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РЕЗЮМЕ  

НА ИЗВЪРШЕНАТА САМООЦЕНКА  

по Европейския модел за управление на качеството CAF 

 

Екипът на Регионално управление на образованието – Монтана до 17 май 2020 г. 

извърши самооценка на администрацията и изготви и изпрати в ИПА доклад за 

извършената самооценка. Констатациите от доклада обобщено се представят в следото 

резюме:  

Предвид стремежа си да приема предизвикателствата и да се развива ефективно, 

РУО – Монтана прие предложението на Института за публична администрация (ИПА) 

за внедряване на CAF – Европейския модел за управление на качеството (Писмо № 

РД12-886/11.04.2020 г. на ИПА). В резултат от това бе подписано споразумение № BG 

05SPOP 001-2.014-21/05.07.2019 г. за внедряване на CAF по изпълнявания от ИПА 

проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Внедряването 

на инструмента за качество CAF позволи да се направи цялостна оценка на дейността 

на администрацията, която обхвана и анализира различни аспекти на организационното 

управление и изпълнението на основните дейности, с цел постигане на добро 

управление чрез прилагане на основните принципи на CAF, представени на фиг. 1: 
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Внедряването на европейският модел за управление на качеството започна с 

участие на служителите от РУО – Монтана в обучения, конференции и срещи по 

проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската 

администрация“ - на 18 ноември 2019 г. г-жа Трайка Трайкова – началник на РУО – 

Монтана и г-жа Биляна Харалампиева взеха участие в обучение на тема „Моделът CAF 

и ползите от неговото прилагане в българската администрация“ (общо обучение) и на 

21-22 ноември 2019 г. 11 служители от РУО – Монтана участваха в специализирано 

обучение на тема „Управление на качеството и внедряване на CAF“ . 

Вследствие от участието на служителите на РУО – Монтана в двете обучения и на 

принципа на доброволното участие започна внедряване на CAF в РУО – Монтана. 

Във връзка със запознаването с добри практики от другите 

администрации,  председателят на екипа взе участие в конференция за обмяна на опит 

по процеса на въвеждане на модела в администрациите по проект „Въвеждане на 

Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, проведена на 21.02.2020 

г. в София. Председателят и член на екипа участваха и в Първата годишна среща на 

потребителите на CAF в България, организирана от ИПА в периода 26-28.02.2020 г. в 

гр. Хисар, реализирана в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка 

(CAF) в българската администрация“ с безвъзмездната финансова помощ на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

За осигуряване на публичност и прозрачност сред обществеността за 

извършването на самооценката на РУО-Монтана чрез въвеждането на модела CAF, на 

интернет страницата е публикувана кратка информация - http://web.net-

surf.net/riomontana/caf.html. Също, във фоайето на РУО – Монтана, са поставени 

банери.  

 

ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА (И ХОДА) НА САМООЦЕНКАТА 

Със Заповед № РД-05-915/09.12.2019 г. на началника на РУО – Монтана е 

определен екип за извършване на самооценката на администрацията в състав: 

Председател: Биляна Харалампиева – началник на отдел АПФСИО 

Членове: 

1. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК 

http://web.net-surf.net/riomontana/caf.html
http://web.net-surf.net/riomontana/caf.html
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2. Дора Борисова – ст. експерт по анализ на информацията 

3. инж. Нина Кирилова – ст. експерт по професионално образование и 

обучение 

4. Вилия Цанова – гл. специалист „Човешки ресурси“. 

Подходът за 5-членен състав на екипа е избран от една страна поради 

ограничения брой служители в РУО – Монтана, а от друга - за да се осигури 

компактност и оперативност на извършването на самооценката. Определящ фактор е 

мотивацията на служителите по отношение на изпълнението на тези непреки 

задължения, специфичните дейности, които изпълняват служителите и стажът им в 

администрацията. Четирима от служители са със стаж над 10 години, а един от 

служителите е новопостъпил. До провеждането на същинското специализирано 

обучение, което се състоя в периода от 04.02.2020 г. до 06.02.2020 г. с определения от 

ИПА консултант (г-жа Йоанна Алексиева), екипът по внедряването на модела CAF 

извърши дейности по подготовката на портфолиото на администрацията, съдържащо 

документи с доказателствен материал за извършваната самооценка. В хода на 

работните срещи портфолиото се дообогатяваше. 

По време на първия етап от внедряване са проведени 2 заседания (с изготвени 

протоколи), провежда се регулярно събеседване и представяне на информация на 

началника на РУО – Монтана на оперативните заседания, както и информиране на 

служителите на администрацията за етапите на изпълнение. Членовете на екипа 

извършиха индивидуални оценки по класическото точкуване на всички критерии и 

подкритерии, които бяха събрани, нанесени в общата таблица и изпратени до всички 

членове, за да се запознаят с индивидуалните оценки преди консенсусната среща. При 

така наречената консенсусна фаза е извършена консенсусна (обща) оценка на всички 

критерии и подкритерии по методиката на модела от всички членове на групата.  

Изготвен е план-график за реализацията на дейности по внедряване на CAF, като 

са следвани основните фази и съответните десет стъпки за внедряване на модела 

CAF (фиг. 2).  

План-графикът съдържа основните дейности за изпълнение до планираната 

следваща самооценка през 2023 г.  
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Фиг. 2 Основни фази при внедряването на CAF 

За приоритизиране на принципа за ограничаване използването на хартиени 

материали в мрежата за споделени документи от служителите на РУО – Монтана е 

създадена папка по CAF, достъпна чрез служебните персонални компютри от всички 

служители на РУО – Монтана. В папката е публикуван доказателственият материал 

със списък към него за изготвяне на портфолиото на администрацията, както и 

учебни и др. материали. На информационните табла във фоайето и в коридора в 

сградата, ползвана от  РУО – Монтана, са публикувани информационни материали 

по проекта. 

Предоставената от ИПА анкета (стандартна, за да се спази методологията) за 

проучване на удовлетвореността на служителите в процеса на извършване на 

самооценката, бе попълнена анонимно от 14 служители на РУО – Монтана (по 

желание), двама служители не взеха участие (поради ползването на отпуск), което 

представлява 87,5 % от служителите на РУО – Монтана. Данните от анкетата са 

предоставени на началника на РУО – Монтана и на останалите служители за 

сведение. От екипа по CAF на РУО – Монтана е изготвена анкета за външните 

потребители на услуги – директори на образователни институции, представители на 

общините от област Монтана и други партньори. На базата на дадените отговори от 
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двете анкети, екипът на РУО – Монтана определи и силните страни на 

администрацията и областите/мерките за подобрение. 

За осъществяване на ефективна комуникация и публичност на проекта, е 

изготвен  Комуникационен план за нуждите на внедряването на модела CAF. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА САМООЦЕНКАТА 

В РУО – Монтана са изготвяни доклади за изпълнението на задачите и 

дейностите на администрацията в различни аспекти от дейността й, но не е прилаган 

холистичен модел на оценка.  

Чрез самооценката по CAF се обхвана цялата структура на РУО – Монтана. 

Настоящият доклад е изготвен въз основа на направените индивидуални оценки и 

обобщените оценки от постигнатия консенсус по всеки от критериите и 

подкритериите. Направените изводи и изведените мерки за подобрение ще бъдат 

база за изготвянето на план за подобрение, който ще бъде изготвен след 

провеждането на второто специализирано обучение. Тъй като въвеждането на 

модела CAF е нов подход за оценка на дейността на администрацията, бе избран 

методът на „Класическото точкуване“ за оценка на критериите и подкритериите, 

следвайки цикъла „Планирай-Направи-Провери-Действай“ (Plan-Do-Check-Act - 

PDCA), илюстриран на фиг. 3: 

Средният брой точки от извършените оценки по подкритериите е 62. 

 Видно от извършеното точкуване по отношение на благоприятстващите фактори, 
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по скалата за оценка преобладават оценки в трети етап на класическо точкуване на 

PDCA-цикъла. 

Най-високо са оценени следните подкритерии: Подкритерий 2.3. Комуникира и 

изпълнява стратегията и плановете в рамките на цялата организация и регулярно ги 

преглежда (75 т.), Подкритерий 3.3.  Ангажира служителите чрез създаване на условия 

за открит диалог и предоставяне на правомощия (77 т.) и Подкритерий 4.4. Управлява 

информация и знание. По критерий 1. Лидерство оценките по подкритериите са сходни. 

Преобладават силните страни, но фокусът на модела CAF предполага планиране и 

прилагане на дейности и мерки, които биха подобрили дейността на организацията в 

процеса на усъвършенстването. В критерий „Стратегия и планиране“ по-голямата 

амплитуда в точкуването се получава от следния факт: РУО – Монтана извършва 

системно планиране и отчетност на резултатите, но няма документ, в който да е 

формулирана собствена  мисия, визия и ценности. Тъй като стратегическите цели, 

които изпълнява организацията, са формулирани и регламентирани в стратегическите 

документи на МОН и в бюджетните програми, до прилагането на модела  CAF не е 

осъзната необходимостта от формулирането на собствена мисия и визия. След 

извършеното оценяване, формулирането на мисия и визия в стратегичски документ на 

РУО – Монтана, е включено като област за подобрение. По критерий „Хора“ 

оценяването показва висок резултат. Тук е подкритерият, който е с най-висока оценка. 

По критерий „Партньорства и ресурси“, също е получен  висок резултат – пет от шестте 

подрикритерия са с едни от най-високите оценки, но подкритерий 4.1. е с най-ниска 

оценка от всички подкритерии основно поради липсата на сключени договори: за 

партньорства, за съвместно участие в проекти и не е въведен подход за 

идентифициране на ключови партьори и за управление на партньорства. По критерий 

„Процеси“ оценките са по-ниски, тъй като при определянето на мисията, визията и 

стратегическите цели на организацията не е ангажирано участието на заинтересованите 

страни – гражданите/потребителите на услуги. 

 От извършеното точкуване по отношение на резултатите на организацията, по 

скалата за оценка преобладават оценки в трети етап на PDCA-цикъла, а именно 

„Резултатите показват подобряващи се тенденции и/или повечето от установените цели 

са постигнати“. Оценките клонят към долната граница на етапа. Най-висок резултат е 

отчетен по отношение на измерването на възприятите на служителите на РУО – 
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Монтана към лидера и организацията, което корелира и с високите оценки по критерий 

3 „Хора“. Другият висок резултат е получен по отношение на възприятията за 

социалната отговорност на организацията, предвид високите очаквания на 

общественото във връзка с осигуряването на качествено възпитание и образование на 

децата и учаниците. Областите на подобрение в резултатите се отнасят до прецизиране 

на измерванията на изпълнението и с по-голямата ангажираност на РУО – Монтана със 

социални каузи извън системата на предучилищното и училищното образование. 

ИЗВОДИ ОТНОСНО СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Извършената самооценкa на администрацията по модела CAF помогна да се 

изведат и осъзнаят (и донякъде да се потвърдят) силните страни на РУО – Монтана.  

По критериите за благоприятстващите фактори се установи, че лидерството в 

оргнизацията е в основата на ценностите на организацията, които от една страна са 

традиционни, а от друга страна са и в непрекъснато обновление.  

Хората в организацията се чувстват пълноценни в реализирането на целите на 

организацията.  

Дейността на РУО – Монтана е фокусирана върху постигането на резултати.  

Институцията е ориентирна към непрекъснаото учене за създаване на иновации.  

Ресурсите се управляват по ефикасен начин.  

РУО – Монтана е отворена за партньорства организация. Осъзнава своята социална 

отговорност и се стреми по ефективен начин на реализира дейността си.  

Екипът, извършил самооценката на администрацията, е идентифицирал 169 силни 

страни.  

ИЗВОДИ ОТНОСНО ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЯ 

Областите, които екипът е преценил, че са приоритетни за подобрение са следните: 

1. Формулиране в документ на собствена мисия, визия и ценности с индикатори за 

оценка на въздействието. 

2. Идентифициране на ключовите партньори и целенасочено насърчване участието 

на гражданите/потребителите и техните представители в консултации и 

активното им участие в процесите на вземане на решения на организацията. 

3. Извършване на периодични анализи на процесите в организацията. 
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4. Социална ангажираност и популяризиране дейността на РУО – Монтана в 

области извън сферата на средното образование. 

5. Идентифициране и измерване на ключовите за институцията резултати. 

В тези приоритетни области се включват 107 конкретни области за подобрение и са 

предложени 113 мерки. 

 Екипът, извършил самооценката смята, че изпълнението на предложените мерки ще 

подпомогне организацията да проведе процеса на непрекъснато усъвършенстване по 

информиран, структуриран и иновативен начин, ще повиши имиджа на организацията и 

ще допринесе за по-доброто изпълнение на социалната й мисия. Като възможен риск за 

изпълнението на плана за подобрение се отчита тенденцията за текущество на кадрите 

в органзиацията, което съществува вероятност от подмяна на членове на организацията 

с такива, които нямат опита или ценностите да развиват организацията. Друг възможен 

риск е претовареността на служителите с административни задачи със спешни срокове, 

което би затруднило спазването на сроковете за изпълнението на плана.   

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

При направената самооценка е очертана цялостната рамка за усъвършенстване 

на управлението на РУО – Монтана, като за всеки от критериите и подкритериите са 

дадени конкретни предложения за мерки. Екипът по самооценка съзнава, че не всички 

от направените предложения могат да бъдат включени в предстоящия за изготвяне план 

за подобрение, но те очертават цялостната визия на екипа за развитие и 

усъвършенстване на институцията. В процеса на изготвяне на плана да бъдат 

разгледани всички предложени мерки, като възможните за реализация се разделят на 

краткосрочни („бързи победи“, които да се изпълнят през първите 6 месеца), 

средносрочни и дългосрочни. Мерките, които не попаднат в обхвата на плана, да бъдат 

разгледани от екипа, който ще извърши следващата самооценка през 2023 г., с 

възможности за включването им за изпълнение. 

При следващата самооценка е необходимо да се направи наблюдение на 

напредъка на заложените мерки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В хода на дейностите по подготовката и извършването на самооценката екипът 

на РУО – Монтана има възможността да се запознае с по-различен и усъвършенстван 

подход към подобряване на дейността на организацията. Уроците, които научи при 

проведените обучения и конференции, са ценни както като източник на знания, така и 

като ръководство за развитие на умения и компетенции. Екипът на ИПА (включително 

и консултантът на РУО – Монтана) предаде и един много позитивен модел на общуване 

и на отговорно отношение към процеса на подпомагане на екипите на администрациите 

да извършват самооценката.  

Моделът CAF e полезен с унифицирания си подход за самооценката в 

различните организации. Прилагането му от повече организации ще сближи ценностите 

им и ще се създаде уеднаквен и усъвършенстван подход към гражданите/потребителите 

на услуги и по-висока удовлетвореност на работещите в съответните организации. 

 


