Октомври 2015

Предстоящо чуждоезиково обучение по
проект „Усъвършенстване на системата
за установяване на активи в България“

Една от основните дейности в изпълнение

изграждането на контакти, обмена на

на проект „Усъвършенстване на системата

информация и взаимодействието с

за установяване на активи в България“ е

партньорски и сродни институции на

осигуряването на чуждоезиково обучение

европейско и международно равнище.

за служителите на КОНПИ. Това ще
допринесе за повишаване на техническия

Предвиденото чуждоезиково обучение ще

капацитет и умения на служителите на

включва курсове по английски, френски,

Комисията да обработват чуждоезикова

немски, италиански и испански език за

информация, тъй като за Комисията в

съответните нива по Общата европейска

рамките на своята дейност един от

езикова рамка - ОЕЕР (Common European

основните приоритети е осигуряването на

Framework of Reference for Languages). Това

ефективно и ползотворно европейско и

ще осигури равен достъп до обученията за

международно сътрудничество. Курсовете

всички служители с оглед техните познания

по чуждоезиково обучение ще спомогнат за

и интерес към дадения език.

стр. 1 от 2

КОНПИ | 05_БЮЛЕТИН Октомври 2015

Чуждоезиковото обучение е предвидено
да се проведе в традиционната присъствена
форма и под формата на дистанционно
обучение, като иновативен подход,
съобразен с новите тенденции и методи за
изучаване и придобиване на чуждоезикови
знания. С оглед натовареността на
длъжностните лица в Комисията,
дистанционната форма на обучение ще
предостави възможност на повече
служители да вземат участие в
чуждоезиковите обучения. След успешно
завършване на едно ниво/курс на
обучение, при интерес и готовност от страна
на служителите на КОНПИ, ще бъде
проведено второ ниво/курс на обучение за
надграждане на знанията и уменията по
съответния чужд език. Целта е усвояването
на дадения чужд език да бъде на високо
работно ниво, което да повиши
квалификацията и мотивацията на
служителите на Комисията.
Очаква се обученията да стартират в
началото на 2016 г. Над 150 служители на
КОНПИ проявяват интерес към обученията,
което е показателно за очакваната полза и
добавена стойност на предвидената
дейност по проект „Усъвършенстване на
системата за установяване на активи в
България“ по НФМ 2009-2014.

Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество
ул. „Г.С.Раковски“ № 112
1000 София, България
тел.: +359 2 923 43 33
ciaf@ciaf.government.bg
www.ciaf.government.bg

стр. 2 от 2

КОНПИ | 05_БЮЛЕТИН Октомври 2015

