
КЛАСИРАНЕ ПО АДМИНИСТРАЦИИ

Конкурс за електронни решения и практики

1 Агенция по заетостта - Публикуване на отворени регистри в портала opendata.government.bg

2
Национална агенция по приходите - Възможност за подаване на данъчни и осигурителни декларации, документи и данни, чрез персонален 

индентификационен код (ПИК), издаден от НАП

3
Национална агенция за професионално образование и  обучение - Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна 

съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на  гражданите и бизнеса

4 Национален център за информация и документация - НАЦИД онлайн - цялсотно електронно административно обслужване

5 Държавна комисия по хазарта - Автоматизирана информационна система 

5 МТИТС - Е-речник „Термини на информационното общество

6 РИОСВ - Смолян - Система за електронни досиета /СЕД/ v.1.0 

7
Институт по психология към МВР - Изграждане на платформа за Автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение 

(АОТЕДДО)

Конкурс за иновативни практики в доброто управление: Област административно обслужване

1

Министерство на образованието и науката - Отчитането и анализът на индивидуалните потребности на лицата като ключова предпоставка за въвеждане на 

успешни 

иновативни практики в доброто управление на процесите по предоставяне на административни услуги в МОН

2

Агенция "Пътна инфраструктура" - Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на Средносрочната рамкова 

инвестиционна 

програма и на всички проекти на Агенция "Пътна инфраструктура", финансирани от Оперативна програма "Регионално развитие"

Конкурс за иновативни практики в доброто управление: Работа със заинтересованите страни
1 Национална агенция за приходите - Образователна програма на НАП „Влез в час с данъците“

1 Национална агенция за приходите - Усъвършенстване на лидерството чрез внедряване на подхода коучинг, като стил на управление 

3
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството на ДАМТН, 

съответстваща на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008

4
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" - Ефективно управление на Държавна агенция за

 метрологичен и технически надзор чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"

5 Общинска администрация Троян - Изработване на общински план за превенция и намаляване на младежката безработица в община Троян

6 Агенция „Митници" - Психологическо изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в Агенция „Митници“

7

Министерство на отбраната - Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните програми, 

Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия”


