
  

 

 
 

ИНСТИТУТ ПO ПУБЛИЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

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. 

 

 

ПРОГРАМА 

на Заключителна конференция след Трета вълна на внедряване на CAF по проект 

„Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент 

Институт по публична администрация 

 

24 октомври 2018 г., гр. София, Федерация на научно-техническите съюзи 

 

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 – 10:10 Откриване и приветствие към участниците 

Г-н Павел Иванов 

Изпълнителен директор на Института по публична администрация 

10:10 - 10:40 Представяне на видеофилм за внедряването на CAF по проекта 

10:40 – 10:50 Представяне на постигнатите резултати на дейностите по проекта  

и Националния CAF ресурсен център 

Г-жа Камелия Гашевска  

Ръководител на проекта 

 

Г-жа Галина Мутафчийска 

Ръководител на CAF ресурсен център към Института по публична 

администрация и Национален CAF кореспондент 

10:50 – 11:15 Споделяне на опит от консултанти по внедряването 

Г-жа Галина Мутафчийска 

Ръководител на CAF ресурсен център към Института по публична 

администрация и Национален CAF кореспондент  

Г-жа Мими Йотова 

Институт по публична администрация 

Асоцииран член на CAF ресурсен център към Института по публична 

администрация  

 

11:15 – 11:30 Кафе-пауза 

 

 

 

 



  

 

 
 

ИНСТИТУТ ПO ПУБЛИЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

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. 

11:30 - 13:00 Споделяне на опит и добри практики от представители на 

администрации, внедрили модела CAF 

„Внедряване на модела CAF в Общинска администрация Банско“ 

Презентация от г-жа Десислава Хаджирускова 

Директор на дирекция „Административно обслужване” 

Община Банско 

 

„Внедряване на CAF в Общинска администрация Челопеч” 

Презентация от г-жа Нина Калоянова 

Секретар на Община Челопеч 

 

Инж. Огнян Ценков 

Кмет на Община Видин /изказване в рамките на 10-15 минути/ 

 

Г-жа Силвия Стрезова 

Главен секретар на Областна администрация Видин /кратко изказване 

за споделяне на впечатления от внедряването на модела/ 

 

Г-жа Елица Петкова 

Главен експерт, Областна администрация Русе /изказване до 5 минути/ 

 

13:00 – 14:00 Обяд 

 


