
 

 

 

Приложение 1 
 

ТЕМИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОДУЛИТЕ, 
ЧАСТ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ  

ПО КАТАЛОГ 2022 
 

1. Модул 1 „Структура и функциониране на администрацията“ 
Модулът е част от втори етап на ЗО-1 „Въведение в държавната служба“  
 
Целева група:  
Служители на експертни длъжности, назначени за първи път на държавна служба, които 
подлежат на задължително обучение, съгласно чл.35б от Закона за държавния служител. 
 
Основни акценти: 

• Принципи на доброто управление 

• Организационна структура на администрацията 

• Приоритети в дейността на администрацията 

 

Продължителност: 4 учебни часа 
Форма на провеждане: в зависимост от епидемичната обстановка, ще се провеждат 
присъствено или изцяло в е-форма 

 

2. Модул 2 „Статут на държавния служител“ 

Модулът е част от втори етап на ЗО-1 „Въведение в държавната служба“  
 
Целева група:  
Служители на експертни длъжности, назначени за първи път на държавна служба, които 
подлежат на задължително обучение, съгласно чл.35б от Закона за държавния служител. 
 
Основни акценти:  

• Права и задължения на държавния служител 

• Развитие в кариерата 

• Оценяване на изпълнението на държавните служители 

Продължителност: 4 учебни часа 
Форма на провеждане: в зависимост от епидемичната обстановка, ще се провеждат 
присъствено или изцяло в е-форма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. Модул 1 „Планиране и управление на дейността”  
Модулът е част от втори етап на ЗО-2 „Предизвикателството да управляваш“ 
 
Целева група:  
Държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност, които подлежат на 
задължително обучение, съгласно чл. 35б от Закона за държавния служител. 
 
Основни акценти:  

 Основни управленски функции и отговорности 

 Управление на организационното изпълнение 
 
Продължителност: 4 учебни часа 
Форма на провеждане: в зависимост от епидемичната обстановка, ще се провеждат 
присъствено или изцяло в е-форма 
 

4. Модул 3 „Управление на служителите“ 
Модулът е част от втори етап на ЗО-2 „Предизвикателството да управляваш“ 
 
Целева група:  
Държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност, които подлежат на 
задължително обучение, съгласно чл. 35б от Закона за държавния служител. 
 
Основни акценти:  

 Планиране и осигуряване на необходимите човешки ресурси 

 Управление на индивидуалното изпълнение 

 Мотивиране и развитие на служителите 
 
Продължителност на всеки модул: 4 учебни часа 
Форма на провеждане: в зависимост от епидемичната обстановка, ще се провеждат 
присъствено или изцяло в е-форма 
 
 
По-подробно описание на структурата и съдържанието на обученията за служебно развитие 
може да откриете в Каталог 2022, стр. 16-17 
(https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/katalog_ready_s_0.pdf ) 

https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/katalog_ready_s_0.pdf

