
КОНКУРСИ ЗА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ 2015

За втора поредна година ИПА обявява 
конкурси за добри практики от 
дейността на администрацията.

През 2015 г. категориите са следните:

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ 
В ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ Е-РЕШЕНИЯ 
И ПРАКТИКИ

 КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА “ИНОВАЦИИ 
ЗА ПО-ДОБРА  АДМИНИСТРАЦИЯ”

Срок за подаване на добрите практики: 
15.09-15.10.2015 г.

http://ipa.government.bg/bg/
konkursi-za-dobri-praktiki-0

През 2014 г. ИПА организира конкурси за добри 
практики в следните две категории:
- Иновативни практики в доброто управление
- Иновативни е-решения и практики.
За участие в конкурсите бяха представени повече от 
десет практики на централни, областни и общински 
администрации. Всяка от предложените практики 
беше израз на силна екипна мотивация за прилагане 
на нови и ефективни решения в дейността на админи-
страцията. 
В категория „Иновативни практики в доброто упра-
вление“ бяха наградени следните две практики:
•  Национален център за информация и документа- 
 ция към МОН с практиката: „Въвеждане на  
 електронно управление на административни 
 те и информационните услуги по признаването  
 на дипломи за висше образование“.
•  Община Троян с практиката: Общинска програма  
 „Обществен форум за реализация на партньорски  
 проекти“.
В категория „Иновативни е-решения и практики“ беше 
наградена практиката на Националния осигурителен 
институт „Е-обмен между Националния осигурителен 
институт и Агенция по заетостта“.
Наградата за номинираните практики: участие на 
наградените екипи в приложен бенчмарк във Велико-
британия и Франция.

Изисквания към есетата:

•  Иновативност на предложените решения
•  Ясни и убедително аргументирани тези
•  Визия за практическо прилагане на иновациите

Целева група:  Служители до 30 г. 
Предаване на есетата:  1.06 – 30.06.2015 г. 
Награда: Посещение в ЕК - Брюксел                           

 Конкурс за есе на млади 
държавни служители на тема 

“Иновации за по-добрa 
администрация”

За допълнителна информация:

1000 София, ул. Сердика 6-8,
тел.: 02/940 25 56,

n.bizev@ipa.government.bg 
ger_koleva@ipa.government.bg

j.iliev@ipa.government.bg



Ръководителите на много централни и 
териториални администрации разра-
ботват и прилагат иновативни практи-
ки, с които подобряват ефикасността 
на своите институции. Тези постиже-
ния заслужават внимание и призна-
ние, защото разкриват вътрешния 
потенциал на администрацията да 
модернизира своята дейност.

В голяма степен  проблемите на адми-
нистрациите са идентични, което 
предполага иновациите и добрите 
практики от дейността на дадени адми-
нистрации или техни звена, да се въз-
приемат и прилагат в други админи-
страции. Това е бърз и ефективен начин 
за подобряване управлението и изпъл-
нението в много администрации.

Конкурс за иновативни практики
в доброто управление

Категория 
“Административно обслужване”

1. Въведени стандарти за обслужване, 
системи за обратна връзка, изследване 
на удовлетвореността на клиентите; кон-
султиране със заинтересованите страни

2. Осигурен служебен обмен на информа-
ция; достъп до услуги чрез различни 
канали

3. Повишена ефективност на администра-
тивните услуги (направен реинженеринг)

Конкурс за иновативни е-решения 
и практики 

Критерии към кандидати 
за конкурси

Критерии за оценяване
• Иновативност на решението 
•  Значимост за административната реформа
•  Приложимост
•  Устойчивост
•  Обществена ангажираност 

Категория
“Работа на публичната администрация със
заинтересованите страни в изготвянето
на публични политики”

1.  Повишено участие на заинтересованите  
     страни в процеса на вземане на решения
2. Инициативи свързани с повишена инфор- 
   мираност на гражданите и бизнеса
3. Създадени предпоставки за граждански  
   контрол и повишена отчетност на инсти- 
   туциите, отворено управление

Категория “Е-управление”

•  Предоставени онлайн услуги за гражда 
  ните и бизнеса; 
•  Обмен на данни между електронните   
  регистри;
•  Надграждане и създаване на информа-  
  ционни системи, повищаващи ефектив- 
  ността и прозрачността в дейността на  
  администрацията; 
• Прилагане на онлайн решения за открито  
 управление; други иновативни решения  
 в Е-управление.

Целева група:
Централнa и териториалнa администрация

Награда:
Посещение в ЕИПА, Маастрихт, ноември 2015 г.


