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Класиране в конкурса за добри практики в държавната администрация за 

2018 г. 

Категория „Управление на хората“ 

Администрация Наименование на практиката Точки 

Министерство на 

икономиката 

Организационна култура, публичност на дейностите по 

управление на човешките ресурси и изграждане на възможни 

кариерни пътеки 

34 

Министерство на 

правосъдието 
Ангажиране и задържане на служителите  30 

Държавна агенция 

„Архиви“ 

Разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция 

„Архиви“ за управление на резултатите чрез повишаване на 

мотивацията на персонала на агенцията, за периода 2018-2020 

г. 

29 

Агенция Митници 
Провеждане на изследване за професионална и психологическа 

пригодност 
27 

Община Банско 
Мотивационен профил на служителите в Общинска 

администрация Банско 
26 

Категория „Технологични решения за открито управление“ 

Администрация Наименование на практиката Точки 

Агенция Митници 

Разработване и развитие на институционална архитектура на 

АМ (SOA) до обхващане на основните и спомагателни 

митнически процеси - Фаза 1 

41 

Община Варна Електронен обмен на информация за служебно ползване 35 

Община Кнежа 
Автоматизирана система за управление на детските заведения 

от приема до изписването му. 
34 

Министерство на 

вътрешните работи 
Модел на проактивен мониторинг в системата на МВР 34 

Община Варна „Електронна платформа в улеснение на НПО“ 33 

Община Враца Система за видеонаблюдение 33 

Община Сливо Поле Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) 25 

Община Стара Загора 
Създаване на електронен регистър на издадените разрешения 

за строеж 
24 

НОИ Хасково 
Система за управление на потока от клиенти на приемните на 

ТП на НОИ - Хасково  
23 
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Община Банско Усъвършенстване на електронните административни услуги 10 

 

Категория „Социална отговорност“ 

Администрация Наименование на практиката Точки 

Областна дирекция 

„Земеделие“ Бургас 

Областна Експертна комисия по животновъдство Бургас 

/ОЕКЖ/ 
44 

Агенция по заетоста, 

Кюстендил 

Иновативни подходи при предоставянето на услуги от 

Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил на лица с трайни 

увреждания 

43 

Община Троян 
Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на 

граждани от община Троян 
43 

Община Смядово 
Община Смядово в помощ на хора в риск и неравностойно 

социално положение 
41 

ТП на НОИ - Кърджали 
Доброволчество - ключов фактор за развитие на работния 

екип 
38 

Община Варна 

Развиване на младежки доброволчески структури за 

превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора  

към дирекция „Превенции“ 

37 

Областна 

администрация 

Кърджали 

Социална отговорност към хора в неравностойно 

положение, подкрепена с партньорство между държавната 

администрация и бизнеса 

37 

Община Русе 
Развитие на иновативни социални и здравни услуги на 

територията на община Русе 
37 

Община Сливо Поле 

Изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и 

атракции на територията на община Сливо поле чрез 

преустройство и разширяване на съществуваща двуетажна 

сграда в с. Бръшлен 

36 

Областна 

администрация Ловеч 
Областен младежки съвет Ловеч 36 

Община Варна, 

Дирекция „Социални 

дейности“ 

Сътрудничество между местната власт и структурите на 

гражданското общество за постигане  на прозрачност в 

действията на администрацията при реализиране на 

националната политика за деинституционализация на 

грижите за деца. 

35 

Община Троян 
Изграждане и функциониране на кметските съвети на 

територията на община Троян 
35 

Община Варна, 

Дирекция 

„Здравеопазване“ 

Отпускане на финансова помощ от Община Варна за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми  на територията 

на Община Варна 

33 



 
 
 
 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата 

на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Областна 

администрация Разград 

 

Създаване и изпълнение на Концепция за социална 

отговорност в Областна администрация Разград 

32 

Община Родопи 
Пътна карта „С мисъл за хората“ – Община „Родопи“ 2016-

2019 
32 

Областна 

администрация на 

Софийска област 

Oрганизиран детски отдих на деца от Софийска област 31 

Община Кърджали Общински консултативен съвет по въпросите за младежта 31 

Община Сливо поле, 

с. Ряхово 

Център за социална рехабилитация и интеграция за 

възрастни и лица с увреждания над 18 години 
31 

Областна 

администрация – 

Габрово 

“Програма за допълващи дейности към кариерното 

ориентиране на учениците - Дойдох. Видях. Избрах!“ 
30 

Община Свищов 
Ефективно управление за качествени социални услуги в 

Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов 
29 

Община Сливо поле 
Интегрирани социални услуги за децата от община Сливо 

поле от 0 – 7 години и техните семейства 
29 

Община Ботевград Безплатни профилактични прегледи за пенсионери 28 

Община Добрич Заедно за доброто бъдеще на децата 28 

Община Банско Трансфер на иновации в  здравеопазването 25 

 

 


