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Крайно класиране в конкурса за добри практики в държавната 

администрация за 2019 г. 

Категория „Управление на хората“ 

Администрация Наименование на практиката Точки Класиране 

Община Кюстендил „Работни срещи за ефективно подобряване на 

качеството на предоставяните социални услуги с 

цел постигане на комплексен подход при работата 

на специалистите в социалните услуги на 

територията на община Кюстендил“ 

47 

1-во място 

Областна 

администрация 

Ловеч 

Мерки за предпазване на служителите и 

работниците на ОА - Ловеч от наранявания или 

загуба на живот 44 2-во място 

Дирекция „Бюро по 

труда“ Ихтиман 

Контролни карти за вътрешни проверки в 

Дирекция „Бюро по труда“ Ихтиман 31 3-то място 

Национален 

осигурителен 

институт 

Споделяне на практически опит и подходи за работа 

с клиенти в публичната администрация 
31 3-то място 

Комисията за 

Финансов надзор  

Стратегия за развитие на потенциала и уменията на 

служителите на Комисията за Финансов надзор 

„Визия и лидерство“  28 4-во място 

Изпълнителна 

агенция 

„Медицински одит“  

Работим за хората в условия на променяща се 

външна среда и голямо вътрешно напрежение, при 

поставени кратки срокове и ясни цели за 

осъществяване 24 5-во място 

 

Категория „Технологични решения за открито управление“ 

Администрация Наименование на практиката Точки Класиране 

Администрация на 

Министерския 

съвет 

Електронни услуги за кандидати и бенефициенти – 

ИСУН 2020 
39 1-во място 

Национална 

агенция за 

професионално 

образование и 

обучение 

Надградена ИС на НАПОО с нов модул за проверка на 

Свидетелствата за професионална квалификация (СПК) 

преди вписването им „Регистър на издадените 

документи“ по чл. 42, т.11 от Закона за професионалното 

образование и обучение (ЗПОО) 

39 1-во място 

Министерство на 

вътрешните 

работи 

Интегриране на системите за сигурност на МВР чрез 

използване на информацията от Интегрирана 

автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и 

Интегрирана система /платформа/ за управление на 

структурите с компетенции по предотвратяване и/или 

овладяване на кризи от различен характер 

36 2-ро място 
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Национален 

център за 

информация и 

документация 

(НАЦИД) 

Надграждане на Регистъра за научната дейност в 

Република България  и изграждане на електронен 

регистър на академичния състав и защитените 

дисертационни трудове – изпълнени дейности в рамките 

на текущ проект по ОПДУ „Създаване, надграждане и 

интеграция на информационни системи и регистри на 

НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на 

административни и справочни услуги“ 

32 3-то място 

Изпълнителна 

агенция 

„Сертификационен 

одит на средствата 

от европейските 

земеделски 

фондове“ 

Технологични решения за ефективно  управление на 

одитната дейност в Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“ /ИА СОСЕЗФ/ 

32 3-то място 

Община Габрово Система за управление на IT процесите в община 

Габрово 
32 3-то място 

Областна 

администрация 

Пазарджик 

EVOTION (EVidenced based management of hearing 

impairments: Public health pΟlicy making based on fusing 

big data analytics and simulaTION (Управление, основано 

на обективни данни за слухови увреждания: 

формулиране на политики в общественото 

здравеопазване, основано на съчетаване на аналитични 

"големи данни" със симулационни модели) 

30 4-то място 

Община Варна Вътрешна информационна система – HELP DESK 29 5-то място 

Агенция за хората 

с увреждания 

Общосистемно решение за административно и социално 

обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях 

административни услуги, чрез създаване и управление на 

профил на хората с увреждане 

29 5-то място 

Агенция по 

заетостта 

Международната онлайн трудова борса  „Европейски 

ден на труда”   

28 6-то място 

 

Категория „Социална отговорност“ 

Администрация Наименование на практиката Точки Класиране 

Регионална инспекция 

по околната  среда и 

водите - Смолян 

Повишаване на екологичното съзнание и култура 

на различните групи от обществеността 
52 1-то място 

Министерство на 

вътрешните работи, 

дирекция „Вътрешна 

сигурност“ 

„Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ 

51 2-то място 

Община Добрич 

Община Добрич в подкрепа на хора с умствени 

увреждания или Как една мечта се превръща в 

реалност 51 2-ро място 
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ОбщинаТроян 

Развитие на дейности в земеделието и менажиране 

на общински земи, които да осигуряват екологично 

чисти плодове и зеленчуци за социални цели 50 3-ро място 

Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и 

защита на населението“ 

– Велико Търново  

Социална отговорност 

48 4-то място 

Община Първомай 
Център за обучение на деца и ученици по 

безопасност на движението и приложно колоездене 48 4-то място 

Община Кнежа Здравето на природата е здраве за хората 47 5-то място 

АЗ, дирекция "Бюро по 

труда" Кюстендил 

Институциално партньорство при прилагането на 

алтернативни възможности за предоставянето на 

услуги от Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил на 

неактивни лица 46 5-то място 

Националната комисия 

за борба с трафика на 

хора 

Академия и мрежа от доброволци срещу трафика 

на хора 
35 6-то място 

Дирекция „Бюро по 

труда“ Ихтиман 

Информационни събития „Моята професия ще 

бъде …“ 34 7-то място 

Община Варна, 

Дирекция 

„Здравеопазване“ 

Общински програми за промоция, профилактика и 

рехабилитация на общественото здраве 
34 7-мо място 

АЗ, дирекция "Бюро по 

труда" Дупница 

Инициативи при предоставянето на услуги от 

дирекция „Бюро по труда”- Дупница на младежи 

живели в социални домове 34 7-мо място 

Областна 

администрация на 

област София 

Областен координационен механизъм по 

деинституционализация (ОКМД) на децата 
34 7-мо място 

Община Варна – 

Дирекция „Социални 

дейности“ 

Център за социална рехабилитация и интеграция за 

лица, напуснали пенитенциарните заведения 
33 8-мо място 

Община Самоков Инициатива „Образцов дом” 30 9-мо място 

Община Смядово 
Социална и обществена отговорност към жителите 

на община Смядово 29 10-то място 

Областна 

администрация Ловеч 
Нощ на литературата в Ловеч 

28 11-то място 

Областна 

администрация Велико 

Търново 

Сътрудничество с неправителствения сектор в 

областта на етническата интеграция чрез 

провеждане на ежегоден детски ромски фестивал 

„Отворено сърце“ 28 11-то място 

Регионално управление 

на образованието - 

Пловдив 

Награда на Регионално управление на 

образованието - Пловдив 
27 12-то място 

Община Стамболийски Безплатен градски и междуселищен транспорт 
26 13-то място 
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Община Чавдар 
Социално предприятие в сферата на услугите за 

отдих и развлечения към община Чавдар 24 14-то място 

Регионална инспекция 

по околната  среда и 

водите - Смолян 

Създаване и функциониране на група за бързо 

реагиране (ГБР) към РИОСВ – Смолян 
24 14-то място 

Община Варна, 

Дирекция 

„Здравеопазване“ 

Управление на процеса на адаптация на децата в 

детските ясли на територията на община Варна 
22 15-място 

Община Стамболийски Открит приемна на кмета на общината 21 16-място 

 

 

 

 


