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НА ФОКУС
 На 7 април при спазване на всички 
противоепидемични мерки в Центъра 
беше проведен държавен изпит за 
придобиване  на професионална 
квалификация по специалност 
„Малък и среден бизнес“. В условията 
на поредното прекъсване (поради 
усложнената епидемична обстановка) 
на присъствените занятия, финансирани 
по Националния план за действие по 
заетостта за 2021 г., екипът на ЦРЧРРИ 
продължава  успешната практика 
на предоставяне на индивидуални 
консултации по преподаваните теми 
за всички желаещи, които вече са 
записани  в курсове за професионална 
квалификация и преквалификация.

администрацията на пазара на труда 
и в социалната сфера“, като акцент 
е поставен върху теми от областта 
на политиките за социална закрила 
и социално включване. В рамките 
на тридневен видеоконферентен 
семинар, организиран  за Агенцията 
за качеството на социални услуги, те 
ще  имат възможност да дискутират 
новия Закон за социалните услуги и 
Правилника за неговото прилагане. В  
началото на месеца започна и семинар 
в дистанционна форма, посветен 
на добрите практики в прилагане 
на приемствеността в работата на 
публичната администрация с уязвими 
групи от населението. По време на 
това обучение ще бъдат проведени 
консултации и дискусии в реално 
време, чрез което ще бъдат съчетани 
предимствата на дистанционното 
чрез писмена комуникация и 
видеоконферентното обучение.

 През април се провеждат в 
електронна среда и  семинари по 
проект „Интегрирани обучения за 
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 Подготвяните инициативи по 
проект „Интегрирани обучения за 
администрацията на пазара на труда 
и в социалната сфера“ през тази 
учебна година ще следват иновативен 
подход, включващ подготвителен етап, 
в който на предварителна среща на 
експерти в дадена сфера ще бъдат 
набелязани конкретни проблеми от 
съответните тематични области. Върху 
тях ще бъде подготвен аналитичен 
материал от консултант, който ще бъде 
представен и обсъден от експертите 
в съответната област по време на 
самото събитие. Тематичните области, в 
които ще бъдат проведени инициативи 
през тази учебна година, засягат 
приобщаващите политики за младежи 
с увреждания и включването на групи 
в неравностойно положение чрез 
възможностите на професионалното 
обучение, а самите инициативи ще 
бъдат осъществени в периода юни-юли 
в присъствена или видеоконферентна 
форма, в зависимост от развитието на 
епидемичната обстановка. 
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 В подкрепа на осъществяване 
на политиките на Министерство на 
труда и социалната политика и в 
сътрудничество с дирекция «Жизнено 
равнище, демографска политика, 
социални инвестиции» на МТСП, 
през 2021 г. Центърът ще работи по 
осъществяването на редица семинари 
и събития в подкрепа на насърчаването 
и развитието на социалната икономика 
и корпоративната социална 
отговорност, като първите събития са 
планирани за месец май.

 В контекста на невъзможност за 
провеждане на присъствени обучения 
към момента Центърът предприема 
всички  възможни  стъпки  по 
осигуряване на качествено обучение 
в електронна среда. Към момента 
е стартиран лицензионният процес 
за специалности за професионална 
квалификация „Маркетингови 
проучвания“, „Билкарство“ и „Маникюр-
педикюр“, като програмите са 
разработени за провеждане както в 
присъствена, така и в дистанционна 
форма. Методическият екип на 
Центъра работи и по изготвянето на 
указания към тюторите (преподаватели 
на дистанционна платформа), които  
целят да подкрепят с допълнителни 
ресурси провеждането на качествени  
обучения от разстояние.
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ПЛАТФОРМА ЗА
ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ – 
ЗАЩО Е ВАЖНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 Европейската комисия дефинира 
предприемачеството като „капацитет 
да се действа според възможностите 
и идеите“. За да бъде това възможно, 
са нужни 15 умения, които са 
предпоставка и необходима основа 
на предприемаческия дух и които са 
описани в EntreComp: референтната 
рамка за ключовата компетентност 
на предприемачеството.1  Това 
са: инициативност, планиране и 
мениджмънт, справяне с неяснотата, 
несигурността и риска, умение за работа 
с останалите, учене чрез опит, етично 
и устойчиво мислене, оценяване на 
идеите, визия, креативност, забелязване 
на възможностите, самооценка и 
ефективност, мотивация и постоянство, 
мобилизиране на ресурсите, финансова 
и икономическа грамотност и 
мобилизиране на екипа. 

1 https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1317&langId=bg

Европейската референтна рамка е 
разработена по време на 18-месечна 
изследователска дейност, включваща 
експерти от цяла Европа, като са взети 
предвид многобройните гледни точки 
и постижения в различните страни. Тя е 
предназначена да служи като ориентир, 
за да могат преподаватели, политици, 
работодатели и всички заинтересовани 
лица да развият и оценят компетенциите 
на тези, с които работят и за които 
са отговорни. Референтната рамка за 
предприемачески умения би могла 
да се използва и като инструмент за 
самооценка на уменията и набелязване 
на слабите места, върху които всяка 
отделна  личност би следвало да работи 
за постигане на собственото си развитие в 
областта на предприемаческите умения.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=bg
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 Важен акцент, който Европейската 
референтна рамка поставя, е 
създаването на по-широко схващане 
за предприемаческите умения. Те са 
необходими не само за тези, които са 
решили да започнат свой собствен 
бизнес, а са широк комплекс от 
качества, които се отнасят за всички 
сфери на живота, включващи грижа 
за личностното развитие, активно 
участие в обществото, излизане 
или завръщане на пазара на труда. 
Именно това  по-широко разбиране 
за предприемачеството е залегнало 
във включването му в осемте ключови 
умения за учене през целия живот 1 като 
основна предпоставка за постигане на 
„личностна реализация, здравословен и 
устойчив начин на живот, пригодност за 
заетост, активно гражданско участие и 
социално приобщаване“. 

1 https://ec.europa.eu/education/education-
in-the-eu/council-recommendation-on-key-
competences-for-lifelong-learning_bg

 Дори краткото представяне 
на Европейската  рамка  за 
предприемачески умения би следвало 
да подкрепи необходимостта 
от включването на модул 
„Предприемачество“ във всеки един 
от курсовете за професионална 
квалификация и преквалификация, 
независимо от конкретната област за 
реализация, в която искаме да подготвим 
обучаемите. Предприемачеството се 
отнася до индивидуалната способност 
за разпознаване на възможностите и 
възползване от тях за въплътяване на 
идеите, така че да бъдат полезни на 
личността и на обществото като цяло. 

То включва изграждането на умения за 
планиране и управление на процесите, 
така че да бъдат постигнати целите, 
които са набелязани предварително.
По този начин предприемачеството, 
разбирано като умение, което се развива 
непрекъснато в процеса на учене през 
целия живот, не е ограничено само до 
стартирането на бизнес, то е необходимо 
и приложимо в живота на всеки един и 
следва да бъде непрекъснато развивано. 

6

 Анализът на комплекса от умения, 
които изграждат предприемачеството, 
показва силен акцент върху „меките 
умения“, които се оказват все по-
важни за започването и запазването на 
определена трудова заетост. Очертават 
се ясни тенденции за нарастване на 
значението, което работодателите 
отдават на „меките умения“ и налагащо 
се мнение, че те могат да компенсират 
липсата или недостатъчното ниво на 
конкретни знания и/или умения в 
определена професионална област, 
тъй като последните могат да бъдат 
актуализирани и/или придобити и по 
време на самия работен процес. 
 Предприемаческите  умения 
трябва да бъдат развивани в цялостния 
процес на професионалното обучение, 
включително и в специфичните, 
свързани с отделните професионални 
направления модули. В съответствие 
с нормативните изисквания, 
ЦРЧРРИ акцентира върху модул 
„Предприемачество“, оценявайки 
необходимостта от развитие на 
предприемачески дух у безработните 
лица, които посещават професионалните
обучения.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО  КАТО СЪСТОЯНИЕ НА ДУХА

Интервю с Радко Зарков, дългогодишен преподавател в 
ЦРЧРРИ в курсовете за професионална квалификация

Г. Иванова: Г-н Зарков, към момента 
по нормативни изисквания всеки курс 
за професионална квалификация и 
преквалификация включва и часове 
по предприемачество. Бихте ли 
обяснили откъде идва важността 
на този модул и защо е необходимо 
той да бъде изучаван дори от хора, 
които не смятат да започнат 
свой собствен бизнес?

Към него екипът на 
редакцията се обърна 

след  държавния изпит по 
специалност „Малък и среден 

бизнес“, който се проведе в 
Центъра на 7 април т.г.

Р. Зарков: В тази обстановка на 
задълбочаваща се икономическа 
криза и проблемите, причинени от 
пандемията, е изключително важно 
по-голяма част от хората да преминат 
обучение по предприемачество. 
Има възможности за подкрепа на 
стартиращи микропредприятия към 
Агенция по заетостта, както и към 
Министерство на икономиката, планира 
се да бъдат създадени и нови такива в 
новия програмен период 2021 – 2027г. 
Безработните трябва да търсят такива 

възможности и да бъдат подкрепени и 
улеснени в процеса на кандидатстване.  
Добре е тези схеми да се продължат и 
разширят, тъй като най-лесният начин 
за осигуряване на заетост е тези хора 
да разработят свои бизнес-планове, 
които да бъдат подкрепени с малки 
грантови схеми в диапазона на 10 до 20 
000 лева, които да бъдат използвани за 
стартиране на бизнес. Това ще донесе 
активи в две посоки. От една страна, това 
лице, което е безработно  в момента, 

7
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но има качествата за стартиране на 
собствен бизнес, ще бъде подкрепено 
и вече няма да тежи на социалната 
система, а от друга – колкото и 
малко да е предприятието, дори да 
е микропредприятие, то ще осигури 
заетост на още един или няколко 
човека. В този смисъл обучението по 
предприемачество в момента е от 
изключителна важност. Както е известно, 
всяка криза създава и възможности, 
така ще бъде и с тази. Добре е дори 
хора, които не са в курс по „Малък и 
среден бизнес“ да преминат курс по 
предприемачество и характеристики на 
предприемаческата дейност, за да може 
да разпалим в тях желание да мислят в 
тази посока. Ако се отдели финансиране 
в подкрепа на стартирането на малки и 
средни предприятия, това ще бъде най-
рационалната помощ за хората. 

Г. Иванова: Възможно ли е според Вас 
дори човек, който до момента не е 
осъзнавал себе си като предприемач, 
да намери в себе си качествата и 
инициативността и да стартира 
свой собствен бизнес?

Р. Зарков: Ние   обикновено   не  
познаваме самите себе си. Едно 
такова обучение ще подтикне хора, 
които са мислели, че никога няма 
да започнат свой бизнес. Във всеки 
човек има възможности, въпросът 
е да ги събудим. А и понякога 
трудностите мотивират хората. 

Г. Иванова: Според Вас кои са най-
важните качества, които човек трябва 
да възпитава или да намери в себе си и 
да ги извади, така че да бъде успешен 
в започването на собствен бизнес?

Р. Зарков: Важното е да не се страхува. 
Да бъде човек, който може да поеме 
премерен и балансиран риск, защото 
предприемачеството винаги е  
свързано с рискове. Необходима е и 
самостоятелност. Една голяма част от 
хората са работили в различни фирми, 
живеели са относително спокойно и са 
получавали добри заплати. Но всеки 
човек се стреми към независимост, 
а по-голяма независимост от това 
да работиш за себе си - няма. Може 
да работиш не осем, а двайсет часа 
в денонощието, но знаеш, че всичко 
зависи от теб. Това е въпрос на характер. 
Предприемачеството не е нито наука, 
нито култура, то е практическа дейност. 
Една голяма част от хората имат тази 
необходимост да контролират нещата 
сами, да правят нещо, което е в полза 
на самите тях и на семейството им, а и 
на цялото общество.  Могат да бъдат 
изредени 20 - 30 характеристики на 
предприемачеството, но най-важното е 
да имаш желание да работш за себе си. 
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Това  е  състояние  на духа, а не 
длъжностна характеристика. Не може 
да напишеш, че предприемачът трябва 
да притежава тези и тези качества, 
защото ще сбъркаш. Може да не 
виждаме някой като предприемач, но 
именно този човек, разхождайки се, 
от ЦУМ до Подуяне, ще види двайсет 
възможности за реализация. 

Г. Иванова: Г-н Зарков, курсът „Малък 
и среден бизнес“, чийто държавен 
изпит се провежда днес, е един от най-
трудните, които сме осъществявали до 
момента. Занятията  бяха прекъсвани 
поради усложнената епидемична 
обстановка, но все пак курсистите 
завършиха успешно, макар и по-
късно от предвиденото. 

Р. Зарков: В този курс включихме 
експериментално онлайн обучение. 
Използваната за целта платформа 
MOODLE дава възможности за 
качествено провеждане на занятията. 
По време на обучението осъзнах, че 
презентациите, които до момента съм 
използвал в присъственото обучение 
не са достатъчно добри за онлайн 
обучение. В тази форма трябва да се 
преработят самите презентации, те 
трябва да се раздробят и да се вкарат 
много практически примери и казуси, 
за да може преподавателят да усеща 
доколко и по какъв начин достига до 
хората. Има и психологически момент. 
През първите два дни комуникацията 
вървеше по-трудно, както между мен 
и обучаемите, така и между тях. След 
втория ден нещата потръгнаха.

 Хората от този курс, вече ги 
познавам - почти всички са мотивирани 
да започнат свой собствен бизнес 
с малки изключения, които са 
нормални. Ако условията оттук нататък 
предполагат съчетаване на онлайн и 
присъствено обучение, няма никакъв 
проблем това да се случва. Важно е 
хората да бъдат обучавани и да вървят 
напред. Независимо дали аз или друг 
преподавател ще води тези лекции, 
според мен трябва да се увеличат 
групите по предприемачество, много 
хора трябва да намерят пътя си именно 
по този начин. Дори кандидатствайки 
по тези схеми, които считам, че трябва 
да бъдат създадени в подкрепа на 
стартирането на малък и среден 
бизнес, тези хора според мен трябва 
да получат допълнителни точки във 
връзка с получената квалификация. 
Тези неща могат  да бъдат  анализирани, 
разработени и включени в програма, 
която да помогне на много хора да 
променят живота си. 

Г. Иванова: Как успяхте, както в 
този курс, който беше прекъсван 
от пандемията и който се проточи 
във времето, и как успявате и в 
момента в групите, които водите, да 
мотивирате участниците, така че 
да завършат успешно?

Р. Зарков: Самите участници в 
обучението по „Малък и среден бизнес“ 
бяха силно мотивирани. Днес, на изпита 
виждам същото - те са твърдо решени 
да завършат този курс и са убедени , че 
той ще бъде полезен в осъществяване  
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на плановете и мечтите им. Това не са 
ученици. Тези  хора, с малки изключения, 
са достатъчно мотивирани. Те знаят, че 
това е шанс за тях. Завършвайки курса и 
разработвайки бизнес-план, който може 
да бъде продължен и доразработен, 
могат да започнат свой бизнес и да 

Редакционният екип на бюлетина благодари на 
г-н Зарков за интервюто!

осигурят по-добър живот за себе си 
и семействата си. Само в тази група 
има поне 4-5 бизнес плана, които 
според мен биха могли да бъдат 
осъществени успешно и това ще 
осигури заетост както на тях,  така  и  
на  хората,  които  ще започнат работа в 
създадените от тях фирми. 
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НОВА ДИСКУСИЯ В КЛУБА НА ЛЕКТОРА

 Бихме искали да Ви благодарим 
за участието в дискусия Съвместно 
обучениe в електронна среда. 
Вашите мнения показват силна 
подкрепа към електронната форма 
на преподаване, както и осъзнаване 
на факта, че подготовката на 
обучения в електронна среда 
изискват допълнителна методическа 
подготовка от страна на лекторите, 
която да бъде основа за ефективното 
взаимодействие с участниците. 
Споделените мнения напълно 
подкрепят наблюденията от страна на 
екипа на Центъра за засилен интерес 
от страна на курсистите към изцяло 
електронна форма на професионална 
квалификация и ни мотивират да 
продължим усилията си в посока   на  
нормативното  й   легитимиране.
 Разчитайки отново на Вашата 
активност и съпричастност, бихме искали 
да предложим новата дискусионна тема 
в Клуба на лектора, а именно:
„Техниката „микроучене“ и 
възможностите за включването 
й в обученията за безработни 
лица и семинарите за 

държавната администрация“.
 Предимството на тази 
техника е, че може да бъде 
използвана за обучения както в 
присъствена, така и в дистанционна и 
видеоконферентна форма. Същността й

Уважаеми лектори и методисти,

е във фокусирано възприемане на 
определен материал с ясно дефинирана 
тема  за кратко време (до 15 мин). Целта  
е  да се развият най-вече практически 
умения. Микроученето е свързано 
с ограничен обем образователно 
съдържание. Това позволява на учащите 
да имат достъп до информацията, от 
която се нуждаят в точния момент, по 
най-бързия и удобен начин. Примерите 
включват инфографика, кратки 
видеоклипове, интерактивни модули и 
дори изображения. Въпреки че обхватът 
на микроученето е малък, то осигурява 
значителни ползи, защото е точно това, 
от което се нуждае обучаемият, без 
излишна информация, която не носи 
реална практическа полза.
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Несъмнено в забързания свят, в който 
живеем, фокусирането на вниманието 
става все по-трудно, а микроученето 
е техника, която помага да постигаме 
реални резултати именно в тази посока. 
Както споделяте и Вие в предишната 
дискусия, не са редки случаите, в 
които е трудно да задържите задълго 
вниманието на аудиторията, особено при 
онлайн обучение. Затова Ви приканваме 
да обсъдим именно тази техника, чрез 
която се постига фокусирана работа 
върху строго определен материал в 
ограничено време, в което трябва да се 
постигне ясен и категоричен резултат, 
като очакваме да споделите:

• дали сте използвали подобни похвати и по какъв начин в съответствие с 

конкретната тематика на преподавания от Вас предмет;

• какви според Вас биха били предимствата (и недостатъците) на подобно 

фокусирано възприемане;

• как бихте го съчетали с традиционните методи на преподаване?

Очакваме Вашите коментари и предложения в Клуба на лектора на: 

www.lecturerclub.com

http://www.lecturerclub.com
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ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ДОБРИ  ПРАКТИКИ  В  ПРИЛАГАНЕ  НА ХОЛИСТИЧНИЯ, ОБЩНОСТНИЯ 
И КУЛТУРОСЪОБРАЗНИЯ ПОДХОД В РАБОТАТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА 

ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Семинар, 1 – 28 април 2021 г. 
Форма на обучение: дистанционна

Семинарът се осъществява в рамките на проект „Интегрирани обучения за администрацията на 
пазара на труда и в социалната сфера“

 Обучението е предназначено за социални работници от АСП, както и за представители 
на МОН и структури към МОН, други централни и териториални администрации, социални 
партньори, общини и НПО, работещи с уязвими групи от населението. 
 По време на семинара участниците ще разширят и задълбочат познанията си относно 
същността и особеностите на холистичния, общностния и културосъобразния подходи при 
работа с уязвими групи от населението, както и за спецификата на работа с тези групи, породена 
от влиянието на общността върху моделите на поведение, мотивация за учене и образование, 
семейна реализация, трудова ангажираност, гражданска активност и пр. Курсистите ще придобият 
практически умения за анализ на поведенчески модели на представители на уязвимите групи от 
населението и ще усвоят техники на работа с тях.
 На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.

За информация и записване: 
Виргиния Тодорова, virginia_todorova@chrdri.net

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. 
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ПРАВИЛНИК ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Семинар, 14 – 16 април 2021 г. 
Форма на обучение: видеоконферентна

Семинарът се осъществява в рамките на проект „Интегрирани обучения за администрацията на 
пазара на труда и в социалната сфера“

 Семинарът е предназначен за служители на ръководни и експертни длъжности от 
Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). 
 По време на видеоконферентния семинар участниците ще дискутират материя, свързана 
с прилагането на Закона за социалните услуги, който е в сила от м. юли 2020 г. и Правилника 
за неговото прилагане. Темите в учебното съдържание включват запознаването с последните 
изменения и допълнения на Закона, видовете социални услуги, както и с органите на тяхното 
организиране, предоставяне и контролиране. В семинара са предвидени и теми, посветени 
на планирането и финансирането на социалните услуги, реда, условията и правилата за 
предоставянето им, както и възлагането на предоставянето на социални услуги и публично – частно 
партньорство. Специално внимание ще бъде обърнато на качеството, ефективността, контрола 
и мониторинга на социалните услуги, като ще бъдат изяснени функциите и ролята на АКСУ. 
 На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.

За информация и записване: 
Гергана Стоимчева, gergana_stoimcheva@chrdri.net

mailto:virginia_todorova%40chrdri.net%20?subject=
mailto:gergana_stoimcheva%40chrdri.net?subject=


Бюлетинът се финансира от ОП РЧР 2014 – 2020г., в рамките на 
Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в 

социалната сфера“.
Авторските права на този бюлетин са собственост на информационния 

център към ЦРЧРРИ. 
Никаква част от този продукт не може да бъде копирана или използвана без 

съгласието на ЦРЧРРИ.
Нарушителите ще бъдат третирани по смисъла на Закона за защита на 

авторските права.
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