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ФОКУСНА ФОКУС
 И тази година месец април е наситен с 
интересни обучения на различна тематика. 
Сред тях се откроява специализираният 
семинар по въпросите за превенция 
и противодействие на корупцията в 
социалните дейности. На него ще присъстват 
всички служители от инспектората на 
Агенцията за социално подпомагане (АСП), 
заемащи ръководни и експертни длъжности, 
като това е първото по рода си обучение 
за тези целева група. То се провежда по 
програма, изпълнявана от ЦРЧРРИ в рамките 
на Споразумението му с МОЦ на МОТ.
 На дистанционната платформа на 
Центъра, през която годишно преминават 
обучение от разстояние средно около 180  
държавни служители, ще стартират един 
дистанционен семинар за наставници в 
системата на Агенцията по заетостта (АЗ), 
специализирано обучение на тема „Добър 
мениджър“, предназначен за новоназначени 
ръководители в системата на АЗ, както 
и професионално обучение за трудови 
посредници.
 Практически умения за справяне със 
стреса при работа с клиенти ще упражнят 
социални работници от дирекциите 

“Социално подпомагане” (ДСП), служители 
на регионалните дирекции на АСП и от други 
централни и териториални администрации в 
рамките на двудневен семинар по темата.
 Служители от МТСП и второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра 
на труда и социалната политика и от други 
държавни и общински администрации, 
социални партньори, НПО, които са 
ангажирани с подготовката и провеждането на 
обществени поръчки, ще участват в семинар, 
касаещ актуални практически и правни 
въпроси от тяхното управление.
 През този месец в рамките на 
ангажиментите на ЦРЧРРИ към изпълнението 
на НПДЗ 2018г., са планирани да започнат 
курсове за професионална квалификация 
на безработни лица по три специалности: 
„Озеленяване и цветарство“, „Камериер“ и 
„Малък и среден бизнес“. Последният курс е 
тясно обвързан с предхождащо обучение по 
ключова компетентност „Инициативност и 
предприемачество“. То е фокусирано върху 
изграждането на лидерските умения, като 
необходимо условие за ангажираност и 
персонално развитие в сферата на малкия и 
среден бизнес. 
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ФОКУС СЪВРЕМЕННИЯТ ФОКУС ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО 
НА КОНФЛИКТИ
Е ВЪРХУ ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 В учебния график на Центъра за 
обучения на безработни лица по НПДЗ 
за 2018 г. са предвидени четири курса 
по две ключови компетентности (КК), 
съгласно Европейската рамка за ключови 
компетентности.
 Ключовите компетенции за учене през 
целия живот представляват комбинация 
от знания, умения и нагласи и имат важно 
значение за развитието и реализацията на 
хора от уязвимите групи.  Те увеличават 
възможностите за избор, повишават 
адаптивността към променящите се 
условия на живот и работа, правят хората 
социални, мобилни, конкурентоспособни и 
мотивирани за трудова заетост.
 Европейската рамка за ключови 
компетентности се състои от осем основни 
модула, които са взаимозависими, но и 
индивидуално значими. Акцентът във всеки 
отделен случай е основан на критично мислене, 
творчество, инициативност, решаване на 
проблеми/задачи, управление на риска и 
вземане на решения. Всеки модул покрива 
едно основно умение, предоставяне на 
теория, концепции, практически примери, 
дейности, полезни връзки, справочници и 
пр.
 През месец март т.г., в Центъра вече 
се осъществи обучение по КК5 „Умения за 
учене“, което беше на тема „Управление на 
конфликти и кризи“. В него взеха участие 
15 безработни лица, регистрирани в 
бюрата по труда по местоживеене, които  
придобиха нови знания за емоционалната 
интелигентност и надградиха своите 
умения относно успешната комуникация и 
възможностите за справяне с конфликтни 
ситуации.

 

 Лектор на обучението бе г-жа 
Силвия  Митова, която преподава  
в Центъра от края на 2013 г. по 
дисциплините „Бизнес комуникации”, 
„Делова кореспонденция”, „Фирмена 
култура”, „Работа в екип” и „Управление 
на работното време”. Г-жа Митова е 
магистър по „Маркетинг и мениджмънт” 
в Университет за национално и световно 
стопанство (УНСС) и магистър по 
„Теория на изкуството” към Нов 
български университет (НБУ).  
 След приключване на обучението 
г-жа Митова бе любезна да отговори на 
няколко въпроса, свързани с първото 
обучение за КК.
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ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Силвия Митова



- Г-жо Митева, какви са 
впечатленията Ви от първата 
група, преминала обучението за КК 
„Управление на конфликти и кризи“?

Силвия Митева: За мен като лектор 
курсът бе истинско предизвикателство и 
вдъхновение с неговия съвременен фокус 
върху емоционалната интелигентност  
/самоконтрол, самопознание, мотивация, 
емпатия и социални умения/ при 
разрешаването на конфликти. Групата бе 
мотивирана, интелигентна, будна. Успя 
да ме провокира с въпроси и поведение. 
Специално за техните нужди проведохме 
ролева игра „Госпожа Екскурзовод и 
господин Всезнайко”, илюстрирайки 
възможните стилове  при управлението на 
конфликти – избягване, приспособяване, 
принуда, компромис, сътрудничество. 
Заедно изследвахме възможностите да 
правим  комплименти и критики.

- Смятате ли, че придобитите умения 
на участниците, ще им помогнат да се 
реализират на пазара на труда? 

Силвия Митева: Темите бяха 
разпределени в три модула: емоционална 
интелигентност, комуникативни умения 
и управление на конфликти и кризи. 
Всяка една от тях има голямо практическо 
приложение с оглед на това, че човек 
преди всичко взаимодейства с други хора 
в съвременния свят в професионален и 
личен план. Все 
по-често  чуваме за случаи на хора, 
напуснали работното си място не 
поради натиска на вечно недостигащото 

работно време или поради сложността 
на служебните ангажименти, а поради 
неспособността да се справят със свои 
колеги от групата на т.нар. „трудни 
хора”. Курсът предостави възможност 
участниците да се запознаят с  различни 
гледни точки по тази болезнена за 
мнозина тема.

- Какво смятате, че трябва да се 
допълни или премахне в програмата?

Силвия Митева: Програмата е 
балансирана и нищо не бих променила. 
По-скоро бих се опитала с повече 
примери да подчертая многообразието 
от начини за разрешаване на конфликти, 
за да стигнем до заключението, че в 
крайна сметка всеки един от нас има 
уникален подход, със своите нюанси 
в рамките на дори едно денонощие в 
зависимост от настроението ни, човека 
насреща, контекста на ситуацията и 
т.н. Теоретичните обобщения, струва 
ми се, създават прекомерното очакване 
в аудиторията за съществуването на 
всемогъщ инструмент, който ще ни 
спести работата върху себе си.

- Смятате ли, че обучението може 
да се проведе и в дистанционна форма, 
използвайки платформата на Центъра?

Силвия Митова: Мисля, че няма 
причина това да не може да се получи.

 Екипът на Центъра благодари на 
г-жа Митова за отделеното време за 
интервюто. 
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ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ 
АПРИЛГРАФИК
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НАСТАВНИЧЕСТВОТО В СИСТЕМАТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Семинар, 10 април – 4 май 2018 г.

Форма на обучение: дистанционна
Семинарът се осъществява в рамките на Споразумението  между МОЦ на МОТ 

и ЦРЧРРИ

 Семинарът е предназначен за служители 
на ръководни и експертни длъжности от 
дирекции „Бюро по труда”, изпълняващи 
ролята на наставници.
 АЗ има натрупан дългогодишен 
положителен практически опит в сферата 
на наставничеството, който се нуждае от 
систематизиране и обогатяване въз основа 
на съвременните тенденции в развитието на 
човешките ресурси. 
 Наставничеството в структурите 
на АЗ допринася за по-ефективното 
приспособяване на новоназначените 
служители към условията на работното им 
място чрез използването на знанията и опита 
на изявени професионалисти от Агенцията.
 Обучението цели да запознае 
участниците със задачите и приоритетите на 
наставниците и да утвърди наставничеството 
като ефективен метод при въвеждането 
в работата и мултиплициране на добрите 

постижения на изявените служители. Освен 
това АЗ работи в посока по уеднаквяване 
методите на работа на наставниците и 
стандартите за въвеждане на новоназначените 
служители, чрез проучване на добрите 
практики за въвеждане в работата на 
новопостъпилите служители.
 Учебната програма е проектирана 
в максимална степен да оползотвори 
възможностите, които дава обучението, 
доставено чрез интернет: неограничен достъп 
до различни източници на информация и 
обмен между участниците в обучението, 
използване на богат набор учебни материали 
(без ограничения на време и място за 
обучение), свобода на избора кога и колко 
време да се работи на дистанционната 
платформа.
 На успешно завършилите семинара 
ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.
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ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ
Семинар, 17 – 18 април 2018 г.

Форма на обучение: присъствена
Семинарът се осъществява в рамките на Споразумението  между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Семинарът е предназначен за социални 
работници от ДСП, служители на РДСП от 
АСП и от други централни и териториални 
администрации, чието служебно ежедневие 
предполага обслужване на клиенти.
 Стресът на работното място е ключов 
фактор, който може да доведе до понижаване 
на мотивацията на служителите в 
администрацията, да стимулира текучеството 
им, да провокира трудови инциденти, да 
породи неудовлетвореност от работата и да 
влоши качеството на предоставяните услуги. 
Той често е и в основата на междуличностни 
конфликти. 

 Наличието на стресови фактори 
пряко и/или косвено оказва влияние върху 
цялостната ефикасност и ефективност от дейността 
наинституцията /организацията.
 В резултат на обучението участниците  
ще са усвоили различни техники и методи за 
справяне със стреса, като ще са надградили 
своите знания за работа с трудни клиенти и 
умения за ефективно планиране на служебното 
време. 
 На успешно завършилите семинара 
ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.



ПОДГОТОВКА, ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП – 
АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Семинар, 19 – 20 април 2018 г.
Форма на обучение: присъствена

Семинарът се осъществява в рамките на Споразумението  между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА АЗ  НА ТЕМА: „ДОБЪР 
МЕНИДЖЪР“

Семинар, 30 април – 30 май 2018 г.
Форма на обучение: дистанционна

Семинарът се осъществява в рамките на Споразумението  между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

изпълнението и изменението на договорите. 
Ще бъде засегната практиката по изготвяне на 
методиките за оценка и начинът на оценяване 
на офертите. Няма да бъдат пропуснати 
за обсъждане и проблемните области от 
прогнозирането, планирането и подготовката 
на обществените поръчки.
 На базата на получените знания 
по време на семинара участниците ще 
могат да прилагат в своята работа новите 
законодателни изисквания в областта на 
обществените поръчки и да избягват законови 
нарушения и често допускани грешки при 
възлагането им.
 На успешно завършилите семинара 
ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.

 Семинарът е предназначен за служители 
от Министерството на труда и социалната 
политика и второстепенните разпоредители 
с бюджет към министъра на труда и 
социалната политика и от други държавни 
и общински администрации, социални 
партньори, НПО, които са ангажирани с 
подготовката и провеждането на обществени 
поръчки, като е участниците да имат поне 
едногодишен професионален опит в областта 
на обществените поръчки.
 Съдържанието на програмата обхваща 
актуалните моменти от управление на цикъла 
на обществените поръчки. Ще се фокусира 
върху техническите спецификации и критерии 
за възлагане на поръчките, провеждането на 
процедури, тяхното обжалване, възлагането, 

 Обучението е предназначено за 
служители на ръководни длъжности от 
дирекциите „Бюро по труда” на АЗ.
 Програмата цели да съдейства за 
професионалното развитие на служители на 
ръководни длъжности от дирекции “Бюро по 
труда” чрез повишаване на компетентностите 
им и надграждане на специфични знания и 
умения.
 Обучението ще се проведе изцяло в 
дистанционна форма, чрез платформата 
за дистанционно обучение на Центъра. 
Всички участници, след регистрация на 
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Платформата, ще имат възможност да се 
запознаят с учебните материали в областта на 
ръководството и лидерството, творческото 
решаване на проблеми, както и управление на 
конфликти. Те ще им подпомогнат за решаване 
на задачите, поставени от тютора чрез 
„Индивидуално съдействие“ в платформата 
или при обсъждане на конкретни казуси и 
дискусии при работа в екип във форума.
 На успешно завършилите семинара 
ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.



ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО
Период на провеждане: 23  април  – 21 май 2018 г.

Курс за придобиване на професионална квалификация от  безработни лица по 
Националния план за действие по заетостта 2018 г.

 В курса ще вземат участие 15 незаети 
лица, регистрирани в ДБТ по местоживеене. 
Те ще придобият знания за: правилата за 
безопасна работа според спецификата на 
професията и боравенето със съответните 
сечива и инструменти, морфологичните 
особености на растенията, биологичната 
характеристика и живота на парковите 
растения, основните видове декоративна 
растителност и начините за нейното 
производство и отглеждане, предварителната 
подготовка на терена за озеленяване, 
както и правилата за изготвяне на планова 
композиция на паркови обекти. 
 Теоретичните познания ще бъдат 
затвърдени с практическа работа под 

напътствията на лектора, в резултат на 
което курсистите ще могат: да разпознават 
основните видове декоративна и паркова 
растителност, да размножават, произвеждат 
и отглеждат различни растителни видове, 
ще са в състояние да затревяват терени и 
засаждат декоративни дървета, храсти и 
цветя съгласно технологичните изисквания 
на работа. В обучението на курсистите са 
включени теми по изработване и поддръжка 
на подходящи паркови композиции.
 Всички успешно завършили участници 
ще придобият удостоверение по образец 
на МОН за владеене на част от професия 
„Работник в озеленяването“.
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КАМЕРИЕР
Период на провеждане:  23 април – 20 юни 2018 г.

 Курс за придобиване на професионална квалификация от безработни 
лица по Националния план за действие по заетостта 2018 г.

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“   
НА ТЕМА: „ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ“

Период на провеждане:  23  – 27 април 2018 г.
 Обучението се осъществява по Националния план за действие по заетостта 2018 г.

 Обучението е предназначено за 
безработни лица, които след приключването 
му ще познават икономическите обосновки 
и организацията на хотелското обслужване, 
правната регламентация на трудовия процес 
в хотелиерството, професионалната етика 
при обслужване на клиенти. Курсистите ще 
изучават и нормите за безопасност и сигурност 
при работа, както и  ще повишат знанията си за 
комуникация на чужд език в рамките на модул 
„Чуждоезиково обучение“.

 В обучението ще вземат участие 15 
безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда по местоживеене.
 В рамките на 40 учебни часа, те ще 
придобият знания и умения за управление на 
емоциите, както и да прилагат правилните, 
според ситуацията, комуникационни техники, 
за да бъдат успешни в своето реализиране на 
пазара на труда.
 Обучението е фокусирано върху 
практико-приложимата същност на 
лидерството в екипа и в организацията.
 На успешно завършилите ще бъде 
издаден сертификат по утвърден стандарт на 
ЦРЧРРИ.

 След приключване на обучението 
курсистите ще имат теоретични и практически 
знания за работа в различни обекти в сферата 
на туризма, умения за обслужване на български 
и чуждестранни групи,  умения за работа в екип 
и продуктивни екипни взаимодействия.
 Успешно завършилите участници ще 
придобият първа степен на професионална 
квалификация и ще получат съответния 
сертификат за компетенции.
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ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИ ПОСРЕДНИЦИ
Дати за присъствена форма: 23 – 27 април  2018 г. 

Дати за дистанционно обучение: 28 април – 30  май 2018 г.
Програмата се осъществява в рамките на Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за 
служители от ДБТ към АЗ, извършващи 
дейности, свързани с трудовото 
посредничество.
 Програмата има за цел да съдейства за 
професионалното развитие на служители от 
ДБТ, чрез повишаване на компетентностите 
им в областта на трудовото посредничество 
и надграждане на специфични знания и 
умения по професията. 
 Обучението ще се проведе в 
комбинирана форма: 36 учебни часа в 
присъствена и 94  учебни часа в дистанционна 
форма. 
 След успешно приключване на 
обучението участниците ще получат 
удостоверение за професионална 
квалификация по част от професия съгласно 
Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН.

10

 МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В 
СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Семинар,  I-ва група - 25 - 26 април 2018 г. 
                 II-ра група - 26 - 27 април 2018 г.

Форма на обучение: присъствена
Семинарът се осъществява в рамките на Споразумението  между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

 Обучението е предназначено за всички 
служители от инспектората на АСП, заемащи 
ръководни и експертни длъжности. С оглед 
на ефективното усвояване на материала, 
участниците ще бъдат обучени в две групи в 
рамките на три дни, като  в първата група ще 
вземат участие служителите, работещи на 
територията на гр. София, а във втората група 
ще участват инспекторите, локализирани извън 
столицата. 
 Учебните програми и на двете групи са 
идентични и обхващат теми от компетентност 

както на ръководители, така и на експерти.
 Обучението цели повишаване на 
знанията относно актуалните промени в 
действащата нормативна уредба за превенция 
и противодействие на корупцията, както и 
усъвършенстване на знанията относно често 
срещаните корупционни практики в сферата на 
социалните дейности.
 На успешно завършилите участници ще 
бъде издаден сертификат за участие на ЦРЧРРИ 
по утвърден стандарт.



 МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
Период на провеждане: 30 април  – 29 май 2018 г.

Курс за придобиване на професионална квалификация по част от професия за  
безработни лица по Националния план за действие по заетостта 2018 г.

 Интересът към малкия и средния бизнес 
у нас е обясним, тъй като основната част от 
предприемачите днес разполагат с ограничени 
капитали. Това прави специалистите, подготвени 
за сътрудници в малък и среден бизнес, особено 
търсени и предпочитани днес. Различни 
европейски фондове и банки отпускат средства, 
които целят насърчаване и развитие на малкия 
бизнес в България. За да бъдат ефективно усвоени 
тези средства, са необходими професионално 
обучени кадри. 
 Подготовката на курсистите ще бъде 
полезна и за развитие на собствен бизнес.
 В курса ще вземат участие 15 незаети 
лица, регистрирани в бюрата по труда по 
местоживеене. Те ще придобият знания за 
основни правила за поддържане на безопасна 
работа с оборудването и техниката на работното 
място,  правата и задълженията си като участник 
в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда 
и договорните отношения между работник и 
работодател, за правната рамка за развитие на 

малкия и средния бизнес в България, основните 
елементи на маркетинговата политика. В курса 
ще бъде обърнато по-голямо внимание на 
основните механизми на счетоводната отчетност, 
първични счетоводни документи, опростен 
бюджет на малко предприятие (разпределяне на 
финансовите ресурси по приоритети), както и на 
предприемачеството като дейност.
 Теоретичната подготовка участниците ще 
усвоят в практика, в резултат на което те ще могат 
ефективно да оценяват качеството на извършената 
работа в съответствие с нормативните изисквания 
и приетите критерии в дейността, ще придобият 
умения за анализ на икономическите ресурси и 
да прави оптимален избор на алтернативи, на 
търсенето и предлагането, както и за изготвяне на 
бизнес-план и финансови разчети.
 Всички успешно завършили участници ще 
придобият удостоверение по образец на МОН за 
владеене на част от професия „Малък и среден 
бизнес“.
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