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ЕЛЕКТРОННИ МОДУЛИ ЗА САМООБУЧЕНИЕ 

 

 
Сигнатура 

Тема 
(наименование от Каталог 2022) 

Форма  на 
обучение 

Продължителност и период на 
провеждане на едно обучение 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА 

 
ОП-5 

Достъпност на администрацията за 
хората с увреждания 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
ОП-6 

Кибер хигиена при използване на е-
поща 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 
УМ-11 

Стратегии и политики за 
противодействие на рисковете в 
държавната администрация 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
УМ-12 

Интервюто като метод за 
оценяване при подбор на 
служители 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
УМ-13 

Добри практики и решения в УЧР е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
УМ-14 

Работа с jobs.government.bg – портал 
за работа в държавната 
администрация 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ 

 
П-10 

 Подкуп на чужди длъжностни лица и 

сигнализиране на съмнение за 

извършено престъпление 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
П-11 

Кодекс за поведение на 
служителите - функции и 
основни акценти 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
П-12 

 
Набори от данни с висока стойност 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
П-13 

Методи за колаборативна 
работа със                  заинтересовани 
страни 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
П-14 

Обща рамка за оценка (CAF) – 
инструмент за управление на 
качеството в публичната 
администрация 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
П-15 

 

 

Външна обратна връзка по CAF 

 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

НОРМОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИЛАГАНЕ 

 
Н-11 

Организация на 
документооборота в 
държавната администрация 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 
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Сигнатура 

Тема 
(наименование от Каталог 2022) 

Форма  на 
обучение 

Продължителност и период на 
провеждане на едно обучение 

 
Н-12 

Прогнозиране на потребностите и 
планиране на обществени поръчки 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
Н-13 

Правна уредба на защитата на 
личните  данни 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
Н-14 

Доказателствена стойност на 
електронния   документ 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 

 
Н-15 

Работа с Централизирана 
автоматизирана информационна 
система (ЦАИС) 
"Електронни обществени поръчки"  

 
е-модул за 
самообучение 

 

 
4 уч.ч 

БЪЛГАРИЯ В ЕС 
 

Б-7 
 
Цифрова Европа 
 

е-модул за 
самообучение 

 

4 уч.ч 

Е-УПРАВЛЕНИЕ 
Е-5 Приложение на системи за електронно 

управление 
е-модул за 
самообучение 

 

4 уч.ч 

 
Е-6 

Електронен документ и електронен 
подпис (базов модул) 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
Е-7 

Основи на електронното управление 
(базов модул) 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 

 
Е-8 

Информационна и мрежова 
сигурност в подкрепа на 
реформите в публичната 
администрация 

 

е-модул за 
самообучение 

 

 
4 уч.ч 

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

 
ДК-9 

Интерактивно видео и онлайн 
презентации с Prezi 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
ДК-10 

Защита на личните данни в дигитална 
среда 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
ДК-11 

Социални мрежи в публичния 
сектор -  създаване и управление 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
ДК-12 

Организиране на 
видеоконференции и            уебинари 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 
ДК-13 

Социални мрежи в публичния 
сектор - LinkedIn и Twitter 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ 

У-9 Принципи на кръговата 
икономика 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-10 Зелена администрация е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-11 Социални иновации е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 
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Сигнатура 

Тема 
(наименование от Каталог 2022) 

Форма  на 
обучение 

Продължителност и период на 
провеждане на едно обучение 

У-12 Нови технологии в управлението 
- Интернет на нещата/Internet Of 
Things 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-13 Нови технологии в управлението 
- облачни технологии 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-14 Нови технологии в управлението 
- светът на данните 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-15 Нови технологии в управлението 
- изкуствен интелект и машинно 
учене 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

У-16 Нови технологии в управлението 
- блокчейн 

е-модул за 
самообучение 

 
4 уч.ч 

 

 

 

Заявки за е-модулите за самообучение може да се подават от всеки регистриран потребител в 

нашата информационна система т.е. да имате потребителско име и парола.  

 

Ако нямате, обърнете към звеното по човешки ресурси на Вашата администрация да Ви създаде.  

 

Линк към рубриката: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:  

https://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/chesto-zadavani-vprosi/chesto-zadavani-vprosi 

https://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/chesto-zadavani-vprosi/chesto-zadavani-vprosi

