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АНЕКС 7.1 
ПРОГРАМА 2004 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 

ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
(ИПАЕИ)  

 

ПРОГРАМИ, КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ 
Период Продълж

ителност 
(дни) 

 

Целева група/ 
институция 

I. ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ В КАРИЕРАТА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) 
Курс: Основни административни знания и умения 
 

- 4 новопостъпили 
служители  

Семинар: Новата българска администрация - гаранция за държавността  - 2 експерти - държавни 
служители 

Курс: Съвременни управленски умения - 4 новоназначени 
ръководители  

II. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ИЗБИРАЕМО) 
ПРАВНИ НОРИМ 
Модулен курс: Нормотворчески процес: подготовка и разработване на 
проекти за нормативни актове 

Октомври 6 

Семинар: Разработване на проекти за административни актове на 
общинските съвети 

Март 3 

Модулен курс: Правни рамки и норми в административните дейности  Април 6 
Курс: Устройство на държавната администрация в България. Статут на 
държавния служител  

Април 4 

Семинар: Административно право и процес – тенденции и проблеми в 
правоприлагането  

Май 3 

Семинар: Промените в статута на държавния служител Март 1 
Семинар: Информацията в администрацията: начини на предоставяне и 
защита  

Март 3 

Семинар: Функции и правомощия на омбудсмана в България  Октомври 1 
Семинар: Административно регулиране и контрол на стопанската дейност 
– принципи, нормативна уредба, практики 

Април 2 

Семинар: Оценка на индивидуалното трудово изпълнение, заплащане и 
кариерно развитие на служителите в държавната администрация 

Март 1 

Интернет форум: Оценка на индивидуалното трудово изпълнение, 
заплащане и кариерно развитие на служителите в държавната 
администрация 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ръководители и 
експерти от 
централната, 

регионалната/облас
тната и местната 
администрация 

АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КУЛТУРА  
Курс: Изграждане на умения за обслужване на гражданите на принципа 
„едно гише” 

Март 4 

Семинар: Същност и организация на процеса на обслужване на 
гражданите на принципа „едно гише” 

Април 2 

Семинар: Система за самооценка на административното обслужване  Март 1 
Семинар: Етика в публичната администрация  Декември 2 
Семинар: Публичност, прозрачност, конфликт на интереси и превенция на 
корупцията в държавната 
администрация  

Април 2 

Семинар: Държавен протокол  Юни 1 
Семинар: Работа с медиите  Април 2 
Семинар: Ефективна публична комуникация  Юни 3 
Семинар: Организация и автоматизация на документооборота в 
държавната администрация  

Май 2 

Семинар: Ефективна работа в офиса: комуникация и организация на 
дейността  

Май 1 

 
 
 
 
 

Експерти от 
централната, 

регионалната/облас
тната и местната 
администрация 
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ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ“ 
Модулен курс: Ефективно управление на хората в организацията  Октомври 3,5 
Семинар: Стратегическо планиране в публичния сектор  Април 2 
Семинар: Управление на организационната промяна  Май 2,5 
Семинар: Екипно лидерство  Март 3 
Семинар: Новите инструменти за анализ на ефективността и ефикасността 
в дейността на администрацията  

Юни 2 

Семинар: Изграждане на екип и управление на екипността Ноември 3 
Семинар: Насърчаване на диалога между администрацията, обществото и 
бизнеса 

Май 2 

Семинар: Ролята на контролиращите ръководители в процеса на 
атестиране на служителите 

Октомври 1 

 
Експерти от 
централната 
администрация, 
Изпълнителните 

агенции, 
регионалната/облас
тната и местната 
администрация, 

бъдещи управляващи 
органи по СФ и КФ 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  
Модулен курс: Управление на човешките ресурси в публичната 
администрация  

Октомври 5 

Семинар: Конкурсна процедура за подбор на служителите в 
администрацията: организация и 
методи  

Април 2 

Семинар: Кариерно развитие и мобилност в администрациите на страните-
членки на ЕС  

Юни 1,5 

Семинар: Звената по човешки ресурси - консултанти в процеса на 
атестиране  

Април 1 

Годишна среща на звената по “Човешки ресурси” - 2 

 
Експерти от 
централната, 

регионалната/облас
тната и местната 
администрация 

ПРОГРАМА „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”  
Модулен курс: Бюджетно счетоводство, бюджетен процес и одит Март 7 
Курс: Вътрешен и външен финансов контрол на бюджетни организации Април 4 
Семинар: Програмно ориентиран бюджет: процедура 2005 Март 1 
Семинар: Система за финансово управление и контрол Май 1 
Курс: Управление на държавната и общинска собственост Септември 4 
Модулен курс: Капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: 
разработване, анализ, оценка и контрол 

Октомври 
Ноември 

5 

Семинар: Подготовка, възлагане и контрол на обществените поръчки по 
ЗОП 

Май 1,5 

Експерти от 
централната 

администрация: 
Министерство на 
икономиката, 

Министерство на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
Министерство на труда 
и социалната политика, 

Министерство на 
финансите, 

Министерство на 
транспорта и 
съобщенията, 

Министерство на 
земеделието и горите, 

Министерство на 
околната среда и 

водите, 
регионална/областна и 
местна администрация, 

НПО, социални и 
икономически партньори 

ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 
Семинар: Регионална политика на България в процеса на присъединяване 
към ЕС  

Май 2 

Модулен курс: Стратегическо планиране и програмиране на регионалното 
развитие  

Октомври 5 

Курс: Съвременно управление в устройството на територията Ноември 4 
 Курс: Местно икономическо развитие – планиране, финансиране, 
партньорство 

Май 4 

 Семинар: Програми за социално подпомагане Март 2 
 Лятно училище: Практическа подготовка по цикъл на управление на 
проекти 

Юни 5 

Експерти от 
централната 

администрация – 
бъдещи управляващи 
органи на СФ и КФ, 
Изпълнителни 

агенции 
регионална/областна 

и местна 
администрация, НПО, 

социални и 
икономически 
партньори 

ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ“ 
Курс: Общински финанси, бюджетен процес и одит 
 

Ноември 4  
 



 3

Курс: Оценка на ефективността на общински инвестиционни проекти 
 

Октомври 4 

Семинар: Облигационни и банкови заеми за общински инвестиции 
 

Ноември 2 

Семинар: Финансова децентрализация: теоретични основи, насоки на 
развитие, нормативни решения 

Септември 3 

Семинар: Административно-териториално устойство на България 
 

Април 2 

Семинар: Децентрализация на държавното управление 
 

Април 2 

Семинар: Устройство и структура на общинската администрация 
 

Март 2 

Лятно училище по финансова децентрализация 
 

Септември 5 

 
 

Експерти от 
централната, 

регионалната/облас
тната и местната 
администрация 

ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 
Курс: Европейска интеграция – въведение Март 4 
Курс: Основи на правото на ЕС Ноември 4 
Семинар: Европейска терминология и превод на документи на ЕС Ноември 1 
Семинар: Европейският съюз в интернет Юни 1 
Дискусионен форум: Политически и конституционни аспекти на 
съвременното развитие на ЕС 

март 1 

Международен курс: Предизвикателството „Интегрирана Европа“ Май 5 
Международен форум: Тенденции в обучението на администрацията по 
въпроси на европейската интеграция(на английски език)  

Септември 1 

Експерти от 
централната 

администрация – 
бъдещи управляващи 
органи на СФ и КФ, 
Изпълнителни 

агенции 
регионална/областна 

и местна 
администрация, НПО, 

социални и 
икономически 
партньори 

ПРОГРАМА „ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС“ 

Модулен курс: Методическа подготовка за участие в конкурси за работа в 
институциите на ЕС 

Април+ 
Май 

5+5 

Семинар: Транспониране на европейските директиви в националното 
законодателство (на английски език) 

Юни 3 

Курс: Европейско законодателство в областта на свободното движение на 
стоки – въвеждане и готовност за прилагане в България 

Декември 4 

Семинар: Европейско законодателство в областта на околната среда – 
въвеждане и готовност за прилагане в България 

Октомври 3 

Семинар: Европейско законодателство в областта на социалната политика 
– въвеждане и готовност за прилагане в България 

Ноември 2 

Семинар: Европейско законодателство в областта на свободното 
движение на хора – въвеждане и готовност за прилагане в България 

Ноември 2 

Експерти от 
съответната 
централната 

администрация – 
бъдещи управляващи 
органи на СФ и КФ, 
Изпълнителни 

агенции 
регионална/областна 

и местна 
администрация, НПО, 

социални и 
икономически 
партньори 

ПРОГРАМА „ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС“ 
Модулен курс: Цикъл на управление на проекти Април 6 
Семинар: От предприсъединителните инструменти към структурните 
фондове на ЕС 

Май 1,5 

Курс: Програма ФАР на ЕС Март 4 
Курс: Програма ИСПА на ЕС Април 4 
Курс: Програма САПАРД на ЕС Октомври 4 
Семинар: Програма ФАР – трансгранично сътрудничество Декември 2 
Семинар: Изследователски програми на ЕС Март 2 
Национална конференция: България и ЕС – Развитие на икономиката в 
сел. стопанство 

- 1 

Експерти от 
централната 

администрация – 
бъдещи управляващи 
органи на СФ и КФ, 

Изпълнителни агенции 
регионална/областна и 
местна администрация, 

НПО, социални и 
икономически партньори 

ПРОГРАМА „Е-АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
Подпрограма: Основи на информационните технологии - - 
Подпрограма: ИТ Академия, MICROSOFT Академия Pro+, CISCO 
локална академия на ИПАЕИ, NOVELL технологии 

- - 

Подпрограма „Е-правителство“ - - 

Централна, 
регионална/областна 

и местна 
администрация, НПО, 

социални и 
икономически 
партньори 

ПРОГРАМА „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ 
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Езиково обучение по английски език: Европейска интеграция, публична 
администрация, комуникативни умения 

- - 

Езиково обучение по френски език: Европейска интеграция, комуникативни 
умения 

- - 

Езиково обучение по немски език: Европейска интеграция, комуникативни 
умения 

- - 

Всички целеви групи 

CONFERENCES AND ANNUAL MEETINGS 
Четвърта международна конференция на ИПАЕИ: Управление на 
човешките ресурси в държавната администрация 

Юни - 

Трета международна конференция: Е-правителство, Е-област, Е-община Октомври - 
Международен форум: Нови тенденции в обучението на администрацията 
по европейска интеграция (на английски език) 

Септември - 

Национална конференция: България – ЕС: възможности за развитие на 
селските райони 

Март  - 

Годишна среща на юристите от държавната администрация Ноември - 
Годишна среща на PR експертите от държавната администрация  Октомври - 
Годишна среща на специалистите по човешки ресурси Ноември - 

Всички подходящи 
целеви институции 

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАКТИКИ 
Награда за управление на човешките ресурси - - 
Награда за качествени административни услуги - - 
Награда за он-лайн услуги - - 

Всички целеви 
институции 

 


