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Уважаеми колеги,

Пред Вас е брой 1 на електронния бюлетин на ИПА.
Бюлетинът е периодично издание за разпространение на
иновациите в административната дейност, информация за
предстоящи събития на ИПА, специализирани и международни
обучения, конкурси, публични лекции и споделяне на добри
практики.
Тук ще може да намерите коментари и анализи по
актуални теми от дейността на администрацията, както и
връзки с международни експерти в различни области.
Всеки брой на бюлетина ще съдържа 6 тематични области:


Фокус на броя: Актуална тема или проблем от дейността
на администрацията.



Добри практики: Дейността на администрацията в
България и страните от ЕС.



Анализи и коментари: Публикации и мнения на
държавни служители, доказани експерти, преподаватели
и др. по интересни за администрацията теми.



Предстоящи събития: Информация за бъдещи обучения,
конференции, годишни срещи на ИПА и др. институции.



Полезни връзки: Мрежи с международни експерти,
интернет страници, международни събития и др. полезни
ресурси



17:15 (пет и петнадесет): Рубрика за отмора и смях в
края на работния ден в администрацията.

Ще се радваме на обратна връзка от Ваша страна. Какво Ви
вълнува? На какво да обърнем внимание? Използвайте връзките
в секция „За нас“.

Първият брой на е-бюлетина на ИПА е
посветен на Инициативата за отворени
данни в държавната администрация.

Уважаеми читатели,

Обръщение на
изпълнителния
директор на ИПА

Институтът по публична администрация
стартира нова инициатива, с която да
информира
държавните
служители,
лектори и широката общественост
относно
ключови
събития
в
модернизацията на администрацията.
Надяваме се бюлетинът да способства за
придобиването на нови знания, които
могат да са в основата на доброто
управление в България. Разчитаме на
Вашата инициативност за даване на
предложения за подобрения в бюлетина,
на статии и публикации, за да може заедно
да работим в посока на развитие на
професионална
администрация
в
страната.

Павел Иванов

Отворените данни: Стратегически актив за държавата
Антон
Герунов
е
началник
на
политическия кабинет на заместник
министър-председателя
по
коалиционната политика и държавната
администрация.

Интервю

нагоре

С г-н Герунов разговаряхме на тема:
Отворени ли са данните в държавната
администрация?
В
последно
време
темата
за
отворените
данни
бе
широко
дискутирана. В тази връзка бихте ли
пояснили какъв е реалният двигател на
Инициативата за отворени данни?
Защо е важно в България да се
публикуват данни в машинночетим
формат?
Данните са все по-важен стратегически актив
за държавата….
Целият текст на интервюто прочетете
тук…

Снимката е изтеглена от
http://government.bg/

Събитие

Конференцията „Данни канят“
2 юли 2015 г. Министерски съвет

На 2 юли политическия кабинет на заместник министърпредседателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните работи Румяна
Бъчварова организира конференция „Данни канят – Отворени
данни за прозрачно управление“. На конференцията присъстваха
над 100 души, а почти 400 гледаха онлайн.
Снимката е http://government.bg

Материалите от конференцията са достъпни тук…
Видео от конференцията може да откриете тук…

Новини от ИПА

Кръгла маса за отворено управление с
международно участие
17 юни 2015 г. Резиденция Бояна

Какви са добрите практики в държави членки на ЕС? ИПА
организира Кръгла маса с международно участие за оценка на
състоянието на отворените данни в България. Участие взеха
ръководителят на френския екип, осъществяващ политиката за
отваряне на данни в публичния сектор, г-жа Амели Банзе и г-н
Мартин Еспинар, представител на Борда на съветниците към
Европейската комисия в Инициативата за отворени данни. За
пълна картина от конференцията, всички материали и контакти
на лекторите
прочетете още…

Новини от ИПА
глобалната инициатива

Партньорство за открито управление
2 юни 2015 г., конференция на ИПА

нагоре

Интересувате ли се от добри и иновативни практики за
прозрачно и отговорно управление? Знаете ли, че България е
част от глобалната инциатива Партньорство за открито
управление? На конференция, организирана от ИПА бяха
представени част от плановете на Финландия, Дания, Испания и
др. Представен беше още анализ на българската нормативна
уредба, осигуряваща прозрачност, отчетност и гражданско
участие. За повече информация и материали
прочетете още…

Aнализи
и коментари

Политиката на отворените данни се
фокусира върху създаването на продукти с
висока добавена стойност
Изследване на ИПА „Отворени данни и прозрачно управление“.
Пълният текст на изследването изтегли оттук.

Aнализи
и коментари
Анализ на тема:

Какво са „големите данни“?
Знаете ли, че всяка минута в търсачката на Google постъпват 4
милиона търсения, във Facebook се публикуват 2,5 милиона
поста със снимки или друго съдържание, а имейлите разменени
между хора достигат до 200 000 броя. В социалните мрежи като
Twitter и Instagram се генерират снимки, публикации, музикални
файлове, статии и други. Представете си всички тези данни,
обединени под един термин: „големи данни“(Big data).
Институтът по публична администрация направи проучване на
тема: Какво са „големите данни?" и потърси примери за
употребата им в дейността на публичната администрация.
прочетете тук…

Предстоящи
събития

Конкурси за добри практики на ИПА ‘2015
В периода 15 септември – 15 октомври 2015 г. ИПА събира
предложения за добри и иновативни практики от дейността на
администрацията в следните категории:

Административно обслужване;

Работа на публичната администрация със
заинтересованите страни;

Е-управление.
Практиките се изпращат електронно чрез:

http://ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

За повече информация прочетете тук..

нагоре

Годишна среща на ръководители и
експерти,
работещи
по
проекти,
съфинансирани от ЕС, ноември ‘2015
За повече информация и регистрация прочетете тук...

17:15

Специален поздрав към нашите млади колеги
от програма „Студентски стажове в държавната
администрация“ и „Старт в кариерата“
Сцена 1: “Бихте ли приели градивна критика от един скромен
стажант?”
Сцена 2: …Лазерният поглед се зарежда…
Изтеглено от: http://dilbert.com/strip/201210-22

Сцена 3: „В началото щипе малко, но после може да сe изненадаш
на колко много неща се свиква“
Изтеглено от: http://dilbert.com/strip/2012-10-22,
по комиксите на Скот Адамс, Dilbert©, юли 2015

Полезни връзки





Портал за отворени данни




Мрежа от експерти по отворени данни в Европа (EPSI)



European Data Forum 2015, Люксембург 16-17 ноември 2015 г.

Портал за отворени данни на ЕС
Facebook страница на инициативата
Партньорство за открито управление в България
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Възможности

Професионални стажове, обучения
развитие, работни посещения


нагоре


за

Информация за обявени свободни позиции в институции и
органи на ЕС 1-12 август
Информация за обявените свободни позиции в институции
и органи на ЕС 13-20 август
Каталог на Института по публична администрация на







Република Турция
Програма за техническо и икономическо сътрудничество на
Индия (Itec)
Стажантска програма на Европейската комисия
Стажове в Европейския парламент
Магистърска програма за обучение в Япония
Стипендии за български държавни служители чрез
посолството на Франция в България

За нас
Електронният бюлетин на ИПА е разработен от екип на
Дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“.
Николай Бизев
Вихра Ризова
Пламен Чавдаров
тел.: 02/ 940 25 61; имейл: : n.bizev@ipa.government.bg

нагоре

web: http://ipa.government.bg/
Институт по публична администрация, 1000 София, ул. "Сердика" 8, тел: 02/940 2556, Факс: 02/9809747,
е-mail:ipa@ipa.government.bg

