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ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в 

обучението - дигитална компетентност и учене 

Бенефициент Институт по публична администрация 

Финансираща 

програма 

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и 

бизнеса“, Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

Договор за БФП BG05SFOP001-2.017-0001-C001/28.11.2019 г 

Обща стойност на 

проекта 

4 733 208,34 лева, което е 100% безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Добро управление“. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на ИПА в 

следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд 

и 15% национално съфинансиране. 

Продължителност на 

проекта 
29 месеца /август 2019 г. – декември 2021 г./ 

Основна цел на 

проекта 

Осигуряване на професионално и експертно управление 

чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията 

на служителите в държавната администрация. 

Специфични цели на 

проекта 

- Електронизиране на процесите в ИПА за повишаване 

на ефективността и ефикасността на провежданите 

обучения;  

- Повишаване на капацитета на служителите в 

администрацията, включително чрез развитие на 

дигиталната компетентност и разширяване на 

формите на дигитално учене; 

- Повишаване на изследователския и аналитичен 

капацитет на ИПА; 

Целева група 
Служители от държавната администрация - на трудово и 

служебно правоотношение. 

Основните дейности 

- Дигитализация на учебната дейност на ИПА; 

- Обучение за служителите в държавната 

администрация, включително за развитие на 

дигиталната компетентност и по-широко прилагане 

на дигитални форми на учене; 

- Развитие на капацитета на ИПА за повишаване на 

изследователската дейност и на информационния и 

документационен център; 

Индикатори 

- Институтът по публична администрация ще бъде 

подкрепен като администрация, прилагаща 

механизми за организационно развитие и управление 

ориентирано към резултатите; 

- 42 обучителни модули ще бъдат разработени или 

осъвременени; 

- 41 730 служители от държавната администрация ще 

бъдат обучени; 

- 41 170 служители от държавната администрация ще 

получат сертификати за успешно преминато 

обучение; 
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