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Електронни модули за самообучения 
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Нови заглавия и актуални теми 

Кратки обучения – до 4 уч.ч 

Достъп 24/7 

Без такса за участие 
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До сега 
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Обучени: 573 
Сигнатура Е-модул за самообучение Брой обучени 

ЕМ-2 Специфики на европейското и национално възлагане на 
обществени поръчки 

118 
 

ЕМ-3 Начисляване на амортизации на нефинансовите 
дълготрайни активи от бюджетните организации 

97 

ЕМ-4 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели 
"поети ангажименти" и "нови задължения за разходи" 

123 

ЕМ-5 Взаимодействие на администрацията с органите на 
съдебната власт 

52 

ЕМ-9 Алтернативни методи за разрешаване на спорове в 
административната дейност 

44 

ЕМ-10 Звук и видео в PowerPoint 2010 139 
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Предстоящо 
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Каталог 2018 

ЕМ-1 

ЕМ-6 

ЕМ-7 

ЕМ-8 

Електронно 
управление 

ЕМ-12 

ЕМ-13 

ЕМ-14 

Нови теми 

ЕМ-11 

ЕМ-15 

ЕМ-16 

Заявки: над 7000 
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Предстоящо по Каталог 2018 

ЕМ-1  
Управление на риска в дейността на администрацията  

ЕМ-6  
Анализ на потребностите от обучение 

ЕМ-7  
Интервюто като метод за оценяване 

ЕМ-8  
Практически съвети за провеждане на срещи за оценка на изпълнението 

Заявки: над 1000 
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 Заявки: над 5800 

Е-модули съвместно с ДАЕУ  
Електронно управление 

ЕМ-12  
Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в 
администрацията чрез електронно управление (въвеждащ курс) 

ЕМ-13 
Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в 
публичната администрация 

ЕМ-14 
Планиране и организация на електронно административно обслужване 
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Предстоящо -Нови теми 

ЕМ-11  
Срочността в работата на администрацията 

ЕМ-15 
Публичните власти в електронна среда 

ЕМ-16 
Стратегии и политики за противодействие на рисковете в 
държавната администрация (надграждащ модул) 



Годишна среща на специалистите по човешки ресурси  19-21 септември 2018, хотел „АКВА“, Бургас 

Обучаващият ясно и точно говори по 
отделните въпроси от темата.  
Възможността лекциите да бъдат изтеглени и 
при необходимост или възможност да бъдат 
прочетени отново.              Е.И. Усвоените знания, които насърчават 

критичното ми мислене и допълват 
компетенциите ми.                        В.К. 

Учебните ресурси са лесно достъпни и 
позволяват работа с индивидуален темп. 

П.П. 

Оценка от участници 

Удобният достъп до съдържанието на 
курса 24 часа/7 дни в седмица. 

С.И. 



Радостина Димитрова 
старши експерт 
Eлектроннo обучениe 

02 940 3761, 0885 401 158 
r.dimitrova@ipa.government.bg 

Благодаря за вниманието! 
 
 


