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Каталог 2019
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• Присъствен ден + онлайн подготовка

Обучения в смесена форма

• От 12 до 16 часа, с многоетапно оценяване

Е-обучения с водещ лектор

• До 4 часа

Електронни модули за самообучение
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Електронни модули за самообучения

Нови заглавия и актуални теми

Кратки обучения – до 4 уч.ч

Достъп 24/7

Без такса за участие
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От началото на 2019 -
6 нови е-модула за самообучение

ЕМ-4
Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

ЕМ-19
Управление на времето

ЕМ-21
Управление на конфликти

ЕМ-22
Практически аспекти в управлението на УЧР

ЕМ-24
Организация на документооборота в държавната администрация

ЕМ-25 
Правна уредба на защитата на личните данни



8

Предстоящо

Нови обучения

ОП-12 Мерки срещу изпиране на пари –
е-модул за самообучение

ОП-15 Прилагане на „зелени“ обществени поръчки –
е-обучение с водещ лектор
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Цели за 2019
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55% от курсовете 
да са в е-форма



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.
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Подобрения и промени в ИИС на ИПА - 2019

• Създаване на нов профил курсист
• Редактиране на информацията в профила 

на курсиста; сменя на администрацияКурсисти

• Облекчено въвеждане на заявки
• Само през Незаписани курсистиЗаявки
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Подобрения и промени в ИИС на ИПА - 2019
• В профила на всеки курсист след успешно 

преминаване на обучениеЕ-
удостоверения

• Изпращане на потребителско име и 
възможност за генериране на парола

• До 6 месеца след приключване на обучението 
достъп до материалите

Достъп на 
курсисти
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Радостина Димитрова
главен експерт
Eлектронни обучения
02 940 3761, 0885 401 158
r.dimitrova@ipa.government.bg

Благодаря за вниманието!
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