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ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
90
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
90
БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ
91
АНГЛИЙСКИ ЗА РАБОТА С ЕС
91
РАЗГОВОРЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
92
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЮРИСТИ

(ЧЕО–1)
(ЧЕО–2)
(ЧЕО–3)
(ЧЕО–4)
(ЧЕО–5)

НЕМСКИ ЕЗИК
93
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА НИВА А1, А2 и В1 ПО ОБЩАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
(ЧЕО6-А1), (ЧЕО6-А2), (ЧЕО6-В1)
93
НЕМСКИ ЕЗИК
(ЧЕО7–А1), (ЧЕО7–А2), (ЧЕО7–В1)
94
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ЗА ВИСШИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
(ЧЕО–8)
94
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(ЧЕО–9-В1)
94
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(ЧЕО–10-В2)
95
ЧЛЕНСТВО В ЕС
(ЧЕО–11)
95
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
(ЧЕО–12)
96
ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ
(ЧЕО–13)
96
ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ
(ЧЕО–14)
ФРЕНСКИ ЕЗИК
97
ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ
98
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
99
ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТЕЩИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
99
ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА РАБОТА В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС
99
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ВИСШИ ДЪРЖАВНИ
СЛУЖИТЕЛИ
100 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

(ЧЕО–24)
(ЧЕО–25)
(ЧЕО–26)
(ЧЕО–27)
(ЧЕО–28)
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Директор на Дирекция „ОБУЧЕНИЕ, MEЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИ“
Нина КАМЕНОВА
n.kamenova@ipaei.government.bg

КООРДИНАТОРИ
на обученията през 2009 година
Невена АМОВА
n.amova@ipaei.government.bg
Илияна ЕСКЕНАЗИ
i.eskenazi@ipaei.government.bg
Калоян ГУГАЛОВ
k.gugalov@ipaei.government.bg
Майя ВЕЛИНОВА
m.velinova@ipaei.government.bg
Екатерина БАМБАЛОВА
e.bambalova@ipaei.government.bg
Йоана ПЕТРОВА
y.petrova@ipaei.government.bg
Гергана ДИМИТРОВА
g.dimitrova@ipaei.government.bg
Надя ВОЙНИКОВА
n.vojnikova@ipaei.government.bg

За контакти по организация на обученията:
Вихра РИЗОВА
v.rizova@ipaei.government.bg
тел.: 940 12 54; факс: 980 96 79
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КАРИЕРА

Програма
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

Kоординатор: Е. Бамбалова
e-mail: e.bambalova@ipaei.government.bg
9

Институтът по публична администрация (ИПА) провежда обучението за служебно развитие
съгласно изискванията на чл. 35б, ал. 1 от Закона за държавния служител. Обучението за служебно развитие е задължително за съответните категории служители. Участниците, успешно положили заключителния тест, получават удостоверение от ИПА за завършеното обучение.

Обучението за служебно развитие включва:

»

Обучение, съгласно чл. 35б, ал. 1 от Закона за държавния служител, което е задължително за съответните категории служители:

• Курс: Въведение в държавната администрация (ЗО–1)
• Курс: Управленски умения (ЗО–2)
• Курс: Стратегическо планиране и управление на изпълнението (ЗО–3)

»

Специализирано въвеждащо обучение, което е предназначено за новоназнчените служители в звената, имащи отношение към усвояването на средства на ЕО:

• Курс: Структурни фондове на Европейския съюз (ЗО–4);

»

Специализирано въвеждащо обучение, предназначено за новоназначени служители в
звената по европейска интеграция и международна дейност:

• Курс: Институционална система на Европейския съюз (ЗО–5)

Обучението за служебно развитие е без такса за участие.
Командировъчните разходи на служителите за участие в обучението за служебно развитие са
за сметка на съответната администрация.
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КАРИЕРА
Курс: ВЪВЕДЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗО–1)
Предназначен за: новоназначени служители, подлежащи на задължително обучение, съгласно
чл. 35б от ЗДСл.
Продължителност: 8 дни (4+2+2), 60 учебни часа

Модул 1: ОСНОВИ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА
Учебно съдържание:
• Правна рамка на държавната администрация:
– Устройство и организация на администрацията. Достъп и защита на информацията;
– Статут на държавния служител;
– Принципи на административното право и процес. Видове административни актове, сигнали и
предложения.
• Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация;
• Институционална и правна система на Европейския съюз;
• Е – управление;
• Организация на документационните процеси в държавната администрация и информационните
процеси в контекста на ЗЕУ. Оформяне на общоадминистративната документация: представяне
на стандарт БДС 6.04.1-85.

Модул 2: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ
Учебно съдържание:
•
•
•
•

Текстообработка с MS Wоrd;
Електронни тaблици с MS Excel;
Интернет и електронна поща;
Тест за сертифициране с европейско признат сертификат за компютърна грамотност.

Модул 3: КНИЖОВНОЕЗИКОВАТА НОРМА НА СЪВРЕМЕННИЯ СТАНДАРТЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Учебно съдържание:
• Правописната норма – най-често допускани правописни грешки;
• Граматичната норма – най-често допускани граматични грешки;
• Лексикалната норма – особености на лексикалната норма, които имат пряко отношение към т.н.
официално-делови функционален стил;
• Стилистични особености на административните документи.
Обучаващ мениджър: Екатерина Бамбалова
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Курс: УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ (ЗО–2)
Предназначен за: новоназначени ръководители, подлежащи на задължително обучение, съгласно
чл. 35б от ЗДСл.
Продължителност: 3,5 дни, 28 учебни часа.
Цели на обучението:
• Да се представят и изградят знания за основополагащите ценности, основни цели и принципи
на съвременния мениджмънт в публичния сектор;
• Да се придобият управленски знания, свързани със стратегическия мениджмънт и стратегическото планиране и развият ключови умения за разработване на стратегии;
• Да се изградят знания за правната рамка и практика за превенция и противодействие на корупцията;
• Да се изгради представа за ролята на електронното управление за повишаване на ефективността на административната дейност;
• Да се изградят знания и умения за управление на персонала, от гледна точка на подбор и атестиране на служителите;
Учебно съдържание:
• Стратегическо управление:
– Основополагащи ценности и основни цели на новия мениджмънт в публичната администрация. Концепцията за „доброто държавно управление”. Принципи на доброто управление. Основни управленски компетентности.
– Стратегически мениджмънт. Същност и характерни особености на стратегическия мениджмънт. Стратегическо мислене. Обхват на стратегическото мислене. Взаимодействие между
стратегическо и оперативно мислене. Стратегически ръководител. „Десетте въпроса” на
стратегическия ръководител. Роли на стратегическия ръководител. Правила за работа на
стратегическия ръководител. Йерархия и фази на стратегическото управление в публичната
администрация.
– Стратегическо планиране. Същност. Разлика между стратегическо и оперативно планиране.
Основни понятия. Процесът на стратегическо планиране. Стратегически анализ на средата.
Методи за анализ на средата. Формулиране на визия, мисия и стратегически цели. Формулиране на стратегически алтернативи и избор на стратегия.
– Изпълнение на стратегията. Осигуряване на предпоставки за устойчивост на стратегията.
Възможни препятствия пред изпълнението на стратегията. Индикатори за криза в процеса
на реализация на стратегията.
• Е-управление;
• Етика и превенция на корупционни практики;
• Управление на персонала:
– Основни роли и отговорности на ръководители по отношение на управлението на персонала;
– Подбор, назначаване и въвеждане в работата;
– Планиране и оценка на индивидуалното изпълнение;
– Мотивиране, кариерно развитие и обучение на служителите.
– Методика за външен контрол в администрацията, разработена по проект К 07-1201/23.11.200г., “Ефективния контрол – залог за “умна”, компетентна и професионална администрация”, по ОПАК съфинансиран със средствата от ЕСФ.
Обучаващ мениджър: Екатерина Бамбалова

12

КАРИЕРА
Курс: СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
(ЗО–3)
Предназначен за: висши държавни служители, подлежащи на обучение, съгласно чл. 35б, ал. 2 от
ЗДСл.
Продължителност: 4 дни, 32 учебни часа.
Цели на обучението:
• Да се представят принципите на стратегическото управление в публичната администрация;
• Да се представи ролята на висшия държавен ръководител в процеса на разработване и изпълнение на стратегията на администрацията в контекста на европейската практика;
• Да се придобият знания и практически умения за разработване и изпълнение на стратегията на
администрацията;
• Да се представят правни и практически аспекти на превенция и противодействие на корупцията
в администрацията;
• Да се представят някои подходи за повишаване на ефективността на организация на работата
на ръководителя.
Учебно съдържание:
• Стратегическо планиране:
− Съвременният мениджмънт в публичната администрация – основни ценности и цели. Принципи на доброто управление;
− Стратегическо планиране. Процесът на стратегическо планиране. Стратегически анализ на
средата. Методи за анализ на средата;
− Формулиране на визия, мисия и стратегически цели. Формулиране на стратегически алтернативи и избор на стратегия;
− Изпълнение на стратегията. Дейности, свързани с изпълнението на стратегията. Ключови
детерминанти, влияещи върху изпълнението на стратегията. Осигуряване на предпоставки
за устойчивост на стратегията;
− Възможни препятствия пред изпълнението на стратегията. Индикатори за криза в изпълнението на стратегията. Съпротива на стратегическите промени в организацията. Видове съпротива;
− Ролята на ръководителя в процеса на разработване и изпълнение на стратегията.
• Етика и превенция на корупционни практики.
• Ръководство и лидерство:
− Екипни роли и динамика на екипа. Развитие на комуникациите в екипа;
− Решаване на конфликти – “Система от измерители на конфликт на интереси в държавната
администрация”, разработена по проект К 07-12-01/23.11.2000 г., “Ефективния контрол – залог за “умна”, компетентна и професионална администрация”, по ОПАК съфинансиран със
средствата от ЕСФ.
Обучаващ мениджър: Екатерина Бамбалова
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Курс: СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗО–4)
Предназначен за: новоназначени служители в Звената за управление на Оперативните програми,
както и новоназначени служители в звенaта за разработване и управление на проекти по Oперативните програми в централната и териториалната администрация.
Продължителност: 4 дни, 32 учебни часа.
Учебно съдържание:
• Представяне на Структурните фондове на ЕС, регламенти, стратегически документи и планове;
• Национална стратегическа референтна рамка;
• Нормативна база, видове процедури за подбор на бенефициенти;
• Представяне на 7-те Оперативни програми;
• Представяне дейността на Управляващия орган (УО) на всяка Оперативна програма;
• Представяне дейността на Междинното звено на всяка Оперативна програма;
• Разглеждане и попълване на формите за кандидатстване;
• Запознаване със структурата и елементите на проект;
• Отчетност и мониторинг на проекта;
• Нередности при усвояване на средствата от Европейския съюз.
Обучаващ мениджър: Йоана Петрова

Курс: ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗО–5)
Предназначен за: новоназначени служители в звената по европейска интеграция и международна
дейност.
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението: да изгради основни знания за институционалната система на ЕС и процеса
на вземане на решения.
Учебно съдържание:
Институционална система на ЕС – институции, функции и взаимодействие. Правна система на ЕС.
Процес на вземане на решение и участие на България в процеса на вземане на решения.
Обучаващ мениджър: Илияна Ескенази
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Програма
ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Институтът по публична администрация е приел следните правила за участие в обучението за
професионално развитие през 2009 г.:

»

Изпращане на заявка за обучение, конференции и работни срещи до ИПА по приложена в
края на Каталога бланка. Същата може да се намери на интернет страницата на ИПА:
www.ipa.government.bg.

»

Към заявките се прилага копие от платежното нареждане (подписано от обслужващата банка)
с посочени сигнатура за съответните курсове и брой участници за всяко от обученията.

»

Заявката за обучение се въвежда и по електронен път в информационната система на ИПА от
служител, посочен от ръководителя на съответната администрация, с потребителско име
и парола.

»

Институтът по публична администрация писмено потвърждава на главните секретари на централната администрация, областните управители и кметовете на общини, участието на техните
служители в заявените курсове и семинари, в т.ч. датата, мястото на провеждане и часа на
започване на занятията.

»

Институтът по публична администрация публикува график на обученията на сайта си.

»

Институтът по публична администрация възстановява на администрациите платените такси за
участие в курсовете и семинарите, когато е налице писмено предизвестие за неучастие на даден служител 7 работни дни преди стартиране на обучението.

»

Завършилите курс на обучение получават удостоверение от ИПА.

Заявки за обученията на ИПА за 2009 г. ще се приемат еднократно за цялата учебна година.
Краен срок за изпращане – 15 февруари 2009 г.

Командировъчните разходи на служителите за участие в обучението за професионално развитие
са за сметка на съответната администрация.

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. Сердика 6–8
Банкова сметка на ИПА: IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1186 01
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УПРАВЛЕНИЕ

ДОБРОТО АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ

17

Семинарите са предназначени за ръководители и висши държавни
служители в централната и териториалната администрация.

Семинар: СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (УА–1)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цели на обучението:
• да се представят стандартите за изработване на стратегии и секторни политики, както и необходимостта от предварителна оценка на въздействието при разработването им;
• да се очертае ролята на консултативния процес и механизмите за координация на органите на
изпълнителната власт.
Учебно съдържание: Разработване на стратегии и секторни политики; правила и процедури за
оценка на въздействието; основни елементи на консултативния процес; форми на отчетност на
прилаганите стратегии и политики; европейски практики при процеса на стратегическо планиране.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Невена Амова

Семинар: ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС.
НАРУШЕНИЯ И ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ (УА–2)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цел на обучението: да очертае основните принципи на прилагане на правото на ЕС в държавите
членки и произтичащите от тях задължения за националните органи.
Учебно съдържание: Особености на правната система на ЕС. Принципи на приложението на правото на ЕС и последици от неправилно прилагане. Отговорност на държавата за неизпълнение на
задълженията, произтичащи от правото на ЕС. Производство по чл. 226 от ДЕО.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Невена Амова
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УПРАВЛЕНИЕ
Семинар: НЕРЕДНОСТИ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (УА–3)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цел на обучението: да се представят функциите на ръководителя в процеса на усвояване на
средства от Структурните фондове, с цел превенция на нередности.
Учебно съдържание: Оценка на интересите и обосновка на целите на проектите. Избор на партньори. Сформиране на проектни екипи. Привличане на допълнително проектно финансиране.
Преодоляване на проектни рискове.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Йоана Петрова,
Надя Войникова

Семинар: ЛОБИЗЪМ И ЕТИКА (УА–4)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цели на обучението:
• да представи легитимните форми на сътрудничество между НПО и различните нива на властта
и законовата база на това взаимодействие;
• да анализира същността на лобизма и успешните стратегии и техники на застъпничеството;
• да представи ефективни стратегии за привличане на НПО в подкрепа на политики и механизмите, гарантиращи прозрачност на този процес;
• да анализира етичните и професионални стандарти на сътрудничеството между управляващите институции и НПО.
Учебно съдържание: Лобизъм – форма на разширяване на политическото представителство:
практически аспекти и ефективни техники на лобиране; специфика на лобизма пред законодателна, изпълнителна и местна власт; стратегии за привличане на НПО, бизнеса и медиите в подкрепа
на политики; публично-частно партньорство; етични и професионални стандарти на сътрудничеството между управляващите институции и НПО; рискове.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Невена Амова
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Семинар: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИ В ЕС (УА–5)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цел на обучението: да формира умения за оценка и формулиране на стратегия за ефективно
представителство на национални, регионални и местни интереси в политическия процес на ЕС.
Учебно съдържание: Представителство на интереси в ЕС: политически партии, политически канали за оказване на влияние – същност и основни действащи фигури. Групи по интереси: същност,
организационен профил, национални групи по интереси. Консултации с националните групи по интереси като средство за ефективно въздействие на равнище ЕС. Групи по интереси на равнище
ЕС – бизнесът, синдикатите, селскостопанският сектор, гражданското общество, регионалните интереси – практически опит. Механизми на взаимодействие - Европейска комисия, Европейски парламент, Съвет, Икономически и социален комитет, Комитет на регионите.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Илияна Ескенази

Семинар: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ НА СТРАНИТЕЧЛЕНКИ (УА–6)
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението:
• да се задълбочат познанията на участниците върху цялостното функциониране на администрацията на Европейския съюз;
• да се разяснят основните елементи от процеса на европеизация на националните администрации;
• да се задълбочи разбирането на взаимоотношенията между европейската и националната администрация;
• да се обсъдят начините за осъществяване на полезни международни контакти в рамките на Европейския съюз.
Учебно съдържание: Институциите на Европейския съюз, техния начин на работа и връзките им
с администрациите на национално ниво; Специфичната дейност на различните европейски агенции – статут и възможности за сътрудничество и осъществяване на работни контакти с администрациите на страните-членки; Запознаване с тематиката на процеса на европеизация на националните администрации на страните-членки и по какъв начин този процес може да бъде подпомогнат
от работата на служителите от различните органи на държавната администрация.
Такса за обучение: 160 лв.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова,
Адриан Пантев
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УПРАВЛЕНИЕ
Семинар: ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (УА–7)
Продължителност: 1,5 дни, 12 часа
Цели на обучението:
• да обобщи ролята на националните представители на държавите членки в процеса на формиране на политически решения в ЕС;
• да систематизира основните умения, необходими за работата на националната администрация
с администрацията на ЕС.
Учебно съдържание:
Основни фази в процеса на формиране на политически решения в ЕС. Иницииране на законодателство, консултиране на законодателство, вземане на решение. Прилагане на законодателството
– ролята на Националните парламенти, ролята на националните администрации в държавите
членки. Правораздаване.
Такса за обучение: 135 лв.
Обучаващ мениджър: Илияна Ескенази

Семинар: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (УА–8)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цели на обучението:
• да представи ролята на оценката на въздействието при формирането на политиките на ЕС;
• да очертае възможностите на националните администрации за влияние върху оценката на въздействието на равнище ЕС.
Учебно съдържание: Същност на оценката на въздействието като предварителен етап от подготовката за вземане на политическо решение; структури, осъществяващи оценката на въздействието; процедурни правила при осъществяване на оценката на въздействието; участие на заинтересовани страни в процеса на разработване на оценката за въздействие.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Илияна Ескенази
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Семинар: ИМИГРАЦИЯ И ПРАВО НА УБЕЖИЩЕ – КЪМ ОБЩА ПОЛИТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (УА–9)
Продължителност: 1,5 дни, 12 часа
Цели на обучението:
• да очертае ролята на българската администрация при осъществяване на политиката на имиграция и предоставяне на убежище;
• да представи политиката по въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище в европейски контекст.
Учебно съдържание: Правни основи на политиката по въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище и инструменти за нейното осъществяване; хармонизация на националните политики по въпросите на имиграцията и предоставянето на убежище; правна регламентация на условията за приемане на имигранти и за пребиваването им на територията на ЕС, борба срещу незаконната имиграция, социални и трудовоправни аспекти на интегрирането на пребиваващите на територията на ЕС.
Такса за обучение: 135 лв.
Обучаващ мениджър: Илияна Ескенази

Семинар: КОНТРОЛ, ОДИТ И ОТЧЕТНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (УА–10)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цели на обучението:
• да представи принципите на доброто управление и правилата на финансовата дисциплина;
• да представи принципите и изискванията за отчетност, като част от системата на финансовия
контрол в България;
• да насочи вниманието към превантивните мерки относно законосъобразното и целесъобразното управление и разходване на бюджетните средства.
Учебно съдържание: Нормативна уредба на вътрешния одит в публичния сектор; принципи на
независимост, обективност, компетентност и професионална грижа; статут на звеното за вътрешен
одит, планиране на дейността. Дефиниция и елементи на финансовото управление и контрол;
принципи на управленската отговорност и доброто финансово управление. СФУК и управление на
риска в бюджетното предприятие. Счетоводна отчетност, общи принципи за изготвяне и предоставяне на финансовите отчети. Социално и здравно осигуряване, прагове на осигуряване. Одитен
процес и дейност на Сметната палата.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Калоян Гугалов
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УПРАВЛЕНИЕ
Семинар: КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ (УА–11)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Цел на обучението: да се представят изискванията на контролните органи при извършване на
проверките по прилагането на Наредба за административното обслужване.
Учебно съдържание: Правна уредба на организацията на административното обслужване – вътрешни нормативни актове и документи, свързани с административното обслужване, информационна обезпеченост, звено за административно обслужване, качество на административното обслужване, обратна връзка с потребителите; Контролни органи, видове проверки, обект на проверката – основни изисквания и допускани нарушения, документация при проверката, административнонаказателна отговорност.
Такса за обучение: 90 лв.
Обучаващ мениджър: Калоян Гугалов

Семинар: УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ДЕЙНОСТ ПО ЗАЩИТА
ПРИ БЕДСТВИЯ (УА–12)
Продължителност: 1,5 дни, 12 часа
Цели на обучението:
• да представи нормативната уредба в областта на управлението при кризи и защита при бедствия;
• да подобри ефективността от превантивни мерки за преодоляване на кризисни ситуации;
• да представи ефективни подходи за управление по отношение преодоляването на кризи и защита при бедствия.
Учебно съдържание: Нормативна рамка в областта на управлението при кризи и защитата при
бедствия; естество на рисковете и кризите; функции и правомощия на ангажираните органи на
власт и териториалната администрация в процеса на управление при кризи и бедствени ситуации;
координация и взаимодействие между тях; стратегии за предотвратяване и овладяване на ситуации; превантивни мерки за защита и планиране на комуникациите при кризи. Възлагане, ръководство и контрол на дейностите по защита на населението и управлението при кризи. Методика за
оценка на критичната инфраструктура на териториалната единица. Участие на гражданското общество при защита от бедствия и бедствени ситуации.
Такса за обучение: 135 лв.
Обучаващ мениджър: Калоян Гугалов

23

Семинар: ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛ –
ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА (УА–13)
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цел на обучението: да представи нормите, правилата и протоколните изисквания при провеждането на делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина.
Учебно съдържание: Запознаване с държавния церемониал, дипломатическия протокол, държавния протокол, бизнес протокола и етикета; Закон за държавния протокол; принципи при осигуряване на дейността на дипломатическите и консулските представителства на територията на Република България и на българските в чужбина.
Такса за обучение: 160 лв.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова

Семинар: СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА КОМУНИКАЦИЯ (УА–14)
Семинарът се провежда със съдействието на агенция ENTHWAY, Франция,
с превод на български език.

Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението: да се изградят практически умения за:
• общуване в професионалния и обществен живот;
• общуване чрез диалог и при наличие на сблъсък;
• емоционално общуване и ръководна длъжност.
Учебно съдържание:
• Комуникация пред аудитория: създаване на първоначално положително впечатление, въздействащо и убедително общуване;
• Комуникация на работното място/професионално общуване: представяне на ведомството, представяне на своята експертна компетенция;
• Комуникация при наличен конфликт: изразяване на недоволство с дипломация и постигане
на целта, уверено изразяване в условия на натиск;
• Комуникация при взаимоотношения: откриване на вътрешните мотивации, комплимента –
проявите на благодарност/признателност;
• Емоционална комуникация – силата на ентусиазма: представяне на успех.
Такса за обучение: 240 лв.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова
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УПРАВЛЕНИЕ
Семинар: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ (УА–15)
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението:
• да се подобрят уменията за вербална и невербална комуникация;
• да се формират умения за по-добро поведение пред медиите;
• да се тренират умения за справяне в кризисна ситуация;
• да се идентифицират особеностите при общуването с различни целеви публики;
• да се усвоят знания за „Медийния dress code или как да се облечем за медийна изява“.
Учебно съдържание:
• Комуникационен мениджмънт;
• Силата на вербалната и невербалната комуникация;
• Медийният dress code;
• Комуникацията в критични ситуации;
• Техники при изграждане на персонален имидж.
Такса за обучение: 160 лв.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова

Семинар: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС
И УПРАВЛЯВАЩИ (УА–16)
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението:
• да представи същността и съществуващите законови форми на взаимодействие между секторите;
• да анализира етичните и професионални стандарти на това сътрудничество;
• да представи успешни стратегии за осигуряване на прозрачност и представителност на процеса
на взаимодействие и за редуциране на корупционния риск.
Учебно съдържание: Законова и институционална база на сътрудничеството; форми на взаимодействие между секторите, консултативни съвети – етични стандарти, практически аспекти, рискове; стратегии за привличане на неправителствените организации и бизнеса в подкрепа на политики; лобизмът като форма на разширяване на политическото представителство – инструменти; публично-частно партньорство.
Такса за обучение: 160 лв.
Обучаващ мениджър: Невена Амова
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Курс: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. ОТЧЕТНОСТ
И КОНТРОЛ - МЕХАНИЗЪМ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДОБРОТО
УПРАВЛЕНИЕ (УА–17)
Продължителност: 2 дни, 16 часа
Цели на обучението:
• да усъвършенства познанията на участниците относно европейските принципи на добро управление и механизмите за тяхното прилагане, използвани от различни страни членки.
• да задълбочи познанията на основните принципи и методи в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
• да даде знания за разработване на правила и процедури за контрол върху корупционния риск;
• да даде знание за разбиране на връзката между управление, ефективност на институциите и
корупцията.
Учебно съдържание: Организация на мерките за превенция и противодействие на корупцията
Публичната отчетност като неделима част от европейските политики за стимулиране на демократичното управление и прилагане на принципите на добро управление. Мониторинг на корупцията.
Кодексите за поведение (етични кодекси) като инструмент за засилване на механизмите на отчетност и отговорност. “Система от измерители на конфликт на интереси в държавната администрация”, разработена по проект К 07-12-01/23.11.2000 г., “Ефективния контрол – залог за “умна”, компетентна и професионална администрация”, по ОПАК съфинансиран със средствата от ЕСФ;

Такса за обучение: 160 лв.
Обучаващ мениджър: Невена Амова
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УПРАВЛЕНИЕ

ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ОПИТ
Обучаващ мениджър: Калоян ГУГАЛОВ
Обученията са предназначени за всички служители в администрацията с ръководни функции,
както и за служители във финансово-счетоводни звена и дирекции. Целта на обученията е да
скъси дистанцията в ефективността на работните процеси в частния и публичния сектор,
както и да представи съвременни и работещи техники, познания и добри практики използвани
в частния сектор и имащи приложение в публичния сектор.
Институтът по публична администрация е поканил финансови директори, мениджъри и ръководители, доказали се професионално във водещи международни компании и банки, да споделят
своя опит.

Семинар: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ – ПОДХОД И УСПЕШНО
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМИ (УА–18)
Продължителност: 2 дни, 12 часа
Учебно съдържание: преструктуриране в организацията с цел подобряване на нейната ефективност и конкурентоспособност; начини за осъществяване на реформа, без това да доведе до неефективност на процесите и процедурите, ниска мотивация на персонала и цялостно влошавана на
вътрешната среда и външното позициониране на организацията; умения, необходими за провеждане на промени и стратегиите, които могат да бъдат използвани.
Такса за обучение: 200 лв.

Семинар: КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (УА–19)
Продължителност: 2 дни, 12 часа
Учебно съдържание: Корпоративната социална отговорност като международен феномен и в
българските условия; Новосъздаденият стандарт за корпоративна социална отговорност (ISO
26 000), провокиращ много малки, средни и големи предприятия да създават и да се включват активно в социални и екологични проекти на локално и национално ниво; Как това се култивира в
Европейския съюз: Нормативна база и примери от добри европейски практики и как те могат да
бъдат имплементирани в България; Ключови аспекти на корпоративната социална отговорност и
взаимодействието между администрацията и нововъзникващата корпоративна култура в България, както и възможностите за създаване на устойчива работеща среда между администрация,
частен бизнес и други участници в съвременното гражданско общество.
Такса за обучение: 200 лв.
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Семинар: БЮДЖЕТИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ УСВОЯВАНЕ
И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА (УА–20)
Продължителност: 2,5 дни, 20 часа
Учебно съдържание: Определяне на основни разходни звена (cost centers); Определяне на основните параметри на които ще се базира бюджетният процес – инфлация, валутни курсове, нови
дейности и функции и т.н; Разпределение на разходи по звена и дейности; Текущо сравнение на
разходвано спрямо бюджетирано и анализ на отклонението; Годишно изпълнение на бюджета;
Отчитане на преразходи; Установяване на причини; Разработване на програма за подобряване на
контроли върху разходване на средства.
Такса за обучение: 270 лв.

Семинар: МЕНИДЖЪРСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕШНО
УПРАВЛЕНИЕ (УА–21)
Продължителност: 2,5 дни, 20 часа
Учебно съдържание:
• Мениджърски предизвикателства пред стратегическото развитие на организацията:
Предизвикателствата на 21-ви век – глобализация, финансови кризи, развитие на ЕС; Стратегическо развитие на организацията; Лидерски умения за успешно стратегическо управление.
• Успешно управление на организации и екипи: Ефективно управление и организационно
структуриране; Оценка и измерване на резултатите; Развитие и успешно управление на екипи.
Такса за обучение: 270 лв.

Семинар: УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДЕН ФОНД И АЛТЕРНАТИВНИ
ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (УА–22)
Продължителност: 2 дни, 12 часа
Учебно съдържание: Бюджетиране и мениджиране на разходите по поддръжка на сгради, саниране, текуши ремонти; Намаляване на разходите, чрез нови технологии в инсталациите (енергоспестяващи уреди), промяна на предназначението на помещения с цел оптимизиране на работната
площ и намаляване на разходите за поддръжка, регулярна поддръжка; Договори за строителство и
успешен контрол на строителните процеси, бюджетиране; Нови проекти за разширяване/намаляване на работната площ и намаляване на разходите за поддръжката й в т.ч. събиране и оптимизиране на наличната документация, изготвяне на идейни и работни проекти според изготвено задание, съгласуване и внасяне на проектите в нужните инстанции (ХЕИ, ВиК, Ел, БДЖ, общините);
Възлагане на обществени поръчки за стартиране на проекта или заявка за поръчка към фирма изпълнител, проектов мениджмънт на обекта в т.ч. пряко следене на разходите, отчети и календарни
графици от двете страни, регулярни срещи с отговорните лица и следене за промени в проекта
и/или графика на работите съгласуван с налични доставки и/или стартиране на следващи дейнос-
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УПРАВЛЕНИЕ
ти (работи) по проекта; Приключване и предаване, приемателни протоколи, отчети и актове по образец за приемане на СМР, дейности по преместване на хората/техниката и нанасяне им в новите
раб/технологични площи; Зазимяване и подключване на старите площи, спиране на разходите им
или отдаването им под наем на трети лица; Технологии за отопление чрез биомаса и внедряване
и използване на възобновяеми енергийни източници.
Такса за обучение: 240 лв.

ЛОГО на OIFЛОГО на Френския институт + Лого на ОИЕФ (Каталог 2008)

Курс: ЛОБИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО (на френски език) (УА–23)
Продължителност: 1 ден, 8 часа
Обучението се провежда в рамките на съвместен проект за сътрудничество с Международната организация по франкофония и Министерството на държавната администрация и административната реформа с участието на експерти от ЕС в областта на междуинституционалната комуникация на национално и европейско ниво.
Предназначен за: висши държавни служители, работещи с европейските институции.
Учебно съдържание: Дефиниране на лобизма. Институционално и частно лобиране в европейските институции. Прозрачност при лобирането. Практически примери. Дискусия.
Изискване: участниците да владеят писмено и говоримо френски език (минимум ниво В2).
Без такса за участие
Място на провеждане:
Френски културен институт, София.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова

ЛОГО на Френския институт + Лого на ОИЕФ (Каталог 2008)
ЛОГО на OIF

Кръгла маса: СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЕС (на френски език) (УА–24)
Продължителност: 1 ден, 4 часа
Обучението се провежда в рамките на съвместен проект за сътрудничество с Междунартодната организация по франкофония и Министерството на държавната администрация и административната реформа с участието на представител на Генералния секретариат по европейските въпроси, Париж, и експерти от ЕС в областта на социалната политика.
Учебно съдържание: Дискусионни въпроси: връзката между европейската социална политика и
изграждането на националните планове; изграждане на норми за работа и приложението им в условията на глобализация.
Изискване: участниците да владеят писмено и говоримо френски език (минимум ниво В2).
Без такса за участие
Място на провеждане:
Френски културен институт, София.
Обучаващ мениджър: Майя Велинова
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