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за участие в семинар - дискусия на тема: 

 „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В 

ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

Семинарът - дискусия е насочен към ръководители и служители в звената по управление на човешките  ресурси, 

главни секретари, секретари на общини, държавни служители и всички заинтересовани от проблематиката –

консултантски компании, университети, неправителствени организации, медии. 

 

Водещи дискусията:  

Доцент Любомир Стефанов, доктор по икономика - доц. Стефанов има повече от 10 години опит като 

експерт по проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС, програма ФАР на ЕС, Министерството за 

международно развитие на Великобритания и Световната банка, насочени към управлението на човешките ресурси и 

организационното структуриране на българската държавна администрация. Той е лектор с богат опит в 

провеждане на обучения в посочените области, както и преподавател по проблемите на управлението на 

възнагражденията, икономика на труда и управление на човешките ресурси в Университета за национално и световно 

стопанство – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита”.  

Даниела Лазарова - г-жа Лазарова има значителен опит като експерт и ръководител в различни структури на 

държавната администрация. Била е директор на дирекция „Инспекторат за държавната администрация” в МДААР и 

е участвала като експерт и ръководител в редица проекти за държавната администрация, финансирани от 

структурните фондове на ЕС, програма ФАР на ЕС, Министерството за международно развитие на Великобритания. 

Г-жа Лазарова е известен лектор с богат опит в провеждане на обучения по различни теми, свързани с контрола и 

управлението на човешките ресурси в държавната администрация. 

 

Цели на обучението: 

 да се очертаят и обсъдят основните проблеми и предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в 
държавната администрация, в контекста на антикризисните мерки на правителството; 

 да се очертаят и обсъдят необходимите промени в управлението на човешките ресурси в администрацията; 

 да се обсъдят възможностите за усъвършенстване на контрола в държавната администрация, най-често 
допусканите нарушения и възможностите за тяхното преодоляване. 

 

Основни модули (теми) на семинара: 

 Първи модул – проблеми и предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в контекста на 
антикризисните мерки на правителството в областта на: планирането (числеността) на персонала, подбора, 
назначаването и освобождаването на персонал, атестирането и възнагражденията. 

 Втори модул – необходими промени в управлението на човешките ресурси в администрацията. 

 Трети модул – контрол в държавната администрация, най-често срещани нарушения и причините за 

тях, възможности за преодоляване на нарушенията и за усъвършенстване на контрола. 
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По време на семинара: 

 ще се дискутират основните практически проблеми; 

 ще се обсъдят конкретни казуси; 

 ще се разгледа Вашия опит през призмата на добрите практики и нормативната уредба; 

Направените от Вас предложения и ще бъдат обобщени и представени на компетентните органи, а като гости на 

семинара са поканени представители на Администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите. 

Дата, място и продължителност на обучението: 
Дата: 19 ноември 2009 г., четвъртък. 

Място: град София, хотел „Света София”, ул. „Пиротска” № 18, зала „Света София”. 

Продължителност: от 9,30 до 16,30 часа. 

Цени за участие: 

 цена за един участник от една организация: 150 лева с включен ДДС. 

 цена за втори участник от една организация: 120 лева с включен ДДС. 

 цена за трети (и всеки следващ) участник от една организация: 90 лева с включен ДДС. 

 цена за индивидуален участник (физическо лице): 120 лева с включен ДДС. 

Цената включва: участие в обучението, учебни материали, обяд и 2 кафе-паузи. 

Отстъпки при заявяване на участие и заплащане на цената до 10 ноември 2009 г.: 

 за организация, заявила 3 или повече участници: 20%. 

 за организация, заявила 2 участника: 15%. 

 за организация, заявила 1 участник: 10%. 

 за индивидуален участник (физическо лице): 10%.  

Цената за участие се заплаща чрез банков превод по следната банкова сметка: 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД – СОФИЯ 

IBAN: BG74 FINV 9150 10BG N0A1 KX 

BIC (SWIFT CODE): FINVBGSF 

За извършеното плащане, „София консултинг” ООД ще издаде оригинална данъчна фактура. 

 

Заявки за участие: 
За да заявите участие в обучението, изпратете попълнена заявка по приложения образец: 

 по обикновена поща на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Солунска” № 36, ет. 4, ап. 8, „София консултинг” ООД 

 по факс:  (02) 986 05 65 

 по електронна поща на адрес:  y.evtimov@sofiaconsulting-bg.com или j.georgieva@sofiaconsulting-bg.com 

За въпроси: 

Телефон: (02) 986 05 66, 0884 588 275, 0884 588 136, Жана Георгиева, Юлиан Евтимов, Ирина Димитрова 

Краен срок за изпращане на заявки и заплащане на цената: 

16 ноември 2009 г. 
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