
 

10 ПРОЕКТА БЯХА ОТЛИЧЕНИ В КОНКУРСА „ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ 2017

Церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в традиционния конкурс „ИТ проект
на годината” се състоя на 21 февруари 2018 г. в Гранд Хотел София. Конкурсът се организира
за четиринадесета година от ICT Media и за десети пореден път е подкрепен от Банка ДСК.
Целта  на  инициативата  е  да  бъдат  представени  най-значимите,  мащабни  и  ефективни  ИТ
проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в българските
компании,  предприятия  и  институции  в  национален  мащаб  през  съответната  година  на
провеждане на конкурса. 

В  оспорвана  надпревара  се  включиха  общо 25  ИТ проекта,  11  от  които  са  реализирани  в
публичния  сектор  с  категории  "Централна  администрация",  "Общинска  администрация",
"Здравеопазване",  "Образование",  а  останалите  14  кандидатури  са  от  корпоративния  в
категории  "Транспорт  и  логистика",  "Промишленост",  "Банки",  "ИТ  и  аутсорсинг",
"Телекомуникационни и комунални услуги". 

Отличените  проекти  бяха  10,  а  наградите  връчиха  Велик  Занчев,  заместник-министър  на
транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията  (МТИТС);  Атанас  Темелков,
председател,  Държавна  агенция  "Електронно  управление";  Христо  Христов,  заместник-
ръководител  на  Представителството  на  Европейската  комисия  в  България;  Стамен  Кочков,
председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Цветан Симеонов,
председател,  Българска  търговско-промишлена  палата;  Огнян  Траянов,  председател  на  УС,
Българска  асоциация  по  информационни  технологии  (БАИТ);  Жени  Бонева,  председател  на
журито в тазгодишното издание на конкурса, заместник-председател на Управителния съвет и
председател  на  Комитета  по  членство  на  ISACA  Sofia  Chapter;  Даниела  Улямова,  началник
управление  „Информационна  трансформация,  направление  ИТ  и  операции“,  Банка  ДСК  и
Владимир Владков, Computerworld България.

НАГРАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ

„ПУБЛИЧЕН СЕКТОР“

Победител  в  категория  „Централна  администрация“  е  проектът  за "Изграждане  на
информационна система „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и
нефинансови  национални  сметки" на  Националния  статистически  институт. Проектът  е
реализиран от „Скейл Фокус” АД. 

С  най-много  точки  на  първо  място  в  категория  „Общинска  администрация“  e проектът
"Интегрирано  управление  на  риска  от  наводнения  в  община  Бургас",  изпълнен  от
„ТехноЛогика“ ЕАД, „ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД и „КОНТРАКС“ АД.

Победител в категория „Здравеопазване“  е проектът за изработване на специализиран
софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за
нуждите  на  лечебните  заведения  в  Република  България.  Проектът  е  реализиран  от
"КОНТРАКС" АД. 

В  категория  „Образование“  първи  се  класира  проектът  на  Телерик  Академия  с  най-
мащабната  до  момента  имплементация  на  Cisco  Meraki  в  България.  Изпълнител  е
компанията „Телелинк“.

http://computerworld.bg/167820883_telerik_academy_s_najmashtabnata_mrezha_bazirana%C2%A0na%C2%A0cisco_meraki
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http://computerworld.bg/51614_integrirana_sistema_upravlyava_inteligentno_riska_ot_navodneniya_v_obshtina_burgas
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http://computerworld.bg/167820927_nsi_s_modernizirana_sistema_za_makroikonomicheska_statistika
http://computerworld.bg/167820927_nsi_s_modernizirana_sistema_za_makroikonomicheska_statistika


„КОРПОРАТИВЕН СЕКТОР“

Победител  в  категория  "Транспорт и логистика"  е  проектът  на  ДППИ за  интегрираната
информационна система, базирана на SAP ERP 6.0, реализирана от СТЕМО ООД. 

С най-много гласове в категория "Промишленост" се класира проектът на Алкомет "Mиграция
към Microsoft Navision 2017, внедряване на APS система и MES решение". Реализиран е
от „Алкомет“ АД, Siemens Preactor и външен партньор. 
 
Победител  в  категория  "Банки"  е  Societe  Generale  Експресбанк  (SGE)  за интеграция  на
мобилно приложение за биометрична идентификация и дистанционно генериране на
електронен подпис “Evrotrust”. Изпълнител на проекта е „Evrotrust“/ SGE.

Наградата в категория "ИТ и аутсорсинг услуги" взе GfK България за централизиране на ИТ
услугите в GfK на региона CEE-META. Проектът е реализиран от организацията.

Победител  в  категория  "Телекомуникационни  и  комунални  услуги" е  проектът
"Внедряване  на  софтуерен  продукт  за  двустъпково  удостоверяване  ActiveAuth  в
системите на националния телеком на Шри Ланка - Sri Lanka Telecom". Реализиран е от
Azure Coast, част от групата на Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД. 

В конкурса беше връчено и специално отличие за иновации. То бе присъдено на Медицински
комплекс  "Д-р  Щерев"  за  използване  на  чатбот,  базиран  на  изкуствен  интелект.
Разработчик и внедрител на решението е българският екип на Progress. 

Пълните представяния на всеки от кандидатите в конкурса „ИТ проект на годината“ за 2017 г.
можете да намерите на следния линк - http://computerworld.bg/itproject/2017/articles

За допълнителна информация:

Владимир Владков, издател, Computerworld България, 
тел. 0888/ 76 95 49, e-mail: vladimir.vladkov@idg.bg

За ICT Media: 
ICT Media,  правоприемник  на  IDG България,  е  водещият  издател  в  областта  на  информационните  и  комуникационни
технологии  в  България,  утвърдил  се  на  пазара  от  1990  г.  насам.  Днес  ICT  Media  е  притежател  на  изключителните
лицeнзионни права за търговските марки на International Data Group Communications Inc. (IDG) на територията на България.
ICT Media има три основни направления на дейност - конференции, издателска дейност и онлайн дейности.

За Банка ДСК: 
Банка ДСК е част от унгарската Група ОТП, една от водещите банкови групи в Централна и Източна Европа. Лидер  по
доверие сред потребителите на финансови услуги у нас, Банка ДСК умело съчетава традиции с постоянно обновление. В
своята  над 65-годишна история Банка  ДСК е  изградила устойчиви взаимоотношения с  всички клиентски групи.  Освен
утвърден лидер в банкирането на дребно, през последните няколко години Банката се доказа и като надежден партньор на
бизнеса в страната. Като институция със заявена дигитална стратегия и иновативен подход към банковите продукти и услуги
и начините на тяхното предлагане, усилията на Банката са насочени към модернизиране и разширяване на достъпността на
банковите  услуги  чрез  предлагане  на  различни  дистрибуционни  канали,  както  и  чрез  прилагане  на  най-новите  ИТ
разработки  в ежедневните банкови операции и продукти и в сферата на обслужването. Приоритет в бизнес стратегията на
Банка ДСК е партньорството й с младите хора, на които предлага продукти и услуги, ориентирани към  модерните начини на
банкиране, в синхрон с динамиката на младежкото поведение във високотехнологичното ни ежедневие.
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