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1. Провеждане на общо обучение по CAF  

2. Развитие на CAF ресурсния център в ИПА  

3. Внедряване на модела в 48 администрации 

4. Изграждане на капацитет за външна оценка  

5. Популяризиране на CAF  

6. Информация и комуникация 
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1. Провеждане на общо обучение по CAF	  

ü  Актуализиранa учебна програма за общо обучение по 

„Управление на качеството и внедряване на CAF“ 

ü  Проведени 10 обучения на общо 300 служители 
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2. Развитие на CAF ресурсния център в ИПА	  

ü  Проведени 3 специализирани обучения на 40 консултанти 
по въвеждане на CAF с лектори от ЕИПА - Маастрихт 

Ø  Разработване на интерактивен Наръчник за внедряване на 
CAF 

ü  Участие в срещи на CAF кореспондентите –  
ü  Участие	  в	  7-‐ма	  среща	  на	  CAF	  потребителите	  в	  Братислава,	  Словакия	  

ü  Участие	  в	  среща	  на	  CAF	  кореспондентите	  в	  Брюксел,	  Белгия	  

ü  Участие	  в	  среща	  на	  CAF	  кореспондентите	  в	  Талин,	  Естония	  
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3. Внедряване на модела в 48 администрации	  

ü  Разработена специализирана модулна програма за обучение 

на екипите за внедряване на CAF 

Ø  Обучени 113 от общо 336 членове на екипите за внедряване 

на CAF  

Ø  Изготвени 16 доклада за самооценка и                                      

Планове с мерки за подобрение от общо 48 
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4. Изграждане на капацитет за външна оценка	  

Ø  Специализирано обучение "Masterclass" в ЕИПА-Маастрихт  

Ø  Разработване на национални правила за външна оценка и 

присъждане на сертификат „Ефективен CAF потребител” 

Ø  Външна оценка на първите 16 администрации  

Ø  Три конференции за обмен на опит 
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5. Популяризиране на CAF	  

ü  Разработена Комуникационна стратегия и провеждане на кампания за 
популяризиране на CAF  

Ø  Изследване за перспективите на внедряване на CAF  
ü  Книга за CAF в сферата на образованието  
ü  Изследване от 2016 г. за прилагането на CAF от 2016 г.  
Ø  4 е-бюлетина за CAF – издаден бр. 1 
Ø  Сборник с добри практики   
Ø  Видеофилм  
Ø  Конференция за връчване на сертификат „Ефективен CAF потребител“ 
ü  Книга CAF 2013  



Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

6. Информация и комуникация	  

Ø Откриваща и закриваща пресконференции 

Ø брошури и дипляни 

Ø информационни табели, банери и плакати 

Ø 10 публикации в медиите и т.н. 
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Първа вълна администрации, внедрили CAF  
1.  Национален осигурителен институт  
2.  Община Велико Търново 
3.  Столична РЗИ 
4.  РУО – София-град 
5.  Област Пазарджик  
6.  Област Перник  
7.  Община Перник 
8.  Област Ловеч 
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Първа вълна администрации, внедрили CAF  
  9. Област Пловдив 
10. Община Родопи 
11. РУО-Пловдив 
12. Община Бургас 
13. Български институт по метрология 
14. Община Благоевград 
15. Област Благоевград 
16. ОДЗ-Благоевград 
 


