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УТВЪРЖДАВАМ: 
   Павел Иванов 
Изпълнителен директор на ИПА 
 

Цели на администрацията за 2016 г. 
Наименование на администрацията: Институт по публична администрация 

 
Цели за 2016 г. Стратегически цели Стратегически 

документ 
Дейности Срок 

/месец  
през  

2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатори за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние  

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Създаване на 
Обучителна академия 
по ЕСИФ 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 4. 
Професионално  и 
експертно 
управление 
 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 г. 
Споразумение за 
партньорство  

 Разработване на 
модулна програма за 
обучение в Академия 
по ЕСИФ 

октомври Брой 
разработени 
модули и общ 
дизайн на 
програмата 
 

0 10 
 

2. Усъвършенстване 
на програмата за 
задължително 
обучение на 
назначени за първи 
път на държавна 
служба  

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 4. 
Професионално  и 
експертно 
управление 
 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 г. 

1. Изготвяне на нов 
дизайн на програмата 
за задължително 
обучение ЗО-1 в 
смесена форма – 
присъствена и е-
форма 
2. Провеждане на 
обучение по новата 
програма  

октомври  
 
 
 
 
 
 

декември 

Брой е-модули 
в новата 
програма 
 
 
 
 
Брой обучени 
служители по 
новата 
програма 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

2 
 
 
 
 
 
 

120 
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Цели за 2016 г. Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец  

през  
2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатори за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние  

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Разработване и 
изпълнение  на 
специализирана 
програма за обучение 
на Екипа на 
Председателството на 
Съвета на ЕС 

Подобряване 
капацитета на 
българската 
администрация за 
участие в процеса 
на вземане на 
решения и 
изпълнение на 
ангажиментите на 
България като член 
на ЕС.  

СРДА 2014 – 2020 
и План за нейното 
изпълнение 
 
План за 
подготовката на 
Българското 
председателство 
на Съвета на ЕС 
през 2018 

1. Разработени 
специализирани 
курсове за обучение 
на екипа за 
председателството на 
Съвета 
2. Провеждане на 
обучения по 
разработените 
курсове 
 

септември 
 
 
 
 
 

декември 
 

Брой 
разработени 
курсове 
 
 
 
Брой обучени 
служители 
  

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

2 
 
 
 
 
 

240 
 

4. Модернизиране на 

учебния процес чрез 

по-широко прилагане 

на нови форми на 

обучение 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 4. 
Професионално  и 
експертно 
управление 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 

Разработване на нови 
електронни курсове 
за обучение  

декември Увеличение на 
броя е-курсове 
с 5 бр. 

9 14 

5. Въвеждане на 
модела CAF в 
държавни институции 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 1. 
Ефективно 
управление и 
върховенство на 
закона 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 

Провеждане на 
обучения по 
прилагането на CAF 

декември  Брой обучени 
служители по 
прилагане на 
CAF в 
публичния 
сектор 

300 500 

6. Осъществяване на 
стажант-
изследователска 
програма на ИПА 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 1. 
Ефективно 
управление и 
върховенство на 
закона 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 

Разработване на 
програма за 
изследвания в ИПА с 
участие на стажант-
изследователи 
Провеждане на 
изследвания по 
програмата 

април 
 
 
 
 

декември 

Брой 
ангажирани 
стажант-
изследователи  
 
Брой 
проведени 
изследвания  

0 
 
 
 
 
 

0 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
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Цели за 2016 г. Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец  

през  
2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатори за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние  

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Въвеждане на 
рейтинг на 
администрациите по 
показатели за учеща 
организация  
 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 4. 
Професионално  и 
експертно 
управление 
 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 г. 

1. Определяне на 
показатели за 
сравняване на 
резултатите на 
администрациите в 
областта на  
обучението 
2. Разработване на 
инструмент за 
самооценка на 
администрациите 
като учещи 
организации 

 май 
 
 
 
 
 
 

юни 

Брой 
администрации 
включени в 
изготвянето на 
рейтинг за 
учеща 
организация 

0 50 

8. Обвързване на 
курсове на ИПА в 
систематична 
последователност за 
надграждане на 
знания/умения в 
специфични области  
в дейността на 
държавната 
администрация 

СРДА 2014-2020: 
Стратегическа цел 4. 
Професионално  и 
експертно 
управление 
 

Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014 – 2020 г. 

Разработване на обща 
система, отразяваща 
връзката между 
различни нива 
(въвеждащо, 
поддържащо, 
надграждащо) и 
тематични области на 
курсовете в каталога 
на ИПА за 2017 г. 

декември  Процент на 
курсовете от 
каталога на 
ИПА за 2017 г., 
обвързани в 
система от 
нива и 
тематични 
области 

0 50 

 
 
Февруари 2016 г. 


