
ВТОРНИК 30.06.2015 г.
Регистрация на участниците и попълване на 
въпросник за предварителна самооценка
Откриване на семинара. Представяне на 
участниците и целите на обучението.

Развитие на пазара на труда в България, 
интегрирани насоки за растеж и заетост на ЕС; 
добри практики за програми и инициативи в 
областта на пазара на труда на други страни 
членки на ЕС
Презентация   10:00  - 11:30

Кафе - пауза   11:30 – 11:45

Развитие на политиката по заетостта на Р 
България; Национален план за действие по 
заетостта - 2015 г. 
Презентация, дискусия  11:45 – 13:15

Обяд                                          13:15 - 14:00

Оценка на ефективността и ефикасността на  
програмите и мерките на пазара на труда
Дискусия                  14:00 – 15:30

Кафе - пауза                                              15:30 – 15:45

Решаване на задача                 15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 - 17:30

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Надя Анастасова
организатор на обучението

e-mail: nadya_anastasova@chrdri.net
тел.: 0882826674

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

СРЯДА 01.07.2015 г.
Резюме на наученото през предходния ден и 
представяне на предстоящите теми
Въпроси и отговори, дискусия 10:00  - 11:30

Кафе - пауза   11:30 – 11:45

Подготвяните промени в Закона за 
насърчаване на заетостта и Кодекса на труда
Презентация, дискусия  11:45 – 13:15

Обяд                                  13:15 – 14:00

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. в подкрепа 
на националните политики и мерки за 
насърчаване на заетостта за периода 2014-2020 
г.
Презентация                          14:00 – 15:30

Кафе - пауза                  15:30 – 15:45

Дискусия. Закриване на обучението. Изводи и 
заключения                 15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване  на семинара                17:15 - 17:30

•     единадесет съвременно оборудвани
учебни зали;                          

•     модерна конферентна зала с
възможност за симултанен превод от
няколко езика;

•     библиотека с читателски места,
копирни, компютърни услуги и  
интернет;

•     хотелска част с три корпуса;
•     ресторант със сто места и бар;
•     тенис на корт;
•     тенис на маса;
•     билярд;
•     дартс;
•     баскетболна площадка;
•     фитнес зала и сауна. 

Центърът разполага с:

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
семинар, 30 юни - 1 юли 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ



 ОБОСНОВКА 

 В условията на икономическо 
оживление постигането на 
икономически растеж с повече 
и по-качествени работни места 
и  насърчаване на заетостта за 
групите в неравностойно положение 
придобиват изключително важно 
значение. Необходимо е широк 
кръг от експерти, разработващи и 
прилагащи политики към запазване 
и насърчаване на заетостта, да имат 
подробна и актуална информация 
за различните инициативи, мерки 
и програми, осъществявани както 
в други държави членки на ЕС, 
така и в България. Това би могло 
да гарантира тяхната ефективност 
и ефикасност. Повишаването на 
равнището на заетост е основна 
цел на Европейската стратегия по 
заетостта и на Актуализираната 
стратегия по заетостта на Р България 
2014-2020 г. Това е предпоставка 
за ефективно оползотворяване 
на потенциала на всяко лице в 
трудоспособна възраст, осигуряване 
на доходи от труд и намаляване на 
бедността и социалното изключване. 
 Тези факти обосновават 
необходимостта да се проведе 
обучение с настоящата тематика.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 На базата на получените знания 
по време на обучението, участниците:

• ще повишат знанията си 
относно съществуващите политики 
и добри практики за насърчаване на 
заетостта в рамките на ЕС; 

• ще повишат информираността 
си за резултатите от прилаганите 
програми и мерки на насърчаване на 
заетостта на национално ниво;

• ще се запознаят с начините за 
оценяване на ефектите от програмите 
и мерките и тяхното въздействие 
върху пазара на труда.

 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 Целите на обучението 
обхващат:
• Повишаване на знанията 
и информираността относно 
политиките и добрите практики за 

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Обучението е предназначено за 
служители на експертни длъжности 
от МТСП и ВРБ към министъра на 
труда и социалната политика и от 
други централни и териториални 
администрации, социални партньори, 
НПО, участващи или имащи 
отношение към разработването на 
национални политики и програми 
за насърчаване на заетостта.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „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”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 В съответствие с най-новите 
методи на обучение, които поддържа 
Центърът, теоретичната част от 
програмата ще бъде представена чрез 
структурирано лекционно изложение, 
визуализирано с Power Point 
презентации, а практическите умения, 
които трябва да развият участниците, 
ще бъдат изработени чрез дискусии 
и решаване на задача. Тези два 
елемента ще изградят интерактивната 
връзка между преподавателя 
и участниците в групата.

 ЛЕКТОРИ

 Преподавател в обучението ще 
бъде г-жа Елка Димитрова – доктор 
по икономика, представител на Р 
България в Комитета по заетостта 
към Европейската комисия, директор 
на дирекция „Политика на пазара 
на труда и трудова мобилност” в 
МТСП, хон. преподавател в УНСС.

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 Участниците в обучението ще 
се запознаят с актуалните аспекти 

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 и 
тяхната ефективност и ефикасност;

• Получаване на знания относно 
възможностите за насърчаване на 
заетостта и повишаване качеството 
на работната сила чрез Европейския 
социален фонд;

• Повишаване на ангажираността 
на експертите към промените в 
трудовото законодателство още на 
етапа на тяхното разработване.

www.chrdri.net

на развитието на пазара на труда в 
Р България; Интегрираните насоки 
за растеж и заетост на ЕС; добри 
практики за програми и инициативи 
в областта на пазара на труда и 
на други страни членки на ЕС. 
Програмата включва проблемите 
за развитието на политиката по 
заетостта на Р България; Национален 
план за действие по заетостта - 
2015 г. и оценката на ефективността 
и ефикасността на програмите и 
мерките. Ще бъдат застъпени и 
подготвяните промени в областта 
на пазара на труда в Закона за 
насърчаване на заетостта и Кодекса 
на труда, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 
в подкрепа на националните 
политики и мерки за насърчаване 
на заетостта за периода 2014-2020 г.


