
ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015 г.

Регистрация на участниците и попълване на 
въпросник за предварителна самооценка
Откриване на семинара. Представяне на 
участниците и целите на обучението.

Законова нормативна база, имаща пряко 
отношение към електронното управление – 
ЗЕДЕП, ЗЕУ,ЗЕС, ЗЗЛД
Презентация, въпроси и отговори 10:00  - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Подзаконова нормативна база – детайли и 
акценти
Презентация, въпроси и отговори 11:45 – 13:15

Обяд                                          13:15 - 14:00

Стратегия за развитие на електронното 
управление 2014-2020
Презентация, дискусия                14:00 – 15:30

Кафе пауза                                              15:30 – 15:45

Пътна карта към Стратегия за развитие на 
електронното управление 2014-2020
Презентация, обсъждане на казуси от 
практиката                  15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 - 17:30

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Надя Анастасова
организатор на обучението

e-mail: nadya_anastasova@chrdri.net
тел.: 0882826674

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ВТОРНИК 21.07.2015 г.
Проекти, свързани с развитието на електронно 
управление, реализирани от МТИТС и други 
администрации
Презентация, въпроси и отговори 10:00  - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Изисквания към проектите за електронно 
управление
Презентация, въпроси и отговори 11:45 – 13:15

Обяд                                  13:15 – 14:00

Архитектура на електронното управление в 
България
Презентация, дискусия                         14:00 – 15:30

Кафе пауза                  15:30 – 15:45

Национална схема за електронна 
идентификация 
Решаване на казуси, дискусии                       15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване  на семинара          17:15 - 17:30

•     единадесет съвременно оборудвани
учебни зали;                          

•     модерна конферентна зала с
възможност за симултанен превод от
няколко езика;

•     библиотека с читателски места,
копирни, компютърни услуги и  
интернет;

•     хотелска част с три корпуса;
•     ресторант със сто места и бар;
•     тенис на корт;
•     тенис на маса;
•     билярд;
•     дартс;
•     баскетболна площадка;
•     фитнес зала и сауна. 

Центърът разполага с: Добри практики и новости при 
въвеждането на принципите 
на електронното управление в 
централната администрация
семинар, 20 - 21 юли 2015 г.

форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net

AFS-FF-20-15

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

За допълнителна информация:



 ВЪВЕДЕНИЕ 

 Изграждането на ефективно 
електронно управление и повишаване 
качеството на административното 
обслужване са важна част от процеса 
на модернизиране на администрацията. 
Тя се стреми да прилага добро 
управление чрез използване на 
информационни и комуникационни 
технологии, като предостави на бизнеса 
и гражданите качествено обслужване 
по електронен път по всяко време. 
Електронното управление постига 
максимален ефект и устойчиво 
развитие при оптимизиране на 
разходите и на работните процеси, 
както и осигурява информационна 
сигурност на управлението и постигане 
на оперативна съвместимост на 
национално и европейско ниво. 
 Предоставянето на съвременни 
услуги на гражданите в областта на 
пазара на труда и социалните и други 
политики чрез подобряване качеството 
на комуникация и координация 
между МТСП и ВРБ към министъра 
на труда и социалната политика е 
интегрална част от модернизирането 
на централната администрация. 
Добрите практики и новости при 
въвеждането на принципите на 
електронното управление в централната 
администрация са важен елемент от това. 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на обучението участниците: 

• ще получат познания за добрите 
практики и новости при въвеждането на 
принципите на електронното управление 
в централната администрация; 
• ще се запознаят с Постановление 
№ 153 от 04.07.2004 г. и Закона за 
електронното управление (ЗЕУ);
• ще се запознаят с видове 
електронни услуги, разликата между 
тях и начините за предоставянето им на 
гражданите; 
• ще разберат какви са трудностите 
и пречките при изграждането на 
интегрирана информационна система за 
държавната администрация като част от 
електронното управление;
• ще надградят познанията 
си относно визията за развитие на 
електронното управление в периода 
2014 - 2020 г.

 На успешно завършилите ще 
бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Актуализиране на знанията 
относно основните нормативни 
документи и изменения, отнасящи се 
до електронното управление (Закон 
за електронното управление, Закон за 

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Служители на ръководни и 
експертни длъжности от МТСП и ВРБ 
към министъра на труда и социалната 
политика.

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 По време на семинара 
участниците трябва да се запознаят със 
законовата нормативна база, имаща пряко 
отношение към електронното управление 
– Закона за електронния документ и 
електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за 
електронното управление (ЗЕУ), Закона 
за електронните съобщения (ЗЕС), Закона 
за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 Освен това ще се разгледат 
детайлите и акцентите на подзаконовата 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ДОБРИ ПРАКТИКИ И НОВОСТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО  УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Основното съдържание на 
семинара ще бъде представено под 
формата на PowerPoint презентации 
с оглед систематичното предаване на 
информацията. Изясняването на въпроси 
от практиката ще бъде постигнато 
чрез конкретни казуси и дискусии.

 ЛЕКТОР

 Лектор на обучението е Цветанка 
Кирилова, началник отдел „Оперативна 
съвместимост и информационна 
сигурност”, Дирекция „Електронно 

нормативна база.
 Семинарът ще запознае 
държавните служители със Стратегията 
за развитие на електронното 
управление 2014-2020 г., както и 
с пътната карта към Стратегията. 
Във втория ден ще бъдат разяснени 
проектите, свързани с развитието на 
електронното управление, реализирани 
от МТИТС и други администрации. 
Участниците в семинара ще разберат 
какви са изискванията към проектите 
за електронно управление. Също 
така ще научат каква е архитектурата 
на електронното управление и ще 
се запознаят с националната схема 
за електронна идентификация.

електронния документ и електронен 
подпис, Административнопроцесуален 
кодекс и др.);
• Запознаване със системите 
Единна среда за обмен на електронни 
документи, Административно-
информационна система за комплексно 
административно обслужване, както и 
принципите на тяхното функциониране;
• Надграждане на познанията 
относно приложимите подзаконови 
актове, регулиращи отношенията 
във връзка с предоставяне на услуги 
на електронното управление;
• Придобиване на знания за 
добрите европейски практики при 
прилагането на електронното управление.

www.chrdri.net

управление” в Министерството 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС). 
Тя е магистър-инженер. Била е старши 
експерт „Информационно осигуряване“ 
в  Министерство на образованието 
и науката - Регионален инспекторат 
по образование. Автор е на учебник 
по „Информационни технологии”. 
Цветанка Кирилова е специалист по 
Master of MicroSoft Office и изграждане 
на онлайн административни услуги.


