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Резултат от проведена анкета 

относно бъдещи обучителни 

мероприятия 

• 14 от 39 членове на АСЕРИ-България 
(36%) отговориха на изпратена анкета, 
имаща за цел УС да събере 
информация относно вижданията и 
желанията на членовете на 
Асоциацията. 

• Всички анкети бяха взети под внимание 
при създаването на настоящата 
концепция на обучителни процес. 
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Основни цели пред УС за 

подобряване на обучителния 

процес 

• Възможност за събиране на всички CPE точки, 
необходими за поддържането на сертификата, само 
чрез организираните от АСЕРИ-България обучения 

• Повече асоциирани членове да бъдат мотивирани да 
се сертифицират 

• Увеличаване броя на членовете в Асоциацията чрез 
организиране и провеждане на обучения, 
разработване и публикуване на материали с 
тематична насоченост на уеб страницата на 
Асоциацията 
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План за обученията  

за 2016 г. и 2017 г. 

• Членовете на асоциацията ще бъдат запознати с 

предстоящите обучения и техните лектори за следващите 

поне 3 месеца 

• До края на 2016 г. се предвижда да бъдат организирани 3 

вечерни обучения 

• През 2017 г. се предвижда организирането на 2-3 

полудневни или целодневни обучения, както и 

продължаване на практиката с вечерни обучения 

• Първото предвидено обучение е за 03.11.2016 на тема 

„Измами с културни ценности“, лектор г-н Николай 

Соларов – прокурор във Върховна касационна 

прокуратура 
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Видове обучения 

• Вечерно    2 CPE точки 

 

• Полудневно   4-5 CPE точки 

 

• Целодневно   8-10 CPE точки 

 

• Конференция   8-10 CPE точки 
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Насоченост на провежданите 

обучения 

• Техническа насоченост 

 

• Практически обучения 

 

• Технически (компютърно насочени) умения 

 

• Обучения насочени към правно-нормативната рамка 

 

• Пране на пари 

 

• Рискове и измами в публичния сектор 

 

• Измами в специализирани сектори 
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Бюджет 

• Обученията, организирани вечер (до максимум 2 
астрономически часа) се предвижда да бъдат безплатни за 
членовете на Асоциацията 

 

• Обучения, организирани за половин или цял ден, ще бъдат 
платени, като членовете на Асоциацията ще ползват отстъпка 
пред външни участници. Цената ще покрива наема на залата, 
необходимото оборудване и базов кетъринг (кафе, вода и 
безалкохолни напитки) 

*В случай, че стойността на разхода за цялото обучение, когато е дневно 
или полудневно, не е прекалено висока, тогава се предвижда за членове да 
бъде безплатно 

**Отстъпките от цени на обучения или безплатни обучения ще са 
възможни само за изрядни членове, т.е. с платен годишен членски внос за 
настоящата година 
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Начини на разпространение 

• Публикуване на онлайн обучения на уеб страницата на 

Асоциацията с цел членовете, които не са участвали, да 

се запознаят с предоставените материали 

 

 

 

• Публикуване/представяне в обобщен вид и съществените 

части от проведените обучения чрез социалните мрежи – 

Facebook и LinkedIn 
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Край. 

Благодаря за вниманието! 

Въпроси? 
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