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СПИСЪК НА КУРСОВЕТЕ НА ИПА, 

които са без такса и ще се провеждат в периода септември-декември 2020 г.  

по проект BG05SFOP001-2.017-0001-C01/28.11.2019 г.  

„Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

ПРОГРАМА УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Електронни курсове с лектор 

1. УМ-10 Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в 

администрацията  

Електронни модули за самообучение 

2. УМ-11 Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул 

3. УМ-12 Интервюто като метод за оценяване  

4. УМ-13 Управление на времето  

5. УМ-14 Практически аспекти на дейността по УЧР  

6. УМ-15 Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната 

администрация (надграждащ модул 

7. УМ-16 Анализ на потребностите от обучение  

 
 

ПРОГРАМА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ 

 

Електронни курсове с лектор 

1. П-8 Публични политики – разработване, прилагане, мониторинг и оценка на 

публични политики  

2. П-9 Обществени консултации и гражданска ангажираност  

3. П-10 Отворени данни в управлението  

4. П-11 Работа с граждани с увреждания  

5. П-14 Новата методология за функционален анализ  
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Електронни модули за самообучение 

6. П-12 Мерки срещу изпирането на пари  

7. П-13 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели „поети ангажименти“ и 

„нови задължения за разходи“  

8. П-15 Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти  

 

 
ПРОГРАМА НОРМОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИЛАГАНЕ 

 

Електронни курсове с лектор 

1. Н-9 Административна стилистика  

2. Н-10 Организация на документооборота в държавната администрация  

3. Н-11 Прилагане на Закона за обществените поръчки  

4. Н-12 Административно обслужване  

 

Електронни модули за самообучение 

5. Н-13 Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки  

6. Н-14 Прилагане на „зелени“ обществени поръчки  

7. Н-15 Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната 

дейност  

8. Н-16 Срочността в работата на администрацията  

9. Н-17 Правна уредба на защитата на личните данни  

10. Н.18 Доказателствена стойност на електронния документ  

 

 

ПРОГРАМА Е-УПРАВЛЕНИЕ 

 

Електронни курсове с лектор 

1. Е-4 Електронно управление  

2. Е-6 Оперативна съвместимост и информационна сигурност  

Електронни модули за самообучение 

3. Е-5 Електронен документ и електронен подпис 

4. Е-7 Подобряване на вътрешните процеси в администрацията чрез е-управление  

5. Е-8 Планиране и организация на електронното административно обслужване 
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ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕТНОСТ 

 

Електронни курсове с лектор 

 

1. ДК-1 Текстообработка (по ECDL) – базов  

2. ДК-2 Текстообработка (по ECDL) – за напреднали  

3. ДК-3 Електронни таблици (по ECDL) – базов  

4. ДК-4 Електронни таблици (по ECDL) – за напреднали  

5. ДК-5 Анализ и визуализация на бази данни  - базов 

6. ДК-6 Анализ и визуализация на бази данни  - за напреднали 

7. ДК-7 Информационна и медийна грамотност  

8. ДК-8 Колаборативна работа в дигитална среда  

9. ДК-9 Умения за работа с презентационен софтуер  

10. ДК-14 Въведение в цифровите права  

Електронни модули за самообучение 

11. ДК-10 Разработване на интерактивни онлайн презентации с Prezi  

12. ДК-11 Защита на личните данни в дигитална среда  

13. ДК-12 Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в 

публичната администрация  

14. ДК-13 Звук и видео в Power Point 2010  

 

 

 Забележка: Съгласно условията на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 

като участници в тези обучения са допустими само служители на служебно или 

трудово правоотношение, които не са участвали в обучения с идентично 

съдържание, финансирани с публични средства. В тази връзка всеки участник ще 

попълва Декларация за липса на двойно финансиране. Не е допустимо да бъдат 

включвани лица, които са назначени по чл. 19 от Закона за администрацията и са 

членове на политически кабинети. 

За целите на мониторинга и оценката на ОПДУ участниците попълват и онлайн  

Въпросник относно статуса им на пазара на труда. 


