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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

 

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ 

 

ЗА 

УЧАСТИЕ НА РУО-МОНТАНА 

ВЪВ ВТОРА ГОДИШНА СРЕЩА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА CAF В БЪЛГАРИЯ 

 

На 26 ноември 2021 година в град Банско се проведе Втората годишна срещата на 

потребителите на CAF в България. В срещата взе участие инж. Нина Кирилова, ст. 

експерт по ПОО в РУО – Монтана, член на екипа на РУО – Монтана за оценка по CAF.  

Пред участниците са представени „Моделът за оценка на качеството – CAF: Поглед 

в бъдещето“ – лектор г-жа Грация Вара-Ариба, директор на Европейският CAF ресурсен 

център; „Предизвикателства на CAF за насърчаване на капацитета на публичния сектор“ – 

лектор г-жа Маргарита Кинтела Мартинес, старши държавен служител, CAF ресурсен 

център – Португалия; „Въздействието от използването на CAF нърху управлението на 

човешките ресурси и хората“ – лектор г-жа Барбара Зупанц, секретар към 

Министерството на публичната администрация в Словения. Споделени са добри практики 

и в българската администрация и практическия опит за успешно въвеждане на CAF в 

държавната организация и подготовката ù за външна оценка. Изведени са основни изводи 

и препоръки относно готовността на организациите за външна оценка.  

В работа по групи участниците извеждат ползите и ефекта от прилагането на CAF, 

възможностите за продължаване на прилагането на CAF, както и обмен на добри 

практики за подпомагане на новите потребители на CAF. 

В неформални срещи участниците споделят изминатия път в прилагането на CAF, 

своя опит, резултати, ползи и бъдещи проекти. 

На участниците е предоставен екземпляр от „Барометър на ангажираността“, трето 

национално проучване на нагласите на служителите в държавната администрация.  

Организаторите мотивират потребителите на CAF за регистриране в Националната 

платформа на CAF, от където могат да ползват много полезна информация, идеи и опит, 

за постигането на ефективни и ефикасно работещи институции. 
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