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Продължаващото обучение в Института за следдипломна

квалификация при УНСС цели предоставяне на знания на високо

академично ниво с изразена надграждаща и практическа

насоченост. Специално подготвените програма за обучение и

учебни материали от водещи преподаватели и професионалисти с

голям опит и експерти в своите области, дават различен и

практически ориентиран поглед по време на обучението.

* * *

Следдипломното обучение в ИСК при УНСС се провежда в

следните форми:

- специализации - обучения за повишаване на придобита

квалификация по специалност от висшето образование;

- квалификации - обучения за придобиване на нова или на

допълнителна квалификация от специалисти с висше

образование;

- професионални квалификации за придобиване на 

правоспособност за упражняване на определана дейност;

- краткосрочни обучения - придобиване на специални знания,

умения и компетентности с продължителност до един семестър.

ИСК издава на завършилите свидетелство за следдипломна

квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за

единните държавни изисквания към съдържанието на основните

документи, издавани от висшите училища.

Прием 2021/2022
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Съдържание

Прием 2021/2022

        1. Дългосрочни обучения (квалификации и специализации)  
- Бизнес психология 3 
- Експерт - проверител на измами                                                            4 
- Мениджмънт на предприятието                                                             5 
- Национално  и европейско медицинско право                                     6 
- Право 7 
- Право и цифрови технологии                                                                  8 
- Право на интелектуалната собственост                                              9 
- Правно регулиране на отношенията в строителството и  архитектурата                        10 
- Психология 11 
- Счетоводство, финанси и контрол                                                        12 
- Финансов контрольор  13 
- Финансов мениджмънт                                                                           14 

       2. Обучения за придобиване на правоспособност  
- Здравен мениджмънт                                                                             15 
- Сертифициращо обучение за  медиатори                                           16 
- Учител 17 
3. Краткосрочни обучения  
3.1 Краткосрочни обучения  до 36 часа  

       3.1.1 С продължителност до 10 часа            
- Акценти в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2022 г. 18 
- Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО                         19 
- Планиране на дейността по вътрешен одит                                       20 
- Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност 21 
- Промените за 2022 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 

г. 
22 

- Специализиран курс по COMPLIANCE: „Проучване на клиенти, бизнес 
партньори и трети лица.“                                                           23 

- Трудови правоотношения във висшите училища и научните организации                                                                                               24 
- Трудови правоотношения в общини, образователни и социални 

институции                                                                                                
25 

       3.1.2 С продължителност от 10 до 36 часа     
- Авторски права в архитектурата                                                         26 
- Вътрешен одитор в публичния сектор                                                27 
- Договори в строителството                                                                 28 
- Електронни административни услуги                                                 29 
- Защита на личните данни в цифровата среда                                   30 
- Изкуствен интелект (Правно-етични аспекти)                                  31 
- Интелектуална собственост в дигитална среда                               32 
- „Как да си направим вътрешни правила по СФУК?“                         33 
- Киберсигурност (компютърна и мрежова сигурност)                    34 
- Правно регулиране на електронната търговия                                35 
- Фирмена сигурност                                                                              36 

       3.2 Краткосрочни обучения до 60 часа  
- Риск-мениджър                                                                                    37 
- Специализация по Търговска медиация                                          38 

 



3

Учебен план

Първи семестър:

1. Въведение в психологията
2. Конфликти, преговори и 

медиация
3. Обучение и развитие на 

хората
4. Организационно поведение
5. Национални различия и 

междукултурен
мениджмънт

Втори семестър:

1. Лична ефективност
2. Организационно развитие и 

управление на промяната
3. Управление на хора и 

лидерство
4. Успешният екип и екипна 

ефективност
5. Психология на 

предприемачеството

Анотация

Курсът обхваща основни
дисциплини в областта на
трудовата, организационната и
социална психология и е
предназначен за мениджъри от
различни нива в компаниите,
предприемачи и всички, които
се интересуват от процесите и
динамиките, случващи се на
индивидуално, екипно и
организационно ниво в бизнес
контекст.
Дисциплините включват
теоретични знания и
практически насоки и се водят
от преподаватели, които имат
дългогодишен опит като
ръководители, предприемачи и
консултанти в своите области.
Курсът осигурява стабилна и
систематична теоретична
основа в изучаваните области
на психологията, както и
приложни умения, инструменти
и подходи, основани на добри
практики от водещи фирми в
България и по света.

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Бизнес психология 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.



Експерт - проверител на измами

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1490 лв.

Учебен план

Първи семестър:
1. Разкриване и предотвратяване на 

финансови измами и пране на пари
2. Превенция и противодействие на 

престъпленията в икономическата сфера
3. Разкриване и предотвратяване на измами 

при инвестиционни проекти
4. Разкриване и предотвратяване 

манипулирането на фин. инф. при оценка на 
фирмената платежоспособност и 
кредитоспособност

5. Измами чрез финансовите отчети и данъчни 
измами

6. Разкриване и предотвратяване на кредитни 
измами

Втори семестър:
1. Разкриване и предотвратяване на измами 

при калкулирането на себестойността и 
ценообразуването

2. Разкриване и предотвратяване на измами 
при осъществяване на обществени поръчки

3. Разкриване и предотвратяване на измами 
при използване на финансовите средства в 
бюджетната система

4. Разкриване и предотвратяване на измами в 
застраховането

5. Разкриване и предотвратяване на измами 
при използване на фин. средства, 
предоставени от ЕС

6. Разкриване и предотвратяване на измами с 
финансови инструменти

Анотация 

Обучението предоставя
фундаментални знания и
умения за разпознаване
и разкриване на схеми
на корупция, незаконно
присвояване и
злоупотреби с активи,
измами чрез финансови
отчети и данъчни
измами, измами при
обществените поръчки,
и др. Курсистите ще
бъдат запознати с
методите и техниките за
разкриване и за
разследване на измами
и ще придобият
практически умения за
създаване на системи за
контрол и
предотвратяване на
измами.

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения
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Учебен план

Първи семестър:

1. Финансов мениджмънт
2. Основи на правно регулиране 

на дейността на предприятието
3. Фирмена сигурност* (КО)
4. Управление на проекти
5. Лидерство
6. Здравословни и безопасни 

условия на труд

Втори семестър:

1. Управление на човешките 
ресурси и мотивация на 
персонала

2. Управление на промените
3. Водене на преговори
4. Производствени системи и 

управление на качеството
5. Бизнес комуникация
6. Анализ на данни

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Анотация

Курсът е предназначен за
специалисти, които
заемат ръководни
длъжности или
упражняват ръководни
функции в стопански
предприятия. Обучението
е поставено на
комплексна основа и е
насочено към развитие на
мениджърските знания и
умения в широк кръг
области, които обхващат
всички аспекти на
управлението на
предприятието.

*Отбелязаният модул е
обособен и в отделно
краткосрочо обучение
(КО), в което бихте могли
да се включите и да се
фокусирате върху
конкретната тематика.

Мениджмънт на предприятието

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Национална нормативна уредба и 
актове на ЕС

2. Система на органите за управление в 
България и в ЕС

3. Система на устройство на лечебните 
заведения и фармацевтичния сектор

4. Управление на лечебните заведения -
търговски дружества и други форми

5. Договори за финансиране с НЗОК и 
доброволни фондове

6. Електронни досиета и електронна 
фармацевтика

Втори семестър:

1. Правни специфики при лечение -
съгласие, принудителни мерки и др.

2. Права и задължения на медицинските 
специалисти и фармацевтични кадри

3. Права и задължения на пациента и 
свързани трети лица

4. Специални методи на лечение -
трансплантация и асистирана 
репродукция

5. Клинични изпитвания и научни 
експерименти

6. Видове юридическа отговорност

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Анотация

Курсът е предназначен за
административни органи,
медицински и
немедицински
специалисти и за всички
лица, които желаят да
придобият знания в
областта на националното
и европейското
медицинско право.
Обучението предоставя
комплексни знания в
националното медицинско
право и това в ЕС.
Разглеждат се основните
термини и понятия, както и
практически казуси.
Включена е актуалната
съдебна практика на
националните съдилища,
на Съда на ЕС и на ЕСПЧ в
Страсбург. Преподаването
е на достъпен език и
включва най-често
срещаните правни
термини в документацията
и правоотношенията в
сферата на
здравеопазването.

Национално и европейско медицинско 
право

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Въведение в правото
2. Конституционно право
3. Административно право
4. Данъчно право
5. Гражданско право /обща 

част/

Втори семестър:

1. Гражданско право /спец. 
част/

2. Трудово и осигурително 
право

3. Търговско право
4. Право на Европейския 

съюз
5. Наказателно право

Анотация

Курсът предоставя основни
знания за правната система и
за механизмите на правното
регулиране на обществените
отношения у нас и в ЕС.
Изучават се
фундаменталните правни
отрасли на българското
право и основите на правната
система на ЕС. Изгражда се
разбиране и се развиват
умения за боравене с
правните понятия, за
използване на източниците на
правото, и се формира правна
култура, необходима за
упражняване на широк кръг
дейности. Курсът е подходящ
за специалисти с висше
образование, които желаят
да придобият комплексна и
задълбочена подготовка в
областта на правото.

Прием 2021/2022 

Дългосрочни обучения

Право

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1490 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Правно регулиране във 
виртуална среда. Основни 
правни институти 

2. Електронно управление. 
Електронно правосъдие

3. Електронни административни 
услуги* КО

4. Правно регулиране на 
електронната търговия* КО

5. Интелектуална собственост в 
дигитална среда* КО

Втори семестър:

1. Електронните медии в цифрова 
среда

2. Киберсигурност /компютърна и 
мрежова сигурност/* КО

3. Защита на личните данни в 
цифрова среда* КО

4. Изкуствен интелект /Правно-
етични аспекти/* КО

5. Престъпления в интернет

Анотация

Курсът предоставя
комплексни и
интердисциплинарни
знания относно
цифровизацията в
обществените отношения.
Включват се правните и
техническите аспекти на
цифровизацията и с това се
създава комплексна
представа, която е
необходима за дейността
на широк кръг специалисти.
Обучението е подходящо за
юристи, за експерти и за
ръководни специалисти,
чиято професионална
дейност изисква добро
познаване на правното
регулиране на отношенията
при използването на
цифровите технологии.

* Отбелязаните модули са
обособени и в отделни
краткосрочни обучения
(КО)

Прием 2021/2022 

Дългосрочни обучения

Право и цифрови технологии

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Въведение в правото на 
интелектуалната собственост 

2. Авторско право
3. Правна закрила на сродните на 

авторското право права. Колективно 
управление на авторски права

4. Патентно право
5. Право на означенията - фирми, марки, 

географски означения (I-ва част)

Втори семестър:

1. Право на означенията - фирми, марки, 
географски означения (II-ра част)

2. Правна закрила на промишления 
дизайн

3. Защита на търговската тайна
4. Престъпления против 

интелектуалната собственост
5. Правна закрила на интелектуалната 

собственост в ЕС

Анотация

Курсът е предназначен
за юристи и други
специалисти, които
желаят да придобият
или да задълбочат
знанията си в областта
на правото на
интелектуалната
собственост.
Обучението обхваща
общите въпроси на
правната закрила на
интелектуалната
собственост,
закрилата на
авторските права,
патентното право,
закрилата на марките
и на промишления
дизайн. Разглеждат се
и въпросите на
закрилата на
интелектуалната
собственост в ЕС.

Прием 2021/2022
Дългосрочни обучения

Право на интелектуалната 
собственост

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Основи на гражданското право
2. Административно право и 

административен процес
3. Кадастър и имотен регистър
4. Устройство на територията
5. Проверка на правния статут на

имотите

Втори семестър:

1. Строително право
2. Договори в строителството*КО
3. Авторско право в 

архитектурата*КО 
4. Правна уредба на обществените 

поръчки в строителството и 
архитектурата

5. Административен контрол в 
областта на устройството на 
територията и на 
строителството

Анотация

Курсът предоставя
фундаментални знания за
правното регулиране на
дейностите в областта
на архитектурата и
строителството.

Обучението цели
изграждането на
комплексна и цялостна
представа за правната
рамка на отношенията в
строителството и
архитектурата и е с
изразена практическа
насоченост. Подходящ е
за архитекти, строителни
предприемачи и други
специалисти от
посочените области.

*Отбелязаните модули
са обособени и в
отделни краткосрочни
обучения (КО)

Прием 2021/2022 

Дългосрочни обучения

Правно регулиране на отношенията в 
строителството и архитектурата

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Учебен план

Първи семестър:

1. Обща психология
2. Възрастова психология
3. Психология на личността
4. Психология на дейността
5. Психодиагностика
6. Социална психология
7. Специална психология

Втори семестър:

1. Психология на 
организационното 
поведение

2. Психология на 
конфликтите

3. Педагогическа психология
4. Професионална култура и 

общуване
5. Психология и лидерството
6. Психология на 

управлението
7. Експериментална 

психология
8. Тренинг за професионални 

умения

Анотация

Целта на специализацията е
запознаването с определени
съвременни проблеми на
психологическото познание, с
основните теоретични и
методологични въпроси на
психологическата наука.

Специализантите ще придобият
умения и компетенции да боравят с
основния психологически понятиен
апарат и да разбират процесите на
развитие и формиране на личността.

В етапа на преходното обществено
развитие, обучението и
образованието търпят качествено
нови промени. Тенденциите на
перманентното образование,
развитието на мас-медиите в
самостоятелни комуникативни
дидактически инстанции, новите
аспекти в психологическото знание,
водят към радикални промени в
областта на психологията.

Прием 2021/2022
Дългосрочни обучения

Психология 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1490 лв.



Учебен план

Първи семестър:

1. Корпоративни финанси
2. Основи на 

счетоводството
3. Финансово счетоводство
4. Счетоводство в 

публичния сектор
5. Банково счетоводство

Втори семестър:

1. Управленско 
счетоводство

2. Вътрешен контрол и 
вътрешен одит

3. Счетоводна политика и 
финансови отчети

4. Бизнес анализ
5. Търговско право

Анотация

В съвременния свят
счетоводно-познавателният
процес се утвърди като логично
единство на базовото
икономическо изследване,
фактологичното отчетно
отразяване, вътрешно-
финансовия контрол над
операциите, икономическия
анализ и финансовото
планиране. Целта на
специализацията е да
представи основните моменти в
организацията и методологията
на счетоводството и контрола в
предприятията с акцент върху
световните постижения в тази
област. Приоритетно внимание
е отделено на съществуващите
проблеми и специфики в
организацията и методологията
на счетоводната система и
преподаването на нови,
съвременни подходи и модели
за тяхното отстраняване.

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Счетоводство, финанси и контрол 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1290 лв.
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Анотация

Обучението за ФИНАНСОВ
КОНТРОЛЬОР е предназначено да
предостави задълбочени теоретични
знания и практически умения на
лицата, които осъществяват
предварителен контрол за
законосъобразност в публичните
организации. То обхваща различни
аспекти, свързани с политиките и
процедурите за предварителен
контрол при поемането на
задължения, извършване на разходи
и реализирането на приходи.
Програмата включва запознаване на
обучаемите с добрите практики и
ролеви игри, които изграждат
практически умения при
осъществяването на предварителния
контрол за законосъобразност.
Обучението приключва със защита
на дипломна работа.

Учебен план

Първи семестър:

1. Административно 
право

2. Финансово право
3. Вътрешен контрол
4. Контрол при 

управление на 
човешките ресурси

5. Управление и 
разпореждане с 
имущество

Втори семестър:

1. Счетоводно отчитане и 
бюджетен процес

2. Предварителен 
контрол за 
законосъобразност

3. Обществени поръчки
4. Управление на риска
5. Индикатори за измами 

и нередности

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Финансов контрольор 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1690 лв.
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Анотация

Обучението е насочено към
изграждане на комплексно
разбиране и познаване в
дълбочина на процесите на
финансовото управление и
използването на
финансовите ресурси на
предприятието. Включват се
дисциплини от областта на
финансите, счетоводството,
бизнес администрацията и
правото, за да се обхване в
цялост проблематиката на
финансовия мениджмънт.
Обучението е практически
ориентирано.

Учебен план

Първи семестър:

1. Търговско право
2. Корпоративни финанси
3. Счетоводство
4. Парични и капиталови 

пазари
5. Управление на 

инвестиционни портфейли
6. Финансов контрол
7. Публични финанси

Втори семестър:

1. Финансов анализ
2. Международни финанси
3. Капиталово бюджетиране
4. Данъчно планиране
5. Иконометнични методи 

във финансовия 
мениджмънт

6. Бизнес планиране
7. Оценка на предприятието

Прием 2021/2022

Дългосрочни обучения

Финансов мениджмънт 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1490 лв.
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Учебен план

Първи семестър

1. Здравна политика
2. Управление на здравеопазването
3. Икономика на здравеопазването
4. Финанси на здравната 

организация
5. Здравен маркетинг
6. Управление на персонала в 

здравната организация
7. Правно регулиране на 

здравеопазването

Втори семестър

1. Управление на здравното 
осигуряване

2. Управление на доброволните 
здравно-осигурителни фондове

3. Основи на мениджмънта
4. Бизнес планиране
5. Търговско право
6. Медицинска статистика

Анотация

Курсът е предназначен
за придобиване на
правоспособност за
управител на здравно
заведения. Обучението
включва въпросите на
здравната политика,
управлението на
здравеопазването и
различни аспекти на
управлението на
дейностите в областта
на здравеопазването.

Прием 2021/2022

Обучения за придобиване на 

правоспособност

Здравен мениджмънт 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1490 лв.
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Анотация

Курсът е предназначен за
придобиване на
правоспособност за
извършване на дейност
като медиатор и отговаря
на изискванията за
сертифициращо обучение
за медиатори, съгласно
Наредба №2 за условията
и реда за одобряване на
организациите, които
обучават медиатори.
Обучението се провежда
от преподаватели с богат
практически опит в
областта на медиацията.
На участниците се
предоставят учебни
материали. Обучението
включва провеждането на
практически занятия.

Прием 2021/2022
Обучения за придобиване на 

правоспособност

Сертифициращо обучение за медиатори

Продължителност:  3 месеца                                                                           
Форма на провеждане: 
присъствено / онлайн чрез ZOOM
Цена на курса:  600 лв.

Учебен план

1. Понятие за конфликт
2. Правни способи за 

разрешаване на спора
3. Понятие за медиация
4. Медиаторски техники
5. Принципи на медиацията
6. Понятие за спогодба
7. Процедура по медиация
8. Комуникация и 

комуникативни умения
9. Роля и функции на 

медиатора
10. Участници в процедурата по 

медиация
11. Сравнително-правен 

преглед на 
законодателството и 
практика по приложение на 
медиацията

12. Специфика на процедурата 
по медиация при отделни 
видове спорове

13. Особености на он-лайн 
медиацията

Практикум
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Учебен план

Първи семестър

1. Педагогика
2. Методика на обучението
3. Компетентностен подход и 

иновации в образованието
4. Педагогическа култура и общуване 

(избираем)
5. Възрастова психология (избираем)
6. Педагогическа етика (избираем)
7. Лидерство в образователната 

система (избираем) 

Втори семестър

1. Психология
2. Приобщаващо образование 
3. ИКТ в обучението и работа в 

дигитална среда
4. Образователен мениджмънт 

(избираем)
5. Методология и методи на 

педагогическите изследвания 
(избираем)

6. Доцимология
7. Организационно поведение
8. Превенция на конфликтите в 

образователната система

Анотация

Курсът е предназначен за
придобиване на
педагогическа
правоспособност от
кандидати със завършено
висше образование в
областта на социалните,
стопанските и правните
науки. Курсистите ще
усвоят основни знания по:
• теория на възпитанието

и дидактиката,
• обща възрастова и

педагогическа
психология,

• използване на аудио-
визуалните и
информационните
технологии в
обучението, методика
на преподаване на
съответния учебен
предмет и неговото
учебно съдържание

• работата с деца със
специални
образователни
потребности.

Прием 2021/2022

Обучения за придобиване на 
правоспособност

Учител 

Продължителност: 2 семестъра
Форма на провеждане модулна, съботно-неделна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  1290 лв.
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Анотация

Курсът е насочен към служителите в търговски
дружества, отговорни за годишното данъчно
приключване за 2021 г. и изготвяне на годишната
данъчна декларация. Основните акценти ще застъпят
сроковете за деклариране и внасяне на годишните
данъци в ЗКПО, авансови вноски за корпоративния
данък, данъка върху разходите, данъчните
амортизируеми активи, алтернативния данък,
преотстъпването на корпоративен данък и други
актуални теми, свързани със ЗКПО. По време на
обучението ще бъда представени и обсъдени казуси и
решения, касаещи данъчното третиране по ЗКПО.

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Акценти в Закона за корпоративното 
подоходно облагане през 2022 година

Период на провеждане:  януари-март 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  100 лв.
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Анотация

Курсът е специализиран и предназначен да подпомогне
първостепенните, второстепенните и третостепенните
разпоредители с бюджет, както и търговските
дружества и държавните предприятия при коректното
им докладване на дейността по вътрешен контрол и
вътрешен одит.

Обучението е насочено към усвояване на специфични
знания и умения, свързани с процеса на годишно
докладване за състоянието на системите за финансово
управление и контрол и дейността на вътрешния одит.
Изготвянето на доклад за самооценка на състоянието на
СФУК, коректното попъкване на Въпросника за
самооценка на СФУК, изготвянето на доклади и
въпросници по вътрешен одит, както и запознаването с
изискванията на модул „Годишно докладване“, ИСФУКВО
са част от практическите знания, предвидени в курса.

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Годишно докладване на състоянието 
на СФУК и ВО 

Период на провеждане:  януари 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  180 лв.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Планиране на дейността 
по вътрешен одит

Период на провеждане:  
декември 2021 / януари 2022
Форма на провеждане: присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  100 лв.

Анотация

Курсът е насочен към ръководителите на звената за вътрешен
одит и вътрешните одитори от публичния и корпоративния
сектор, които извършват дейностите по стратегическо и
годишно планиране на дейността по вътрешен одит.

Практическата насоченост на курса дава възможност за
запознаване с подходите при планиране на дейността по
вътрешен одит и разглеждането на етапите при отделното
планиране на дейността, както и тяхното актуализиране.

Курсът е базиран на изискванията на ЗВОПС, Международните
стандарти за професионалната практика по вътрешен одит,
Етичния кодекс на вътрешните одитори и методологията в
областта. Лектори са сертифицирани вътрешни одитори с
богат практически и методологически опит.
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Анотация

Курсът е насочен към финансови контрольори,
ръководители на структурни звена, риск-мениджъри и
експерти с контролни функции в организации от
публичния сектор (министерства, общини, изпълнителни
агенции, държавни агенции, агенции, търговски
дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие
в капитала и дъщерните им дружества, държавни
предприятия, общински предприятия и др.). Обучението
съчетава предоставянето на информация за актуалните
нормативни и методологични изисквания за публичния
сектор, както и усвояване на знания и умения, свързани
с технологията за осъществяване на предварителен
контрол за законосъобразност преди поемане на
задължения, извършване на разходи и реализиране на
приходи.

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Практически аспекти на 
предварителния контрол за 

законосъобразност

Период на провеждане:  март-юли 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена/дистанционна
присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  150 лв.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Промените за 2022 г. и годишно
облагане на доходите по 

ЗДДФЛ за 2021 г.

Период на провеждане: януари-март 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  100 лв.

Анотация

Промените за 2022 г. и годишно облагане на доходите по
ЗДДФЛ за 2021 г. е специализиран курс за счетоводители,
експерти по човешки ресурси и ръководители на
предприятия, задължени да прилагат Закона за данъците
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). По време
на обучението ще бъдат разгледани теми, свързани с
промените на ЗДДФЛ, годишното облагане на доходите,
придобити от физическите лица и прилагане на данъчните
облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г., особеностите при
подаването на информация в НАП, попълване и подаване
на годишната данъчна декларация за облагане на
доходите, придобити от физическите лица през 2021 г. и
други актуални теми по ЗДДФЛ.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Специализиран курс по COMPLIANCE: 
“Проучване на клиенти, бизнес партньори 

и трети лица

Период на провеждане: ноември 2021 г.
Форма на провеждане:
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  150 лв.

Анотация

Курсът е насочен към предоставянето на знания и умения за
проучването на клиенти, доставчици, дистрибутори и други
партньори на предприятията. Участниците ще се запознаят с
изискванията за извършването на проучване, с управлението
на установените рискове, както и с възможните последици,
когато бизнес процесите не се управляват по правилния
начин.

По време на курса курсистите ще придобият знания и в
сферата на това какво е комплексна проверка, съгласно
изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари
и финансирането на тероризма и как се определя рисков
профил на клиента, както и какво е проверка в контекста на
установените санкционни режими от ООН, САЩ и ЕС.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Трудови правоотношения във 
висшите училища и научни 

организации

Период на провеждане: ноември 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  80 лв.

Анотация

Курсът е насочен към работодатели, ръководни кадри и
служители в администрацията на висшите училища и
научните организации. Обучението обхваща правните
въпроси, свързани с възникването, съществуването,
изменението и прекратяването на трудовото
правоотношение на академична длъжност. Разглеждат се
практически казуси.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Трудови правоотношения в общини, 
образователни и социални институции

Период на провеждане: октомври 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  80 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за работодатели, счетоводители,
специалисти в областта на човешките ресурси, както и за
всички лица, работещи по трудово правоотношение или на
които им предстои да постъпят на работа.

Обучението включва правните въпроси, свързани с
възникването, съществуването, изменението и
прекратяването на трудоводоговорното правоотношение.
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26

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Авторски права в архитектурата

Период на провеждане: април 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за архитекти, юристи и други
специалисти в областта на проектирането и устройството
на територията, които желаят да придобият знания относно
авторскоправните отношения в областта на архитектурата.
Разглеждат се въпросите относно възникването на
авторски права, спецификите на архитектурните проекти и
сградите като закриляни произведения, възникването и
съдържанието на авторското право върху тях.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Вътрешен одитор в публичния сектор

Период на провеждане: 
ноември 2021 г., юни 2022г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  360 лв.

Анотация

Курсът е насочен към лица, които желаят да придобият
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, към
стажант-одитори и към вътрешни одитори от публичния и
корпоративния сектор. Обучението цели да предостави
специфични знания относно действащото законодателство и
относно методологията по финансово управление и контрол,
и вътрешен одит в публичния сектор.

Обучението включва въпросите относно практическо
приложение на нормативните и методологически изисквания
в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.
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28

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Договори в строителството

Период на провеждане: март 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за специалисти от различни
области, които участват в договорните отношения в
строителството – инвеститори, строители и др.
Обучението включва въпросите относно общата
характеристика, предмета и специфичните задължения
при различните видове договори в строителството.
Обучението има изразена практическа насоченост.
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29

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Електронни административни услуги

Период на провеждане: ноември 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за широк кръг специалисти.
Обучението е насочено към запознаване на курсистите с
уредбата на електронните административни услуги и
обхваща реда за предоставяне на електронни
административни услуги, електронните административни
производства, задълженията на доставчиците на
електронни административни услуги. Обхващат се
практическите насоки, методическите указания,
правилата и процедурите, издадени от Председателя на
ДАЕУ.
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30

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Защита на личните данни  в 
цифровата среда

Период на провеждане: март 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Обучението е предназначено за широк кръг специалисти,
чиято дейност пряко или косвено е свързана с
използването на лични данни в дигитална среда. В курса
се застъпват основни въпроси, свързани с правния режим
за защита на личните данни като акцентът се поставя
върху практическите аспекти на неговото прилагане.
Разглеждат се насоки, становища и указания на
Европейския комитет за защита на данните, РГ29,
Комисията за защита на личните данни.
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Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Изкуствен интелект 
/Правно-етични аспекти/

Период на провеждане: април 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът е насочен към представянето на актуалните
проблеми на развитието на информационните технологии и
на перспективите на цифровизацията. Обучението включва
запознаване с правно – етични аспекти на изкуствения
интелект, с интернет на нещата, 5G, блокчейн технологиите,
дронове, добавена реалност/виртуална реалност, 3D.
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32

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Интелектуална собственост в 
дигитална среда

Период на провеждане: януари 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Обучението включва въпросите относно създаването и
използването на произведения и на други обекти на
интелектуалната собственост в цифрова форма и в цифрова
среда, както и защитата срещу нарушения на права върху
интелектуалната собственост. Разглеждат се проблемите,
които се пораждат във връзка с колизията между защитата на
основни права и правата на интелектуалната собственост в
интернет.
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33

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

“Как да си направим вътрешни 
правила по СФУК?”

Период на провеждане: 
декември 2021 г., април 2022г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Обучението цели да подпомогне организациите от публичния
сектор и предприятията при разработването и
актуализирането на вътрешните им правила, част от
задължителните контролни дейности по реда на Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор.

Курсът е с практическа насоченост и е подходящ за
ръководителите на публичните организации, вътрешните
одитори, финансовите контрольори, риск-мениджърите,
оперативното ръководство и отговорните служители,
натоварени с разработването и структурирането на
контролните дейности.
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34

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Киберсигурност
/компютърна и мрежова сигурност/

Период на провеждане:  февруари 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Програмата на курса въвежда специализантите в темата за
инфорционната сигурност и сигурността и защитата на
личните данни. Разглеждат се основни понятия свързани с
компютърната и мрежова сигурност, киберзаплахи,
криптография и удостоверяване, управление на мрежовите
активи и заплахи за мрежова сигурност, основни
изисквания на Наредбата за минималните изисквания към
компютърната и мрежовата сигурност.
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35

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Правно регулиране на електронната 
търговия

Период на провеждане: декември 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът представя правния режим на електронната
търговия и защитата на потребителите в електронна среда.
Разглеждат се правилата относно непоисканите
електронни съобщения, сключването на сделки в интернет,
изискванията за предоставяне на информация,
отговорността на доставчиците, дигиталния маркетинг.
Подходящ е за лица, които извършват електронна
търговия, за юристи и за специалисти от други области,
чиято дейност изисква познаването на правилата на
електронната търговия.
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36

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Фирмена сигурност

Период на провеждане:  ноември 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  250 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за мениджъри на предприятия, за
експерти по сигурността и за други специалисти, чиято
дейност е свързана с фирмената сигурност. Обучението
обхваща основните въпроси относно нормативната
уредба, управлението на процесите на сигурността,
управлението на риска от вътрешни заплахи,
разузнаването и управлението на кризи. Предвиждат се и
практически упражнения.
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37

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Риск-мениджър

Период на провеждане: 
септември-октомври 2021 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс
Цена на курса:  980 лв.

Анотация

Курсът е предназначен да предостави знания и умения
относно структурирането на процеса по управление на риска.
Обучението включва въпросите, свързани с определянето на
целите, изготвяне на стратегия за управление на риска,
идентифицирането и оценката на конкретните рискове, както
и предприемането на съответните действия за намаляване на
експозицията на конкретните рискове.

37



38

Прием 2021/2022

Краткосрочни обучения

Търговска медиация 
(на английски език)

Период на провеждане: 
септември-октомври 2021 г. и 
април-май 2022 г.
Форма на провеждане: 
присъствена / дистанционна
присъствено в  ИСК / онлайн платформата ZOOM
Цена на курса:  900 лв.

Анотация

Търговска медиация е курс по специализирана медиация
предназначен за лица, които са преминали първоначално
обучение по медиация, и за обучители по медиация.
Провежда се съвместно с Академия по медиация „Едуардс“,
САЩ. В обучението се използва реална търговска медиация,
която е усложнена и с много участници. Обучаваните
преминават през всички етапи на процеса на медиация.
Обучението се провежда изцяло на английски език.

Успешно завършилите получават свидетелство за завършен
курс за медиатор по специализирана медиация в областта на
търговското право от ИСК при УНСС и сертификат от
Академия по медиация „Едуардс“.
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