
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: 
Електронно управление и електронна идентификация

Програма:

1 Електронно правителство.

2. Електронно управление.

2.1. Нормативни документи

2.2. Архитектура на електронното управление

2.3. Терминология

3. Цифрова трансформация – визия, цели, нормативен документ

4. Електронна идентификация

4.1. Нормативни документи:

- Закон за електронната идентификация и Правилник за неговото прилагане

- Европейски Регламенти и Решения на ЕК, свързани с електронната идентификация и удостоверителните услуги при 
електронни транзакции

- Схеми за електронна идентификация - национална и частни

4.2.  Средства за електронна идентификация 

Участниците получават:  
Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Онлайн участващите получават Видео-запис на 
семинара и Сертификат, изпратен по Спиди за сметка на организаторите. Материали за семинара, Кафе-пауза в ресторанта на хотела.

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail. 

Предварително могат да се задават въпроси на: office@ocenki.eu.

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта,  по имейл 
или телефон.

Цена: 210 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, цената 
е 192 лв. с ДДС на участник. 

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД.

 Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02 983 58 58, моб. 0896 60 66 89, office@ocenki.eu
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Дата на провеждане: 27 Януари, 2023 г., петък, 9.30-13.00ч.

Форма на провеждане: присътвено и онлайн по ZOOM

Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com

Лектор: инж. Лиляна Турналиева-Цолова

Професионален опит: 2019-2021 МВР, Дирекция КИС, Държавен експерт – внедряване на информационни системи за електронни 
административни услуги и електронна идентификация. 2008-2018 ДА Електронно управление, ИА ЕСМИС, ДАИТС. Началник на 
отдел „Пространствени бази данни“, Държавен експерт

www.ocenki.eu


