание и 
отразяват съвременни аспекти от разработването, прилагането и оценката 
на социалните политики и промените в нормативната база.

 Акцентът е поставен върху теми, свързани с новите подходи и методи 
при предоставяне на социални услуги, инструментите за мониторинг, 
контрол и оценка на качеството на тези услуги, както и върху актуалните 
промени на трудовото законодателство - надомната заетост и работата от 
разстояние, правната уредба на дейността на предприятията, осигуряващи 
временна работа. Каталогът предлага и обучения по проблематика на 
социалната икономика и социалното предприемачество, координацията 
на системите за социална сигурност в ЕС, практическите измерения на 
европейската и националната политики по заетостта, добрите практики в 
трудовото посредничество в страните от ЕС и други.



 Обученията са практически ориентирани и са насочени към 
надграждане на познания и усъвършенстване на умения, които да 
съдействат за постигане на по-добри количествени и качествени резултати 
на работното място. Центърът прилага съвременни интерактивни методи 
на преподаване. Един от тях е обучението чрез опит, при който обучаемите 
развиват трайни умения за самостоятелни действия в конкретни, близки до 
действителността ситуации.

 Каталогът предлага както краткосрочни обучения в семинарна 
форма, така и програми за професионална квалификация. Семинарите са 41 
и покриват основни направления на социалните политики и дейности като 
пазар на труда, социално включване, трудово законодателство, политики на 
равнопоставеност и равни възможности, европейска координация и др. По 
заявка на потребители са включени и теми с икономическа насоченост.
 
 През 2012 г. обученията ще се изпълняват отново с методическото 
съдействие на проект „Изграждане на институционален капацитет на 
МТСП”.

Заявки за участие могат да се изпращат на следния 
електронен адрес: trainings@ncpedu.net. 

Eлектронните форми за попълване са качени на интернет 
страницата на  Центъра  - www.hrdevelopmenteu.com. 

Регистрация може да бъде направена и на посочените 
по-долу адрес и телефони:

Център за развитие на човешките ресурси и 
регионални инициативи

София, кв. Кремиковци 1849

тел:  994 70 18
GSM: 0882/ 82 66 73, 0882/ 82 66 82, 0882/ 82 66 85
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Управление на проектния цикъл

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

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и 
социалната политика и от други централни и териториални администрации, 
социални партньори, НПО.

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, вкл. 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.

 1Таксата за участие включва: възнаграждения на лекторите, обучителни материали, 
ползване на зали и техника, храна, кафе-паузи, издаване на сертификат и транспорт от 
МТСП до ЦРЧРРИ

ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРНА ФОРМА 8
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Мониторинг, оценка и одит на проекти

ЕF-FF-03-12                                                                                           октомври
                 

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Надграждане  на знанията относно инструментариума за мониторинг, 
оценка и одит на проекти, включително на такива, финансирани със средства 
от ЕСФ;
 Придобиване на практически умения за извършване на дейности по 
мониторинг, оценка и одит на проекти;
 Запознаване с най-често допусканите грешки в процеса на мониторинг, 
оценка и одит на проекти.

Учебно съдържание:

Мониторингът и оценката на изпълнението на проекти като елемент от 
управлението на проектния цикъл; Мониторинг на изпълнението; Методи за 
мониторинг; Етапи при планиране на мониторинга; Индикатори за изпълнение 
на проект; Видове оценка на проекти; Оценка чрез подхода на логическата 
матрица; Оценки за ефективност и ефикасност; Оценка на крайните 
бенефециенти; Оценка на въздействието; Социална оценка; Одит на проекти 
- независим финансов одит и вътрешен одит по ЗВОПС; Одитни подходи, 
техники и инструменти; Особености на мониторинга, оценката и одита на 
проекти, финансирани със средства от ЕСФ; Решаване на практически казуси, 
свързани с проектния мониторинг, оценка и одит.
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&

&

&



Социална икономика и социално предприемачество 
                                       

ЕI-FF-04-12                                                                                                      юли

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Задълбочаване на познанията относно развитието на социалното 
предприемачество в контекста на социалната икономика; 
 Актуализиране на знанията в областта на европейското и националното 
законодателство, касаещо развитието и насърчаването на социалното 
предприемачество;
 Придобиване на компетентности за управление на политиките за 
развитие на социалната  икономика и социалното предприемачество. 

Учебно съдържание:

Социалната икономика в контекста на развитието на обществата: концептуални 
подходи, изследователски въпроси и ефективни политики; Социалната 
икономика като трети икономически сектор – история и особености; 
Социалните предприятия като елемент на социалната икономика – основни 
характеристики; Исторически преглед на възникването на социалното 
предприемачество; Социално-икономически условия за създаване  на 
социално предприятие; Правни форми на социалното предприятие; Анализ 
на инициативите, насочени към социалното предприемачество; Установяване 
на необходимостта от мерки на всеки етап от жизненият цикъл на социалното 
предприятие; Идентифициране на инициативи, насърчаващи социалното 
предприятие; Европейски модел на социално предприятие; Новаторски 
подходи, добри практики и инструменти за насърчаване на социалните 
инвестиции.
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Социалният диалог – инструмент за разработване и осъществяване на 
социалните политики

ЕI-FF-05-12                                                                                                      юни  
        

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Повишаване осведомеността относно механизмите и добрите практики 
за прилагане на социалния диалог при осъществяването на политиките на 
МТСП;
 Изясняване ролята на социалните партньори и гражданското общество 
при формирането и провеждането на политиките на МТСП;
 Запознаване с иновациите в колективното договаряне;
 Надграждане на знанията относно добрите европейски практики на 
социален диалог.

Учебно съдържание:

Същност на социалния диалог – дефиниция, основни понятия, равнища 
на осъществяване; Социалният диалог в България – участници, органи, 
колективно договаряне, решаване на колективни трудови спорове; Социалният 
диалог в Европейския съюз – участници, двустранен и тристранен социален 
диалог на европейско равнище, резултати; Роля на социалните партньори при 
формиране и провеждане на социалните политики; Участие на структури 
на гражданското общество в социалния диалог; Конкретни механизми за 
провеждане на социален диалог на национално, браншово, отраслово и 
регионално равнище; Иновации в колективното договаряне; Индустриални 
отношения; Кризи и запазване на работните места със средствата на социалния 
диалог.
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Координация на системите за социална сигурност в ЕС – 
правна рамка и ангажименти на заинтересованите страни

ЕI-FF-06-12                           май
 

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

Предназначен за:

Служители от териториалните структури на Агенцията за социално 
подпомагане и Националния осигурителен институт.

Цели на обучението:

 Запознаване с разпоредбите на ЕС за социалната сигурност;
 Повишаване на знанията относно преминаването към електронна 
комуникация;
 Запознаване с мрежата СОЛВИТ;
 Усъвършенстване на административните умения за обслужване на 
гражданите в съответствие с националното и европейско законодателство.

Учебно съдържание:

Новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 – „Осъвременена координация 
на социалната сигурност в Европейския Съюз”; Преход от старите към новите 
правила; Компетентни органи на Р България; Компетентни институции – 
точки за достъп за Р България; Преминаване към електронна комуникация; 
Българският СОЛВИТ център; Способи за предоставяне на пълна, точна и 
коректна информация във връзка с координцията на системата за социална 
сигурност с оглед подобряване на административното обслужване.
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Интегриран подход при провеждане на политики, междусекторна 
координация, сътрудничество между общини, НПО и други 

заинтересовани страни – добри практики и опит

ЕI-FF-07-12                                                                                           септември     
          

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Надграждане на знанията относно прилагането на интегриран подход 
за разработване и прилагане на политики и координационни механизми;
 Усъвършенстване на уменията за сътрудничество между представители 
на междуведомствени работни, експертни и нормотворчески групи за 
осъществяване на междусекторни политики.
 
Учебно съдържание:

Интегрираният подход при разработването и провеждането на политики – 
инструмент за ефективна междусекторна координация; Сътрудничество между 
всички заинтересовани страни на централно и местно ниво – необходимост 
и ползи; Нормативна уредба, регулираща участието на държавата, общините, 
социалните партньори, неправителствения сектор и бизнеса в процеса на 
разработване и прилагане на политики; Изграждане на координационни 
механизми за ефективно и устойчиво партньорство; Консултации с всички 
заинтересовани страни, преговорен процес, административно-съгласувателни 
процедури, договаряне и съвместно изпълнение; Представяне на успешни 
практики за сътрудничество и координация между заинтересованите страни 
на централно и местно ниво.
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Подходи и методи при формиране на социалните политики. 
Практически аспекти на стратегическото планиране в социалната 

сфера

ЕI-FF-08-12                                                                                              ноември

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Повишаване знанията относно подходите и методите за дефиниране и 
разработване  на социални политики;
 Усъвършенстване на практическите умения за прилагане на 
инструментатриума за стратегическо планиране в социалната сфера.

Учебно съдържание:

Основни подходи и методи при формиране на социалните политики: 
анализ на статистически данни, идентифициране на бенефициентите, 
разпределение на средствата от бюджета, разработване на най-подходящ 
модел за конкретна социална политика; Дърво на целите: определяне на 
необходимата информация (основни и допълнителни данни, международно 
сравними данни), дискриптивен и статистически анализ, дефиниране на 
проблемите, варианти за решаване на проблемите (подреждане по степен 
на сложност и ресурсоемкост, открояване на най-приемливия и оптимален 
вариант), разработване на правила и нормативи за реализиране на избрания 
вариант; Основни аспекти на стратегическото планиране в социалната 
сфера; Оптимални варианти на стратегическото планиране в социалната 
сфера: определяне на пресечната точка между ресурси, информация и 
обхват, определяне на лаговете от прилагане на определени решения, тяхната 
реализация и необходимост от промяна във времето и пространството.
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Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в 
публичния сектор – модулно обучение

AFS-BA-09-12                                                                   септември - октомври

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

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК към 
министъра на труда и социалната политика.
 
Цели на обучението:

 Повишаване на теоретичните и практически познания в съответната 
правна материя;
 Повишаване на нивото и развитие на познанията в областта на правото 
на Европейския съюз;
 Запознаване с актуалните промени в областта на гражданското и 
административното правоприлагане.

Учебно съдържание:

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

AFS-FF-10-12                                                                         март 

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

Предназначен за:

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

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, 
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 на 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 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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Основи на мрежовата и информационната сигурност. Системи за 
управление на информационната сигурност на административно звено

AFS-FF-11-12                                                                                                  април
            
 
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

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

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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Актуални промени в нормативна база по управление на човешките 
ресурси в държавната администрация

AFS-FF-12-12                       март

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

Предназначен за:

Представители от звената по човешки ресурси на МТСП и ВРБК  към 
министъра на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

ПМС №314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по 
прилагането на Закона за държавния служител: Наредба за условията и реда 
за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; 
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация; Вътрешни 
правила за заплатите; Длъжностно разписание, заповеди, допълнителни 
споразумения; Наредба за документите за заемане на държавна служба; 
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители; Работа 
по практически задачи и казуси за прилагане на промените в нормативната 
база.
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Практически проблеми при прилагането на Закона
 за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

AFS-FF-13-12                                                                                октомври  
           

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

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

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

AFS-FF-14-12                                                                                                    юли                                                                                 
            
   
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на труда 
и социалната политика и други централни и териториални администрации.

Цели на обучението:

 Обогатяване на знанията относно същността и елементите на 
управление, ориентирано към резултатите;
 Повишаване осведомеността за добрите практики по отношение на 
управлението, ориентирано към резултатите;
 Придобиване на практическите умения за прилагане на 
инструментариума за управление, ориентирано към резултатите в публичния 
сектор;
 Запознаване с организационната култура, насочена към постигане на 
резултати и изграждане на умения за мотивиране към постижения и резултати.
 
Учебно съдържание:

Същност на управлението, ориентирано към резултатите; Видове показатели 
за изпълнение: показатели на входа, показатели за процес, показатели за 
продукт/услуга, показатели за качество, показатели за полза/ефект/резултат; 
Йерархия на показателите за изпълнение; Елементи на процеса на управление, 
ориентирано към резултатите: цели, показатели, целеви стойности, резултати, 
проверка, мониторинг, оценка; Управление, ориентирано към резултатите 
и управление, ориентирано към дейностите – сравнителна характеристика; 
Стратегически и практически аспекти на управлението, ориентирано към 
резултатите;  Добри практики при приложението на подхода за управление, 
ориентирано към резултатите в публичния сектор; Характеристики на 
организационната култура, насочена към постигане на резултати; Лидерство 
и лидерски компетентности за постигане на резултати; Мотивация за 
постигане на цели и резултати. Управление на очакванията, поставяне на цели 
и мотивиране към постижения и резултати.
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Концепция за деинституционализация на възрастни. Ангажименти 
на Дирекциите „Социално подпомагане” във връзка с реализиране на 

дейността по деинституционализацията

DFEO-FF-15-12                                                                                                юли  
          

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

Предназначен за:

Социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” и регионалните 
дирекции „Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

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

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

ОБУЧЕНИЯ В СЕМИНАРНА ФОРМА 21
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Социална работа по случай

DFEO-FF-16-12                                                                                            април  
            
 
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП/ДСП, ДАЗД, 
АХУ, централни и териториални администрации, социални партньори, НПО.

Цели на обучението:

 Формиране на умения за комуникация и договаряне в социалната 
работа;
 Надграждане на познанията относно ролята на социалния работник в 
общността;
 Усвояване на практически умения за социална работа със семейства, 
притежаващи различни типове взаимоотношения;
 Повишаване капацитета за ефективна социална работа по случай, 
както и за ръководство на отделните работни фази.

Учебно съдържание:

Същност и основни характеристики на взаимодействието „клиент - 
обслужваща система”; Процес на подпомагане на индивиди и работа по 
специфичен случай; Психология на подтисничеството; Методи за защита 
от насилие; Интегриране на личното и професионалното самосъзнание на 
социалните работници; Динамика за новите взаимоотношения „клиент - 
социален работник”; Договаряне във времето; Договаряне с клиент, оказващ 
съпротива; Модел на интервю в работна фаза; Умения за емпатия и за 
споделяне на чувства; Поставяне на изисквания; Посочване на пречките; 
Умения за обобщаване и приключване на сесията; Казуси от теорията на 
фамилната терапия; Развитие на семейната подкрепа във времето; Работа със 
семейство с един родител; Влияние на култура, етнос, конфликти; Ролята на 
социалния работник в динамична обслужваща система; Същност и развитие 
на работната култура; Подпомагане на клиента при преговорите; Защита на 
клиент; Екипна /интердисциплинарна/ работа с клиент.
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Закрилата на детето – приоритет на социалната политика. Актуални 
нормативни промени

DFEO-FF-17-12                                                                                      октомври  
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, АСП, ДАЗД, АХУ, 
централни и териториални администрации, социални партньори, НПО.

Цели на обучението:

 Повишаване знанията относно международната правна рамка и 
насоките на ЕС в областта на закрила на детето;
 Представяне на действащата правна уредба за закрила на детето в 
Република България и очакваните нормативни промени;
 Анализиране на Стратегическата рамка на политиката за закрила на 
детето и напредъка по изпълнението й;
 Запознаване с органите за прилагане на политиката за закрила на 
детето и техните правомощия;
 Изясняване на основните функции и мерки за закрила на детето.

Учебно съдържание:
   
Международна правна рамка; Насоки на ЕС за утвърждаването и защитата 
на правата на детето; Национално законодателство: Закон за закрила на 
детето; Правилник за прилагането на ЗЗД; Закон за социалното подпомагане 
и Правилник за неговото прилагане; Други нормативни актове, които 
се отнасят към дейностите по закрила на детето - Закон за народната 
просвета, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; Наредба 
за специализирана закрила на деца на обществени места; Стратегическа 
рамка на политиката за закрила на детето: Национална стратегия за детето – 
оперативни цели и мерки, напредък на изпълнението; Органи за прилагане на 
политиката за закрила на детето; Правомощия на специализирания орган за 
контрол; Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата 
в Р България”; Основни функции и мерки за закрила на детето; Предложения 
за подобряване капацитета на системата за закрила на детето в Република 
България.
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Практически измерения на европейската и националната политика по 
заетостта

LM-FF-18-12                                                                                           октомври                                                                                                             
            
      
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

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

Цел на обучението:

 Повишаване информираността относно политиките и добрите 
практики за насърчаване на заетостта в рамките на ЕС;
 Придобиване на допълнителни познания за развитието и резултатите 
от националните политики, програми и мерки за насърчаване на заетостта;
 Запознаване с възможностите за подкрепа развитието на местния 
трудов пазар чрез Европейския социален фонд.

 
Учебно съдържание:

Актуални аспекти на развитието на пазара на труда в Р България; Европейска 
и национална нормативна рамка на политиките по заетостта; Заетост и учене 
през целия живот; Предизвикателства на Европейската стратегия за заетостта; 
Стратегия „Европа 2020”; Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС; 
Развитие на политиката по заетостта на Р България; Актуализирана стратегия 
по заетостта на Р България (2008 г.-2015 г.) и Национален план за действие по 
заетостта -  2012 г.; Постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара 
на труда – гъвкави и надеждни договорни отношения, комплексни стратегии 
за учене през целия живот, ефективни активни политики на пазара на труда, 
модерна система за социална сигурност, институционални задължения за 
изпълнение на българската „пътека”; ОПРЧР в подкрепа на националните 
политики и мерки за насърчаване на заетостта.
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Публично-частното пaртньорство в сферата на услугите по заетостта

LM-FF-19-12                                                                                                 април                                                                                                                
            
    
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

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

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

LM-FF-20-12                                                                                         септември                                                                                       
           
 
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Повишаване на познанията относно практическото приложение 
и особеностите на нормативните указания, регламентиращи трудовото 
посредничество в ЕС и България;
 Придобиване на допълнителни знания за управлението на 
информацията при осъществяване на трудово посредничество;
 Запознаване с подходите и техниките на идентифициране на хора - 
жертви на трафик;
 Изграждане на умения за консултиране с оглед интеграция на пазара 
на труда на хора - жертви на трафик.
   
Учебно съдържание:

Нормативна уредба на трудовото посредничество;  Методи и техники при 
установяване на добра въвеждаща програма и особености при изготвяне на 
индивидуалния план за действие; Мерки и техники на активно проследяване 
и методи при оценка на реализирания напредък; Работа с мобилни екипи; 
Особености при използването на интегрирани информационни системи за 
събиране на данни; Европейски модели и практики на  трудово посредничество; 
Добри практики с ромски медиатори в страните от Югоизточна Европа; Добър 
международен и европейски опит; Програми за подобряване на съществущите 
подходи за идентифициране, социализиране и интегриране на хора - жертви на 
трафик; Укрепване на вертикалното и хоризонтално коопериране; Мониторинг 
и оценка на въздействието и постигнатите резултати.
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Инструменти за успешно трудово посредничество

LM-DL-21-12                септември-октомври

         
Продължителност: 60 дни
Форма на обучение: дистанционна
Такса за участие: 200 лв.

Предназначен за:

Трудови посредници от дирекциите “Бюро по труда” на АЗ.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

Общи положения за устройството, структурата и функциите на Дирекция 
“Бюро по труда” като институция на пазара на труда и Процесен модел 
и обслужване  на принципа на “едно гише” в Дирекция “Бюро  по труда”; 
Процеси при трудовото посредничество в Дирекция “Бюро по труда”; Метод 
на S.W.O.T. анализ; Прилагане на инструментите при регистрация и трудовото 
посредничество в Дирекция “Бюро по труда”; План за действие на безработно 
лице; Отговор на поставени въпроси във връзка с трудовото посредничество; 
Допълнителни познания по темата “Развитие на трудовото посредничество 
и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция 
”Бюро по трудa”; Идентифициране, насочване и по-нататъшно консултиране 
на хора - жертви на трафик с оглед интеграцията им на пазара на труда.
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Нови подходи и методи при предоставяне на социални услуги и 
социална работа по реинтеграция на деца в биологично семейство

SI-FF-22-12                                               април

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

Предназначен за:

Социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” и регионалните 
дирекции „Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

 Надграждане на познанията относно методите на работа с родители и/
или семейства на деца в риск;
 Придобиване на умения за оказване на активна и целенасочена 
подкрепа при наблюдение на семейство в процес на реинтеграция на дете.

Учебно съдържание:

Процес на подготовка и опознаване между биологичен родител и дете; 
Обстоятелства и условия, гарантиращи осигуряване на адекватна грижа 
за детето; Работа на социалните работници с родителите – контакт на 
биологичните родители с детето; Подкрепа на родителите чрез ползване 
на различни социални услуги в общността, насочени към преодоляване и 
справяне с кризата на семейството; Инструменти за оказване на финансова 
помощ на биологични родители при реинтеграция на дете в семейство.
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Инструменти за мониторинг и контрол на социалните услуги

SI-FF-23-12                                                          юни

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

Предназначен за:

Социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” и регионалните 
дирекции „Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

Мониторинг и  контрол на социалните услуги в Европейския съюз; Добри 
световни и европейски практики; Нормативна рамка на българското 
законодателство; Нормативна и институционална рамка на контрола на 
социалните услуги в България;  Обществен мониторинг и контрол на системата 
за предоставяне на социални услуги; Осъществяване на контрол върху 
ефективността и ефикасността на услугите – национален опит; Методика 
за извършване на мониторинг на социалните услуги в общността за хора с 
увреждания и лица/деца в риск; Достъпът до социални услуги и отношенията 
„клиент – доставчик на социални услуги” в контекста на контрола на 
социалните услуги; Контрол по спазване на стандартите за социални услуги; 
Идентифицирани проблеми в практиката.
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Оценка нa качеството на социалните услуги

SI-FF-24-12                                                                     май  
     

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

Предназначен за:

Социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” и регионалните 
дирекции „Социално подпомагане” на АСП и служители на АСП.

Цели на обучението:

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

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

SI-FF-25-12                                                                     юли  
          
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв.

Предназначен за:

Социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” на АСП.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

Актуални промени в Закона за интеграция на хората с увреждания; Нов модел 
на социална оценка, който отчита индивидуалните потребности съобразно 
вида и степента на увреждане; Методиката за комплексна социална оценка – 
документ, отразяващ съвременния подход при работата с хора с увреждания; 
Отпускане на целева помощ за закупуване на медицински изделия, както 
и за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и 
съоръжения за хората с увреждания; Предоставяне на финансова подкрепа 
според вида и степента на увреждане, както и индивидуалните потребности 
на лицето от рехабилитация, обучение, трудова заетост и професионална 
реализация,  социални услуги, социално включване.
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Нови моменти в трудовото законодателство, свързани с възникването и 
изменението на трудовите правоотношения. Допълнителни условия при 
надомна заетост и работа от разстояние. Правна уредба на дейността на 

предприятията, осигуряващи временна работа

OSH-FF-26-12                              февруари

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

Предназначен за:

Инспектори от ИА „Главна испекция по труда”.

Цели на обучението:

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

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

сила без сключен трудов договор

OSH-FF-27-12                                                                  май  
     
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв. 
 
Предназначен за:

Инспектори от ИА „Главна инспекция по труда”.

 Цели на обучението:

 Повишаване знанията относно актуалните въпроси на трудовото 
законодателство в селското стопанство;
 Изясняване на промените в Кодекса на труда във връзка с отговорностите 
при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор;
 Надграждане на уменията за оценка и анализ на професионалните 
рискове и спазването на трудовото законодателство в селското стопанство;
 Актуализиране на знанията относно методите за извършване на 
контролна дейност.

Учебно съдържание:

Актуални въпроси на трудовото законодателство в селското стопанство; 
Основни нормативни актове – изменения и практики; Временна заетост 
в селското стопанство – срочни трудови договори; Актуални промени в 
Кодекса на труда, във връзка със санкционирането на работника/служителя 
при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор; Мерки 
за безопасност, права, задължения и отговорности на работодателите и 
участниците в здравословните и безопасни условия на труд в селското 
стопанство; Методи за оценка и анализ на професионалните рискове в 
условията на труд и спазването на трудовото законодателство в предприятията 
от селското стопанство; Организация на контролната дейност, реда и начина 
за извършване на контрола; Роля на комитетите и групите по условия на труд.
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Специфични аспекти на контрола, упражняван от ИА „ГИТ” по 
законосъобразното наемане на работа на лица до 18 години. Тежки 

форми на детски труд

OSH-FF-28-12                                                                                                   май                                                                                                                     
            
    
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв. 

Предназначен за:

Инспектори от ИА „ГИТ” и служители в специализираната администрация на 
ИА „ГИТ” с възложени правомощия на инспектори по труда.

Цели на обучението:

 Задълбочаване на познанията относно законосъобразното наемане на 
работа на лица под 18 години и тежките форми на детски труд;
 Развиване на практическите умения за упражняване на контрол по 
законосъобразното наемане по трудово правоотношение на лица до 18 години.

Учебно съдържание:

Методи за упражняване на контрол по спазване на нормитe, закрилящи труда 
на лица до 18 години; Видове и характер на тежките форми на детски труд 
според определението на МОТ; Механизми за взаимодействие с другите 
държавни органи, имащи компетентност в областта на детския труд, с 
оглед упражняване на контрол по законосъобразното наемане на лица до 18 
години по трудово правоотношение; Международен и европейски опит при 
законосъобразното наемане на лица до 18 години; Решаване на практически 
казуси.
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Ефективното общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти

ONS-FF-29-11                                              май  
       
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 210 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК 
към министъра на труда и социалната политика и от други централни и 
териториални администрации.

Цел на обучението:

 Усвояване на техники за изграждане и мотивиране на екипи;
 Развиване на практическите умения за работа в екип;
 Придобиване на умения за диалог със засегнатите страни в спора;
 Овладяване на техники за обсъждане при спор с трета страна;
 Формиране на умения за посредничество при конфликти.

Учебно съдържание:

Ефективна комуникация между членовете на екипа; Мотивиране на членовете 
на екипа; Същност на комуникацията; Конфликти и кризи в работата - 
видове, развитие; Техники на комуникация и решаване на конфликти и кризи; 
Управление на емоциите - въздействие на емоциите в процеса на комуникация 
и при вземането на решения; Психологически тактики, използвани при 
разрешаване на конфликти;Реакции при кризисна ситуация ; Как да реагираме 
на арогантността, неясните изявления, личностните атаки, преувеличаването 
и други често срещани тактики при конфликтите; Как да преговаряме 
- ефективно преговаряне за постигане на резултат „печеля/печелиш”; 
Принципно договаряне; Организационен конфликт и начини за справяне 
с него; Утвърдени стратегии на преговори за разрешаване на конфликти; 
Методи за предотвратяване възникването на конфликти и кризи; Необходими 
ресурси за ефективно управление на конфликти и кризи; Видове интервенции 
от трети страни и използването им при разрешаване на конфликти; Диалогът 
като средство за избягване на конфликт и кризисни ситуации; Функция на 
арбитража.
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Аналитичният подход в административната работа - особености, 
елементи и техники

ONS-FF-30-12                                                         юни

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

Предназначен за:

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

Цели на обучението:

 Запознаване с особеностите, елементите и техниките на аналитичния 
подход;
 Идентифициране на условията за успешното прилагане на аналитичния 
подход;
 Формиране на практически умения за прилагане на аналитичния 
подход в административната работа.

Учебно съдържание:

Въведение в аналитичния подход, приложим в административната работа: 
избор на информационни източници, съдържание на анализа, обществена 
значимост на изводите и формиране на предложения за провеждане 
на определени политики; Специфични умения за идентифициране на 
необходимата за анализа информация; Допълнителни знания за обработка 
на информацията и привеждането й в подходящ вид за аналитична работа; 
Способности за открояване на проблемите и разглеждането им в контекста 
на социално-икономическото развитие; Основни статистически показатели 
за анализиране на демографските процеси, пазара на труда, образованието, 
социалното подпомагане, бедността; Практически казуси и задачи, 
демонстриращи приложението на аналитичния подход в административната 
работа.
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Делови взаимоотношения, комуникационни и презентационни умения 
на служителите в администрацията (на английски език с входящо 

ниво B1)

ONS-FF-31-12                                                        март  
        
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв. 

Предназначен за:

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБК 
към министъра на труда и социалната политика  и от други централни и 
териториални администрации.

Цели на обучението:

 Придобиване на специфични умения при воденето на срещи, 
преговори и презентиране чрез прилагане на различни техники и използване 
на специализиран софтуер;
 Усвояване на техники на поведение по време на срещи и преговори  с 
използване езика на тялото.

Учебно съдържание:

Делово общуване и ефективни комуникационни умения на работното място; 
Вербална комуникация, Междуличностно общуване и език на тялото; 
Ефективно управление и ръководене на срещи;  Стилове на преговори; 
Стратегии и методи на преговорите; Водене на ефективни преговори; 
Изготвянето на презентации – елемент на ефективното делово общуване; 
Основни действия при работа с MS Power Point – създаване и редактиране 
на презентация. Създаване и вмъкване на графични обекти, диаграми и 
организационни схеми; Оформление на таблици. 
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Среща-дискусия с представители от звената по човешки ресурси

       

 
Продължителност: 1 ден

Такса за участие: 110 лв.

Предназначен за:

Представители от звената по човешки ресурси от МТСП и ВРБК  към 
министъра на труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Обсъждане на актуални въпроси по прилагане на европейските и 
националните стандарти за управление на човешките ресурси в държавната 
администация;
 Обмен на опит и добри практики в сферата на управлението на 
човешките ресурси в системата на МТСП.
 
Учебно съдържание:

Прилагане на съвременни политики и стандарти за управление на човешките 
ресурси в администрацията – стандарти за професионална компетентност 
и функционални стандарти за дейността; Усъвършенстване процесите 
на  работа в звената по УЧР; Развитие на компетентности в областта на 
УЧР, критерии за професионализъм; Условия на работа, възнаграждения 
и мотивация на служителите в администрацията; Оценка на изпълнението 
и атестиране на служителите; Стимулиране на професионално и кариерно 
развитие; Обвързване на обученията с професионалото и кариерното развитие 
на служителите; Анализ на потребностите от обучения; Насърчаване на 
настойничеството и развитието на млади кадри.

&
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Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти

ONS-FF-33-12                                               февруари  
      
     
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Опознаване и ефективно прилагане на техники за работа с клиенти;
 Усвояване на различни модели за справяне със стреса.

Учебно съдържание:

Какво представлява стреса и какви са видовете стрес; Факторите на стрес 
в работната среда и отраженията му върху служителя; Личност и стрес – 
видове индивидуални реакции;  Типове клиенти  – характерни особености на 
вербалното и невербалното общуване; Стратегии и техники за справяне със 
стреса при работа с клиенти; Модел на поведение при конфликтна ситуация; 
Умения за слушане и водене на разговор.
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Електронни таблици MS EXCEL – курс за начинаещи

ONS-FF-34-12                                                          февруари  
            
   
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв. 

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Цели на обучението:

 Придобиване на основни познания за работа с MS Excel и прилагането 
им в ежедневната работа;
 Придобиване на умения за създаване и редактиране на електронни 
таблици;
 Формиране на умения за използване на формули и основни вградени 
функции за управление на процеса на изчисление;
 Формиране на умения за визуализиране на табличните данни чрез 
диаграми.
   
Учебно съдържание:

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

ONS-FF-35-12                                              юни  
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 170 лв.

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

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

ONS-FF-36-12                                                                                                   юли                                                                                                                     
     
         
Продължителност: 4 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 340 лв. 

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика, експерти от Договарящите органи на ОП РЧР.

Цели на обучението:

 Запознаване с видовете учене и развиване на умения за идентифициране 
на стиловете на учене;
 Задълбочаване на разбирането за понятията «група» и «екип» и 
насочване към някои умения за работа в група;
 Анализиране на «критичните» ситуации в учебния процес на възрастни 
и развиване на умения за преодоляване на такива ситуации;
 Разясняване на принципите на съвременното обучение на възрастни и 
мотивиране за използването им в дейността като преподавател на възрастни;
 Създаване на умения за провеждане на учебен процес с възрастни 
съобразно тяхната специфика като учащи;
 Развиване на умения за овладяване на различни по състав групи като 
една от характерните особености на обучението на възрастни.
   
Учебно съдържание:

Видове учене; Разликата между педагогика и андрагогика; Принципи 
на обучението на възрастни; Изисквания към съвременното обучение на 
възрастни; Структуриране на учебния план; Методологически аспекти на 
разработването на обучителна програма за възрастни: визуализиране, близост 
до реалност, ориентираност към практика; Цикъл на мотивацията на възрастни; 
Работа с групи с различно изходно ниво на знания, професионален и житейски 
опит, възраст, цели, нагласи, способности и стил на учене и др; Възможности 
за работа в екип; Формиране на екип, разрешаване на конфликти в екипа, 
създаване на екипен климат и повишаване на доверието и сътрудничеството; 
„Критични” ситуации в учебния процес с възрастни.
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Работа с Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ. Интерактивни 
методи на преподаване

ONS-FF-37-12                                                          май
       
         
Продължителност: 3 дни
Форма на обучение: присъствена
Такса за участие: 210 лв. 

Предназначен за:

Преподаватели, включени в базата данни на ЦРЧРРИ.

Цели на обучението:

 Представяне на функционалностите на Платформата за дистанционно 
обучение на ЦРЧРРИ;
 Придобиване на задълбочени знания и практически умения за работа с 
Платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ;
 Формиране на знания относно интерактивните методи на преподаване 
и умения за разработване и организиране на учебен процес във виртуална 
среда.

Учебно съдържание:

Запознаване с принципите на работа на Дистанционната платформа на 
ЦРЧРРИ – функции на отделните рубрики, структура и възможности на 
учебната среда; Специфика на обучителния процес в дистанционна форма; 
Роля на тютора в подпомагане на учебния процес в групата; Роля на 
мениджъра на обучението; Матрица на тютора – обвързване на преподаваната 
тема с целта, съдържанието, метода и резултатите на преподавания материал; 
Стъпки на изпълнение на модула - откриване, индивидуално съдействие, 
обобщаване и заключение по изпълнението на задачите; Интерактивни 
методи на преподаване – реализирането им чрез рубриките «Учебен форум» 
и «Индивидуално съдействие»; Проверка на знания посредством анкети и 
тестове – възможности за изпълнението им на Платформата за дистанционно 
обучение.
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Изготвяне на презентации с MS POWER POINT

ONS-FF-38-12                                                                                                 март
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители на експертни длъжности от МТСП и ВРБК към министъра на 
труда и социалната политика.

Цели на обучението:

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

Учебно съдържание:

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

EP-FF-39-12                                                                                                  април  
   
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители от централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса и НПО, участващи пряко в създаването 
и прилагането  на  икономически политики.

Цели на обучението:

 Обогатяване на знанията относно същността и показателите, описващи  
конкурентоспособността на икономиката;
 Развитие на познанията относно факторите и условията, които 
благоприятстват постигането на по-висока конкурентоспособност на 
българската икономика.
 
Учебно съдържание:

Конкурентоспособността на икономиката – дефиниция и основни 
характеристики; Видове конкурентоспособност; Показатели за 
конкурентоспособност - ефективност на стоковите и финансовите пазари, 
технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, инфраструктура, 
иновативност, ефективност на работата на публичните институции, гъвкавост 
и сигурност на пазара на труда, образование,  квалификация на работната 
сила и др.; Класация на Световния икономически форум за глобалната 
конкурентоспособност; България и предизвикателствата на съвременната 
конкурентоспособна икономика; Потенциал за конкурентоспособен растеж – 
фактори и условия; Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика» (2007-2013); Добри практики в изпълнението на 
проекти, насърчаващи конкурентоспособността на българската икономика.
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Директно финансиране по програми, управлявани от ЕК

EP-FF-40-12                                                                                                   юли
     
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители от централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса и НПО, участващи в разработването и 
изпълнението на проекти.

Цели на обучението:

 Запознаване с механизмите на директно финансиране от ЕК;
 Повишаване на осведомеността относно начините на кандидатстване 
по програми и проекти, финансирани пряко от ЕК.

Учебно съдържание:

Директното финансиране по програми на ЕК – инструмент за постигане на 
целите и приоритетите на развитието на Европейската общност; Механизмите  
на директно финансиране – особености и правила на осъществяване; 
Насърчаване на партньорства; Основни направления на разходите: 
конкурентоспособност и кохезия за растеж и заетост; опазване и управление 
на природните ресурси; свобода, сигурност, справедливост и гражданство, 
Европейският съюз като глобален играч; „Седма Рамкова Програма” – най-
големият финансов инструмент на ЕК за изследователски проекти, „Прогрес” 
– Общностна програма за заетост и социална солидарност; Програма „Учене 
през целия живот”; Програма „Младежта в действие”, Програми „Инициативи 
на Общността” като част от Структурните фондове – INREREGG, URBAN, 
EQUAL, LEADER+, JEREMIE, JASPERS и др.
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Анализ и оценка на инвестиционни проекти и бизнеспланове

EP-FF-41-12                                                                                            октомври  
   
         
Продължителност: 2 дни
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 170 лв. 

Предназначен за:

Служители от централни и териториални администрации, социални 
партньори, представители на бизнеса и НПО, участващи в разработването на 
инвестиционни проекти.

Цели на обучението:

 Надграждане на знанията относно ситуационния, маркетингов и 
финансов анализ на инвестиционен проект;
 Повишаване нивото на уменията за създаване на бизнесплан;
 Представяне на методите за оценка на финансовата ефективност на 
инвестиционен проект;
 Изграждане на умения за оценка на инвестиционен проект по основни 
критерии.
 
Учебно съдържание:

Същност и функции на бизнесплана. Обхват на бизнесплана. Етапи на 
разработването на бизнесплана. Ситуационен анализ на проекта: Мисия; 
Анализ и оценка на външната среда; Анализ и оценка на вътрешните фактори 
и променливи; Конкурентни стратегии; Конкурентна стратегия и анализ. 
Маркетингов анализ на проекта: Описание на продуктите и услугите; Анализ 
на пазара; Цени; Реклама; Финансов анализ на проекта: Приходи, разходи и 
печалби; Инвестиционни и експлоатационни разходи; Оценка на проекта по 
основни критерии; Финансов план на проекта; Статични и динамични методи 
за оценка на финансова ефективност на инвестиционните проекти.
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Програма за квалификация и преквалификация
„Социална подкрепа на лица и семейства”

VT-BA-01-12                                                                                                                  март-април
VT-BA-02-12                                   май-юни
VT-BA-03-12                                                                                                             септември-октомври
VT-BA-04-12                                октомври-ноември
        
Продължителност: 60 дни/120 часа
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Такса за участие: 740 лв2.

Предназначен за:

60 социални работника (4 групи по 15 обучаеми) от дирекциите „Социално 
подпомагане” и регионалните дирекции „Социално подпомагане”.

Цели на обучението:

 Запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика 
и практика при работа с групи в неравностойно положение;
 Усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални 
услуги и координиране на системите за социална сигурност;
 Повишаване нивото на мотивация за успешно прилагане на социалните 
политики, програми и мерки за социална подкрепа на лица и семейства.

Учебно съдържание:

Принципи и подходи при реализиране на политиките по предоставяне 
на социални услуги; Управление на социалните услуги в общността и 
специализираните институции; Стандарти и критерии за предоставяне на 
социални услуги; Концепция за деинституционализация; Социалните услуги 
– успешни практики; Мерки за превенция и ограничаване на насилието при 
групи в неравностойно положение; Координация на системите за социална 
сигурност – разпоредби на ЕС относно социалната сигурност и нейната 
координация; Е-формуляри, сегменти и различни точки за достъп до базата 
данни на компетентните институции – АСП, НАП, НОИ и НЗОК; Политики, 
програми и мерки за намаляване на бедността и риска от социално изключване; 
Социално включване и интеграция на ромите – нормативна рамка и политики; 
Модели и подходи за разрешаване на конфликти на работното място; Стресът 
на работното място – произход и начини за неговото преодоляване.

 2Таксата за участие в професионалните обучения включва: възнаграждение на лекторите, 
обучителни материали, ползване на зали и техника, настаняване в хотел, храна, кафе-паузи, 
издаване на сертификат и транспорт от МТСП до ЦРЧРРИ и обратно
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Програма за квалификация и преквалификация
„Социална работа за деца и семейства в риск”

VT-BA-05-12                 юни-юли
VT-BA-06-12                     октомври-ноември

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

Предназначен за:

30 социални работника (2 групи по 15 обучаеми) от дирекциите „Социално 
подпомагане” и регионалните дирекции „Социално подпомагане”.

Цели на обучението:

 Задълбочаване на знанията относно ефективното прилагане на 
политиките, програмите и мерките за социалната работа с деца и семейства в 
риск;
 Усъвършенстване на уменията за работа с децата и техните семейства, 
както и с доставчиците на социални услуги за тях на различни равнища;
 Повишаване нивото на мотивация за успешно прилагане на социалните 
политики, програми и мерки, насочени към оказване на социална подкрепа на 
деца и семейства в риск.

Учебно съдържание:

Политики, програми и мерки за закрила и социални услуги за деца; Законови 
и под-законови нормативни актове, регламентиращи социалната политика в 
отделите „Закрила на детето”; Национална стратегия за детето – оперативни 
цели и мерки, напредък на изпълнението; Органи за прилагане на политиката 
за закрила на детето; Правомощия на специализирания орган за контрол; 
Национална стратегия „Визия   за    деинституционализация    на    децата    в                    
Р България”; Алтернативи за подобряване капацитета на системата за закрила 
на детето в Р България. Работа по случаи на насилие над деца - спешни мерки, 
взаимодействие с институциите, ангажирани по проблема; Координация 
на схемите за социална сигурност - Разпоредби на ЕС относно социалната 
сигурност и нейната координация; Е-формуляри, сегменти и различни точки 
за достъп до базата данни на компетентните институции – АСП, НАП, НОИ 
и НЗОК; Модели и подходи за разрешаване на конфликти на работното 
място; Стрес на работното място – произход и начини за преодоляване; 
Интердисциплинарен подход при деца в неравностойно положение – 
алтернативни начини и методи за равноправно интегриране.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 50

&

&

&



Безопасност на труда при експлоатация на съоръжения с повишена 
опасност

VT-FF-07-12                      април

      
Продължителност: 3 дни/20 часа
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв.

Предназначен за:

30 инспектори от ИА „ГИТ” (1 група от 30 обучаеми).

Цели на обучението:

 Повишаване на знанията относно специфичните опасности при 
експлоатацията на съоръжения с повишена опасност;
 Придобиване на умения за преценка на обезопасеността на 
използваните съоръжения в предприятията;
 Подобряване качеството на контролната дейност при експлоатация на 
съоръжения с повишена опасност;
 Унифициране на критериите при извършване на контрола по 
безопасност на труда при експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
 
Учебно съдържание:

Характерни особености на съоръженията с повишена опасност; Опасности 
при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност; Оборудване на 
съоръженията с повишена опасност с основните предпазни устройства 
(предпазни и възвратни клапани, предпазни мембрани, блокировки и други), 
които осигуряват безопасната им експлоатация; Преценка на обезопасеността 
на използваните съоръжения с повишена опасност в предприятията; Мерки 
за безопасност, права, задължения и отговорности на работодателите и 
участниците в здравословните и безопасни условия на труд в предприятията; 
Основни аспекти, стоящи в основата на инспектирането при експлоатацията 
на съоръжения с повишена опасност.
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Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване 
на трудово-правните норми в икономически дейности „Дърводобив” и 

„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”

VT-FF-08-12                                                       април

         
Продължителност: 3 дни/20 часа
Форма на обучение: присъствена 
Такса за участие: 210 лв.

Предназначен за:

30 инспектори от ИА „ГИТ” (1 група от 30 обучаеми).

Цели на обучението:

 Придобиване на знания за прилагане на нормативните изисквания по 
възникване и спазване на трудовите правоотношения;
 Запознаване със спецификите на разпределението на работното време 
и заплащането на трудовите възнаграждения;
 Формиране на умения за идентифициране на специфичните опасности, 
породени от работното оборудване;
 Повишаване качеството на контролната дейност.

Учебно съдържание:

Нормативни изисквания по спазване на трудовото законодателство в 
икономически дейности „Дърводобив” и „Производство на дървен материал и 
изделия от дървен материал”; Актуални промени в Кодекса на труда, във връзка 
със санкционирането на работника/служителя при предоставяне на работна 
сила без сключен трудов договор; Мерки за безопасност, права, задължения и 
отговорности на работодателите и участниците в здравословните и безопасни 
условия на труд в отрасъла; Организация и провеждане на инструктаж по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Осигуряване на 
лични предпазни средства и работно облекло в отрасъла; Идентифициране на 
специфичните опасности, породени от работното оборудване на използваната 
техника; Организация на контролната дейност, реда и начина за извършване 
на контрола; Роля на комитетите и групите по условия на труд.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 52

&

&

&

&

 
НОВО 



 
НОВО 

Стефана Кафтанджиева – началник  отдел 
„Учебен”
Преподавател и ръководител в образователната 
сфера с над 20 години трудов стаж

Веселка Сотирова –  главен експерт, организатор 
на обучения
Преподавател в образователната сфера с над 20 
години трудов стаж

Лина Костадинова – главен експерт, мениджър на 
дистанционната платформа за обучение 
С над 3-годишен опит в сферата на професионалното 
образование

УЧЕБНИЯТ ЕКИП НА ЦЕНТЪРА

Иван Бакалов – графичен дизайнер
С над 7-годишен опит в изпълнението и реализацията 
на печатни материали и документи, изискващи 
графично оформление и арт-дизайн

Силвия Андонова - старши експерт, организатор 
международни обучения
С опит в международни образователни институции

Биляна Добринова – младши експерт, организатор 
национални и международни обучения, старт в 
професионалната кариера в образователната сфера
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