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Основна цел на проекта: 

Осигуряване на професионално и 

експертно управление чрез повишаване 

на знанията, уменията на служителите в 

държавната администрация 
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Специфични цели на проекта: 

СЦ   1: Укрепване на капацитета на служителите в администрацията 
за предоставяне на професионално и експертно управление чрез 
обучения;  

 

СЦ 2: Повишаване на капацитета на ИПА за ефективност и 
ефикасност в провеждането на обучения; 

 

СЦ 3: Подобряване на процеса на вземане на решения в ЕС и 
управлението на средствата от ЕСИФ; 

 

СЦ 4. Развитие на високото ниво на професионализъм и повишени 
знанията, уменията и капацитета на служителите в държавната 
администрация чрез провеждането на специализирани обучения. 
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Постигнати резултати – Дейност 1 
Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството 
на учебната и изследователската дейност 

1.1 Организиране и провеждане на обучения/ семинари за 
надграждане капацитета на ИПА  

 

1.2.Обмен на опит в сферата на обученията 

 

1.3.Технологично обновление и обзавеждане на ИПА 

 

1.4. Софтуерно обновление на ИПА 
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Постигнати резултати – Дейност 2 
Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за 
участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на 
ангажиментите на Република България 
 
 
  

 

2.1. Организиране и провеждане на обучения за подобряване 
капацитета на българската администрация за участие в процеса на 
вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на 
България 

 

2.2. Съгласно Националната програма за развитие: 

България 2020, ИПА трябва да проведе обучение в чужбина за висши 
държавни служители с цел повишаване на качеството на 
управлението в администрацията в европейски институти по публична 
администрация 

5 Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните 

публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз  



Постигнати резултати – Дейност 3 
Организиране на Академия по Европейските структурни и 
инвестиционни фондове 

 
 
 

13 обучителни модули: 

 Разработени в рамките на проекта; 

 Разработени модула от Jaspers 

 

От 16 март до 13 юли 2018 г. СУ „Св. 
Климент Охридски“ организира 
Първата Академия по ЕСИФ по 
разработените модули. 
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Постигнати резултати – Дейност 4 
Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на 
служителите в държавната администрация 

 
 

4.1 Осъвременяване и фокусиране на каталозите на ИПА с 
обучителни програми и провеждане на обучения:  

 2 броя осъвременени каталози на ИПА 

 36 бр. нови електронни модули 

 24 бр. нови/актуализирани обучителни модули/курсове 
в присъствена форма 

 9000 обучени служители от администрацията – до края на 
май – около 7000 служители 
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Постигнати резултати – Дейност 4 
Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на 
служителите в държавната администрация 
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4.2 Организиране на специализирани обучения в изпълнение 
на СРДА 
 
 5000 обучени държавни – специализирани обучения от 

Пътната карта 
 Разработване на е-модули за самообучение 
 Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегията 

за развитие на държавната администрация.  



Постигнати резултати – Дейност 4 
Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на 
служителите в държавната администрация 
 

4.3 Организиране на 4 международни форума по теми, свързани с 
провеждането на приоритетни политики в подкрепа на 
административната реформа и обученията 

 26 – 27 април 2018 г. – „Impact Assessment – What we can do 
better“, с представители от JASPERS, ЕИБ, ЕК, Националния институт по 
публична администрация на Румъния, Министерски съвет, Център за 
оценка на въздействието, СУ „Свети Климент Охридски“ 

 29 – 30 май 2018 г. – „Strategic Public Procurement – Polices, 
Processes and Good Practices“, с представители от  ЕК, СБ, Агенцията за 
планиране и контрол на обществените поръчки (Португалия), АОП, 
Столична община, НСЕОП 
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Постигнати резултати – Дейност 5 
Развитие на информационен и документационен център в ИПА 

5.1 Обособяване и оборудване на помещениe, изпълняващо 
функциите на информационен и документационен център 

5.2 Провеждане на емпирични изследвания и анализи от 
приоритетни за държавната администрация теми: 

 4 изследвания свързани с обучителната дейност и приоритетни 
въпроси от развитието и управлението на публичната 
администрацията 

 3 броя аналитични документи 
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Постигнати резултати – Дейност 5 
Развитие на информационен и документационен център в ИПА 

 

5.3 Надграждане и развитие на електронната библиотека на ИПА 
Е-библиотеката на ИПА 

 

 

5.4 Развитие на инициативата „Конкурс за добри практики“ 
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Постигнати резултати – Дейност 6 
Дейности за информация и комуникация 

1. Повишена е информираността и публичността за 
реализацията на проекта 

 

 

2. Провеждане на 4 пресконференции 
 

 

 

3. Закупуване и разпространяване на рекламни материали за 
популяризиране дейностите по проекта 
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Благодаря за вниманието! 

 

 

Екип по проекта 
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