
ОБЯВА 

относно 

възможности за обучение на български държавни служители в Националното 

висше училище по администрация на Франция (ENA) 

 

В рамките на Меморандума за сътрудничество между Института по публична 

администрация (ИПА) и Националното висше училище по администрация на Франция (ENA) Ви 

информираме, че българските държавни служители имат възможност да кандидатстват и през 

2017 г. за обучения в Париж, Франция – за т. нар. CICAP: Международни специализирани 

обучения по публична администрация. 

Обученията са насочени към държавни служители, които са препоръчани от 

администрацията, за която работят, имат минимум 3 години опит и са с достатъчно добро ниво 

на владеене на френски или английски език в зависимост от обучението. 

 

Предоставяме на Вашето внимание кратко описание на обученията: 

 

 Борбата срещу корупцията (La lutte contre la corruption) – на френски език. 

Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 12 април 2017 
Целева група: Служители на ръководни длъжности от органите за контрол. Подходящи 

институции: 

 МВР, Дирекция „АФКОС“ на МВР, ЦППКОП към МС, Дирекция „Главен 

инспекторат“ на МС, АДФИ, НАП, Агенция „Митници“ 

Описание: Този курс има за цел да представи новите перспективи за борбата с 

корупцията в международен контекст. След въвеждащ преглед на дефинициите, обхвата и 

границите на корупционните явления, този курс се фокусира върху новите системи на 

корупцията (кръгове, обекти и форми) и върху въздействието на корупцията върху 

развитието и публичното управление на национално и международно ниво. 

Важно да се отбележи: Аудиторията ще може активно да участва в това обучение. 

Участниците ще бъдат поканени да представят техните национални системи за борба 

срещу корупцията и в частност принципите на правната рамка за превенция и контрол. 

Препоръчва се да разполагат с всички необходими документи, за да илюстрират техните 

презентации. 

Продължителност: 2 седмици 

Период на провеждане: от 12 до 23 юни 2017 г. 

 

 

 Дипломацията на ЕС: основни действащи лица и предизвикателства (EU diplomacy: 

main actors and challenges) – на английски език 

Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 3 седмици преди началото на 

програмата 

Описание: Този семинар насочва вниманието върху основните предизвикателства на 

дипломацията на ЕС, работа с и ролята на Европейска служба за външна дейност – каква 

е нейната структура и по какъв начин функционира, какво влияние може да бъде оказано 

върху нейната дейност. Обучението запознава и със стратегията на ЕС относно външната 

политика и политиката по сигурността, политиката в областта на убежището и 

миграцията, “зелената“ дипломация на ЕС, проблемите със сигурността на е-

дипломацията: намесването на Интернет и социалните мрежи в работата на дипломатите. 



Целева група: Държавни служители, дипломати и други потенциални участници, 

работещи върху въпроси, свързани с външната политика на ЕС. 

Подходящи институции: 

 МВнР, ППРБЕС, европейски и международни дирекции в министерствата 

Важно да се отбележи: Този семинар е основно интерактивен, със споделяне на опит и 

добри практики от страна на участниците. 

Продължителност: 1 седмица 

Период на провеждане: 24 април до 28 април 2017 г. 

 

 

 Управление на публичния сектор (Management in the public sector) – на английски език 

Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 7 април 2017 г. 

Описание: Този семинар акцентира върху стратегическите въпроси на управлението: 

обществените реформи, промяната в управлението, реформите на човешките ресурси в 

държавната служба, мобилност между службите, политиката за наемане и обучение и др. 

Ще се представят методи, оперативни техники и инструменти за управление: лидерство и 

мотивация, изпълнение и оценка, интервю като управленски инструмент, 

комуникационни и преговорни умения. 

Целева група: Ръководители със значителна отговорност в централната администрация. 

Подходящи институции: 

 АМС, министерства 

Важно да се отбележи: Участниците ще бъдат поканени да представят основните 

аспекти от техния професионален опит. В тази връзка е желателно те да си носят 

документи, които могат да допринесат за обогатяването на техните презентации и на 

програмата като цяло. 

Продължителност: 2 седмици 

Период на провеждане: от 9 до 19 май 2017 г. 
 

Пълният Каталог за 2017 г. с обученията CICAP: Международни специализирани 

цикли за публичната администрация на Националното висше училище по администрация на 

Франция (ENA) можете да намерите на интернет-страницата на ИПА: 

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/catalogue_cisap.pdf 

 

Френското посолство в България подкрепя успешно селектираните български кандидати 

със стипендии, които покриват всички разходи (такси за регистрация, настаняване, дневни 

разходи и социално осигуряване), с изключение на транспортните разходи до Франция. 

От кандидатите се изисква да заявят възможно най-скоро, за да е гарантирано, че могат да 

бъдат включени в желания от тях курс и да могат да се възползват от финансова подкрепа. 

 

Лице за контакт за допълнителни въпроси и кандидатстване във Френски институт – г-жа 

Мариан Давал: 

 

Mrs Marianne Daval 

Institutional and technical cooperation department 

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria 

marianne.daval@institutfrançais.bg 
Tel.: 02/937 79 11 
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