
  

 

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. 

 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.002-0001 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА 

ОЦЕНКА (CAF) В АДМИНИСТРАЦИИТЕ“ 

 

Бенефициент: Институт по публична администрация 

Финансираща програма: 

Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в 

партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Оперативна 

програма Добро управление,съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд. 

Договор за БФП BG05SFOP001-2.002-0001-C01/15.09.2016 г. 

Обща стойност на 

проекта 

824 483,94 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната 

финансова помощ се предоставя на ИПА в следното 

съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% 

национално съфинансиране. 

Продължителност на 

проекта 
28 месеца /септември 2016 г. – декември 2018 г./ 

Основна цел на проекта 

Подобряване на ефективността и качеството на работа в 

администрациите чрез въвеждане на Общата рамка за оценка 

(CAF).. 

Специфични цели на 

проекта 

- Развитие на познания за Общата рамка за оценка и ползите от 

нейното прилагане чрез провеждане на общо обучение по 

CAF за служители на администрацията. 

- Развитие капацитета на CAF ресурсния център в ИПА за 

изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения 

и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на 

модела CAF в държавната администрация. 

- Повишаване ефективността и качеството на работа на 

различни публични институции посредством внедряване на 

Общата рамка за оценка. 

- Осигуряване на съответствие и гарантиране на качеството на 

внедрения в администрациите модел чрез изграждане на 

необходимия капацитет за присъждане на сертификат за 

„Ефективен потребител на CAF“ в държавната администрация. 

- Популяризиране на CAF и повишаване информираността на 

българската администрация относно ползите от европейския 

модел за цялостно управление на качеството в организациите. 

Целева група Държавната администрация 

Основните дейности 
- Провеждане на общо обучение по CAF и осъвременяване на 

обучителната програма за общите обучения по CAF с цел 

развитие на познанията за модела и ползите от неговото 
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прилагане в администрацията. 

- Развитие на капацитета на CAF ресурсния център в ИПА. 

- Внедряване на модела CAF в 48 администрации. 

- Изграждане на капацитет за външна оценка по прилагането на 

CAF и за присъждане на сертификат за „Ефективен CAF 

потребител“. 

- Популяризиране на CAF. 

- Дейности за информация и комуникация 

Индикатори 

- 48 администрации ще прилагат механизми за организационно 

развитие и управление ориентирано към резултатите 

- 732 служители от администрацията ще бъдат обучени 

- 2 бр. обучителни програми ще бъдат осъвременени 

- 699 служители, ще преминат успешно обученията и ще 

получат сертификат 

 


