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Семинар на тема: 

„Пет елемента от пъзела на модерната администрация“ 

25 - 26 февруари 2016 г. 

Представяне на добри практики от държави членки на ЕС и сборника 

„Инструменти за практици“ на Европейската комисия  
 

Ден 1: 25 февруари 2016 
 

Зала 1: 70 участника 

Панел 1: Подобряване на административното обслужване  чрез създаване на  

центрове за предоставяне на услуги 
 

9:15 – 9:30  Регистрация 
9:30 – 10:00 Откриване  

Г-н Аурелио Сесилио, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и 

приобщаване“, Европейска Комисия  

Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА 

10:00 – 10:30 Представяне на визията за създаване на центрове за услуги в България 

Алеко Джилджов, държавен експерт, администрация на Министерския съвет 

10:30 – 11:30 

 

Представяне на унгарския опит в създаването на центрове за 

административно обслужване 

11:30 – 11:45 Кафе - пауза 

11:45 – 13:00 Кръгла маса 

Nick Thijs, фасилитатор 

Iain Mackie, фасилитатор 

13:00 – 14:00 Обяд 

Целева група: служители на експертни и ръководни позиции, с функции в областта на 

административното обслужване 
 

Зала 1: 70 участника 

Панел 2: Въвеждане на споделени услуги в централната администрация  

 

 14:00 – 14:30 Представяне на българската визия и приоритети в споделените услуги 

Радослав Миланов, главен експерт, администрация на Министерския съвет 

14:30 – 15:30 Представяне на естонския опит във въвеждането на споделени услуги 

Tarmo Leppoja, Център за споделени услуги (Естония) 

15:30 – 16:00 Кафе - пауза 

16:00 – 17:00 Кръгла маса 

Nick Thijs, фасилитатор 

Iain Mackie, фасилитатор 

17:00 – 17:30 Заключение 

Целева група: служители на експертни и ръководни позиции, изпълняващи дейности, 

попадащи в обхвата на обща администрация 
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Ден 2: 26 февруари 2016 

 
Зала 1 : 70 участника  Зала 2: 30 участника 
Панел 3: Подобряване на  
процедурите по подбор на  
служители 

 Панел 4: Рамка на компетентностите  
на служителите в  
системата на ЕСИФ 

9:15 – 9:30 Регистрация   9:15 – 9:30 Регистрация  

9:30 – 9:45 Откриване  

Павел Иванов, изпълнителен 

директор на ИПА 

 9:30 – 9:45 Откриване  

Павел Иванов, изпълнителен 

директор на ИПА 

 

9:45 – 10:15 Представяне на българските 

цели и приоритети 

Ваня Новакова, държавен 

експерт, администрация на 

Министерския съвет 

 9:45 – 10:15 Представяне на състоянието в 

България 

Малина Крумова 

и.д директор дирекция ЦКЗ 

10:15 –11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:15 
 

Представяне на ирландския 

опит в областта на 

централизирания подбор 

Sarah Heywood, Служба за 

подбор на персонал 

(Ирландия) 

 

 

Кафе – пауза 

 10:15 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:15 

Представяне на опита на 

Европейската комисия при 

разработването на рамка на 

компетентностите 

Ann-Kerstin Myleus,  

Генерална дирекция Регионална 

политика 

(Европейска Комисия) 

Кафе - пауза 

11:15 – 12:00 
 

Представяне на опита на 

EPSO при подбора на персонал 

Stefan Hermann Meyer, 

Европейска служба за подбор 

на персонал 

(Европейска Комисия) 

 11:15 – 13:00 Кръгла маса и заключение 

Nick Thijs, фасилитатор 

Iain Mackie, фасилитатор 

 
 
12:00 – 13:00 

 

Кръгла маса и заключение 

Nick Thijs, фасилитатор 

Iain Mackie, фасилитатор 

   

 
13:00 – 14:00  Свободен обяд 
 
Целева група: служители на експертни и 
ръководни позиции, с функции в  управление 
на човешките ресурси  
 
 
 
 

 
 

 
13:00 – 14:00    Свободен обяд  обяд 
 
Целева група: служители на експертни и 
ръководни позиции, работещи в сферата на ЕСИФ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превод 
от EN/BG 

 

Работен  
 

език: EN 
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Зала 1: 30 участника 
Панел 5: Представяне на добри практики от сборника „Инструменти за практици“  
за главни секретари 

14:00 – 14:30 Регистрация и кафе 

14:30 – 15:00 

 

 

 

 

15:00 – 16:00 

Представяне на сборника „Инструменти за практици“ в системата на ЕСИФ 2014-

2020 

Мина Шойлекова, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, 

Европейска Комисия 

Представяне на добрите практики и споделения опит в областта на: 

 Подобряване на административното обслужване чрез създаване на центрове за 

предоставяне на услуги  

 Въвеждане на споделени услуги в централната администрация  

 Подобряване на процедурите по подбор на служители 

 Рамка на компетентностите на служителите в системата на ЕСИФ 

 

16:00 –16:30 Кръгла маса и заключение 
 
Целева група: главни секретари  
 
 
*Работен език на събитието ще бъде английски, като за модули 1, 2, 3 и 5 ще бъде осигурен 
превод на български език. 
 
Схема на залите, етаж 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Място на провеждане: Дом на Европа,  София, ул. „Г.Раковски № 124“, етаж 2, Google maps 
 

Превод 

от EN/BG 

 

https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%A1.+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C+124,+1000+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/@42.6908532,23.3213967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40aa850d4bb07385:0x10fc9f05efa977a6

