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Курсове от Каталог 2017 на ИПА, които ще бъдат без такса за участие и ще се 
провеждат в периода от септември 2017 до декември 2018 г. по проект „Работим за 

хората“ по ОП „Добро управление“ 

УМ-1: Управление на качеството и внедряване на  CAF   

УМ-12: Обучение на наставници в държавната администрация 

УМ-13: Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи (екипно обучение) 

УМ-14: Управление на взаимоотношенията с клиентите (екипно обучение) 

УМ-15: Дигитална трансформация (екипно обучение) 

УМ-16: Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в    администрацията 
(екипно обучение) 

УМ-17: Планиране въз основа на сценарии и в условията на несигурност  (екипно обучение) 

УМ-18: Лаборатории за  иновации (екипно обучение) 

П-1: Политически анализ  

П-5: Отворени данни в управлението 

П-10: Разработване, прилагане, мониторинг и оценка на публични политики 

П-14: Демографската политика в България - от предизвикателства към възможности (МТСП) 

П-15: Социална икономика, социално предприемачество и социални иновации (МТСП) 

П-18: Одит на изпълнението в дейността на администрацията  

М-7: Специфични умения при работа с граждани от трети страни  

М-8: Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти 

УМ-5: Лична ефективност. Емоционална интелигентност 

УМ-6: Комуникативни умения 

 П-3: Обществени консултации и работа със заинтересованите страни    

 П-7: Етика и противодействие на корупционния риск 

 П-8: Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация.  Правна рамка и 
практики 

 П-11: По-добро регулиране за по-добра бизнес среда 
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 П-12: Качествено строителство и услуги чрез използване на инструмента на концесията 

 П-13: Иновации, научни изследвания и предприемачество 

 П-17: Вътрешен контрол 

 Н-3: Организация на документооборота в държавната администрация 

 Н-4А: Прилагане на комплексно административно обслужване – присъствен 

 Н-8: Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи) 

 Н-9: Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи) 

 Н-10: Прилагане на новия Закон за концесиите 

 Е-2: Оперативна съвместимост и информационна сигурност 

П-2:  Оценка на въздействието  

Н-5: Прилагане на Закона за обществените поръчки   


