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Част 1: Основни коментари 

Основни теми в доклада 

 
Процедурата за външна обратна връзка на CAF цели да подкрепи качественото 

въвеждане на CAF и развитието на организацията по пътя на усъвършенстване  като 

даде информация и оценка  дали организацията е внедрила правилно и ефективно 

модела, дали прилага принципите на тоталното (цялостното) управление на качеството 

в резултат от въвеждането на CAF; да насърчи и да поднови ентусиазма в организацията 

за непрекъснато развитиекато оцени положените усилия от ръководството и 

служителите за въвеждането на модела и ги награди за поетото от тях 

предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент за 

качество в публичната администрация. 

 

Основната задача на външния оценител е да направи обективна оценка дали Насоките 

за подобряване на организациите чрез CAF (така наречените „10 стъпки“) са спазени и 

моделът/процесът е приложен правилно и качествено – въз основа на направеното 

проучване и националните правила за външна обратна връзка. 

Процедурата за външна обратна връзка на CAF е изградена на основата на следните 3 

стълба: процесът по самооценка, процесът по идентифициране и изпълнение на мерки 

за подобрение и нивото на зрялост на принципите за тотално управление на качеството 

в организацията. Оценката на нивото на зрялост  определя степента, до която 

институцията е успяла да приложи холистичните принципи на управлението на 

качеството, посредством самооценката и процеса по подобрения чрез модела  

 

Настоящият Доклад за обратна връзка по CAF съдържа следните основни теми: 

 Общи коментари: 

 Обобщени изводи и констатации за силните страни и за областите за подобрение 

на Община Ружинци в процеса на въвеждане на модел CAF за всяка от стъпките на 

процеса, включително дадената от консултанта оценка за всяка стъпка на база 

получената информация, наблюдение и проведени интервюта. 

 Основни препоръки към организацията по пътя й за прилагане на модел CAF и 

нейното развитие и усъвършенстване 

 Профили за оценка по трите стълба – със съответните коментари и констатации 

относно силните страни и областите на подобрения при извършването на съответните 

стъпки от процеса на прилагане на модела. 

 Предложение дали да се присъди или не етикет/сертификат „Ефективен CAF 

потребител“ въз основа на обобщения обективен профил за оценка по трите стълба. 

Консултантът по обратна връзка проведе онлайн срещи и интервюта на 01.09.2022 г. с 

различни представители на общината - кмета на Ружинци, секретаря на общината(който 

е и ръководител на групата за изготвяне на план за подобрение), ръководителя и 

членовете на екипа по CAF, други служители (извън екипа). Предварително бяха 

изискани и получени от организацията документи, служещи като доказателства за 

изпълнение на стъпките в процеса по въвеждане на модела. Преди и по време на онлайн 
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срещата бяха предоставени допълнителни документи и разяснения. Общината избра да 

представи по-детайлно следните два принципа:- Фокус върху 

гражданите/потребителите и Социална отговорност..  

 

Идентифицирани ключови силни страни 
Община Ружинци 

Общинска администрация Ружинци осигурява функционирането на органите на местната 

власт – общинския съвет, кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници. Общинската администрация осъществява изпълнителните функции, 

свързани с правомощията на органите на местната власт, насочва, организира, 

координира и контролира дейността в сферата на социалното управление и други 

обществени дейности от местно значение, както и свързаното с тях административно 

обслужване на гражданите, икономическите и другите правни субекти на територията на 

общината. 

Структурата на Общинска администрация Ружинци се състои от обща и специализирана 

дирекция с обща численост 44 служители на служебно и трудово правоотношение, без 

политическия кабинет, включващ кмет и заместник кметове.  

В състава на община Ружинци влизат 10 населени места.  

В утвърдения „Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 

2017 – 2020“ ръководството на Общинска администрация Ружинци поставя като своя 

конкретна цел успешното функциониране на общината и постигането на добро 

управление чрез  дейност „Въвеждане на Обща Европейска рамка за оценка“, заложена в 

Стратегическа цел 1, мярка 1.6. В изпълнение на това през 2018 г. кметът на Общината 

изпраща писмо до ИПА, в което декларира  желание и готовност за внедряване на CAF. 

Година по-късно, в края на 2019 г., отново потвърждава готовността си за стартиране на 

процеса по самооценка, което води до сключване на споразумение с ИПА през 2020 г.  за 

сътрудничество за внедряване на модела CAF, по проект „Въвеждане на общата рамка 

оценка (CAF) в българската администрация“. 

 

Силни страни 

Въз основа на направеното цялостно проучване може да се направи следното 

обобщение за силните страни при въвеждането на инструмента за качество CAF в 

Общинска администрация Ружинци: 

 Процесът и начинът на прилагане на модел CAF в Общината е извършен при 

стриктно спазване (и документиране) на Насоките и препоръките на инструмента 

(Наръчника по CAF 2020 – „10 те стъпки”).  

 Решението за стартиране процеса на въвеждане на модела е по предложение на 

секретаря на Общината с цел да се променят възгледите на хората, че институциите 

работят в тяхна полза. Подкрепено е категорично от ръководството в лицето на кмета 

на общината. Моделът е въведен в цялата организация, като е осигурен необходимия за 

това ресурс. В течение на целия процес е налице пълна подкрепа и най-вече 

ангажираност на ръководството за осъществяване на проекта, осигурени са оптимални 
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условия за работа на служителите и екипа по него. По време на проведената онлайн 

среща с ръководството (в лицето на кмета и секретаря) е установено постигнато 

разбиране на ползите от прилагане на модела въпреки първоначалните резерви. Налице 

е готовност за пълно изпълнение на Плана за подобрение, целящположителна промяна 

и развитие на общината. Констатирано е удовлетворение от настъпилите промени в 

резултат на пилотното въвеждане на модела. 

 Изготвен е и е прилаган Комуникационен план за информация за модела и 

неговото прилагане. Създадена е специална рубрика по CAF на интернет страницата на 

общината – за информираност на широката общественост и външните заинтересовани 

страни за работата на организацията по въвеждането на модела. Установени са 

поредица от действия и използване на различни канали за широка комуникация за 

модел CAF и за усилията на общината за неговото въвеждане както със служителите, 

така и с обществеността. 

 При подготовката за въвеждането на модела е взето решение двете групи 

(съответно по самооценката и по изготвяне на Плана за подобрение) да бъдат с различни 

председатели (съответно главен специалист и секретаря на общината), като във втората 

са включени всички членове на екипа по CAF. Със заповед е вменено на секретаря на 

общината да отговаря за цялостното управление, мониторинг и контрол на процеса за 

въвеждане на модел  CAF 2020. Сформираните екипи са съгласно следните основни 

критерии – представителност на различните структури и длъжностни нива, познания за 

организацията, мотивираност, професионализъм и лични качества. Изготвен е и се 

спазва План-график за процеса на внедряване на модела с конкретни дати и срокове; 

изготвен е и се прилага общ Комуникационен план за предоставяне на информация за 

модела и неговото въвеждане в организацията, съобразен със спецификите на общината 

(вкл. две различни брошури с кратка информация за модела); съставено е портфолио с 

доказателствени документи за нуждите на самооценката, съотнесени към всеки 

подкритерий; проведени са обучения на служителите, пряко участващи в работата по 

проект CAF.   

 Екипите по CAF са работили отговорно и в добра атмосфера. Техните усилия по 

допълнително поставената задача – работа по модела са оценени от ръководството  и те 

са възнаградени за това. 

 Самооценката е извършена правилно на база методиката на CAF (по всички 

критерии/подкритерии), като е извършена индивидуална оценка от всички членове, на 

база на което са проведени  срещи за постигане на  обща консенсусна оценка на 

заседания на цялата група. С оглед на постигане на обективна оценка на критериите в 

областта на човешките ресурси групата за самооценка взема решение да проведе 

проучване сред служителите на база на анонимна анкета, което да се анализира като 

допълнителен доказателствен източник на направените констатации в посочената 

област. Чрез направената самооценка са идентифицирани силните страни и областите 

за подобрение на работата на общинската администрация и са предложени идеи за 

мерки/дейности за подобрение. Резултатите от извършената оценка са документирани 

в изготвения аналитичен Доклад за резултатите от самооценката, който обективира 

идентифицираното състояние/картина на общината.  
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 В Община Ружинци е изготвен и утвърден План за подобрение (за периода 2022 – 

2024 г.) - въз основа на анализа и препоръките в Доклада по самооценка и на процеса 

на приоритизация на мерките за подобрение. Предвидени са както стратегически мерки, 

така и мерки с бърз ефект. Планът е синтезиран и реалистичен, което води до 

своевременното му изпълнение. Предвидени са мерки по ключовите области за 

подобрение. Особено положително е, че след утвърждаването му от кмета, планът е 

интегриран в стратегическото планиране на общината, което е гаранция и ангажираност 

за неговото изпълнение. При планиране и разработване на стратегически документи, 

дейностите по тях се обвързват с Плана за подобрение (напр. Стратегия за управление 

на риска, План за действие на община Ружинци в изпълнение на Областната стратегия 

за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живееща в сходна на ромите ситуация и др.). Планът е 

комуникиран  със заинтересованите страни (вътрешни и външни). 

В следващите части на настоящия Доклад са идентифицирани по-конкретно и детайлно 

силните страни и областите за подобрение на Общинска администрация Ружинци – по 

отношение на всяка стъпка от процеса на въвеждане на модела.  
 

На база на идентифицираните силни страни в настоящия Доклад и обективната 

методика за оценка на националните правила за външна обратна връзка убедено и 

обосновано (чрез Доклада) предлагам Общинска администрация Ружинци да 

получи етикет „Ефективен CAF потребител”. 
 

Ключови области за подобрение 
Въз основа на направеното проучване, констатации и изводи бяха откроени следните 

ключови области на подобрение: 

 При въвеждането на модела, за пръв път е инициирано и проведено проучване за 

удовлетвореността на служителите от работата им в общината. След изготвения анализ 

някои от констатираните резултати са отразени в Доклада за самооценка. Препоръчвам 

общината да разгледа всички резултати и да има предвид и други важни въпроси, които 

не са отразени в Доклада, но може и по тях да се работи в перспектива за подобряване 

управлението на човешките ресурси – като например проблемите с пренатовареността 

на служителите, необходимостта от подобряване вътрешната комуникация на 

служителите от различните дирекции и други. Също така добрите практики показват, 

че е желателно това проучане да се провежда всяка година. По този начин самите 

служители ще имат по-голямо доверие, че се отчита регулярно тяхното мнение и се 

работи в насока на постоянно подобрение, а от друга страна ще се установят 

тенденциите в развитието на мнението на служителите и ефективността на 

прилаганите мерки за подобрение за развитие на управлението на човешките ресурси. 

На база проучванията да се извършва подробен анализ на получените резултати и да 

се планират и предприемат адекватни мерки за подобрение, след обсъждане с 

ръководството и служителите. 
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 По време на проучването не установих да е извършвано  общо проучване на 

удовлетвореността на гражданите/потребителите (единствено за предоставяне на 

услугата „Топъл обяд“). Въпреки това критерий 6.1. е оценен високо, единствено на база 

на констатацията за липса на писмени сигнали и оплаквания. В тази връзка препоръчвам 

общината на разработи и използва различни канали за получаване на обратна връзка от 

гражданите/потребителите, която да се анализира и използва за подобряване на 

предоставените услуги. 

 Да се провежда периодично проучване удовлетвореността на потребителите, по 

различни канали и методи, като действията и анализираните резултати се документират 

и се вземат предвид при следваща самооценка. 

 В процеса на прилагането на модела понастоящем най-важната задача на 

общината е да работи систематично и целенасочено за пълното изпълнение на Плана за 

подобрение. В тази насока препоръчвам Планът за подобрение да бъде приложен в 

цялост, като се извършва периодичен мониторинг и отчетност, придружен със 

съответните доказателствени документи. След цялостното изпълнение на Плана да се 

изготви финален аналитичен отчет, който освен статистически данни и информация за 

изпълнените мерки да съдържа и аналитична част за полезния ефект от изпълнението 

на Плана за подобрение и прилагането на модел CAF в организацията. 

 По време на проучването не констатирах да е налице структуриран механизъм за 

мониторинг, контрол и отчетност на изпълнението на Плана за подобрение. Затова 

препоръчвам максимално бързо да бъде определен такъв механизъм така, че 

проследяването на изпълнението да се извършва на постоянна база, да е налице 

периодична отчетност, която да се документира и да дава яснота относно напредъка в 

изпълнението на Плана. 
  

 

Основни препоръки 
Въз основа на направеното проучване, констатации и изводи препоръчвам следните 

основни насоки за развитие и подобрение на работата по CAF в Общинска администрация 

Ружинци: 

 С оглед на непрекъснато развитие и подобрение препоръчвам на ръководството на 

Община Ружинци да обмисли възможността за ново последващо прилагане на CAF. За 

целта е желателно общината да направи равносметка за работата си по CAF и за ефекта от 

неговото първо прилагане - чрез преглед и анализ на натрупания опит от целия процес на 

въвеждане на модела и обобщаване на изводите за „научените уроци” - срещнати 

трудности, пропуски, успешни стъпки и постигнати ползи. Добрите практики показват, че 

ново прилагане на модела се извършва 2-3 години след пилотното въвеждане (при 

цялостно изпълнен Плана за подобрение). Следващото прилагане на модела трябва да бъде 

по новата версия – CAF 2020.  
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 При следващо прилагане на CAF да се извърши внимателна преценка при 

формирането на екипа и организирането на неговата работа като му се осигури и 

достатъчен времеви ресурс за дейностите по процеса. Желателно е в новия екип да 

участват както представители на екипа от пилотното въвеждане на модела (проявили 

активност, мотивираност и аналитични умения), така и други служители, които могат да 

допринесат с по-нов поглед върху работата. Препоръчвам в новия екип да се включат 

служители на различни длъжности, включително и на ръководни длъжности (като 

например директор/и на дирекции, представител на човешките ресурси и на 

счетоводството) - за да се гарантира разнообразие и всеобхватност на групата за 

самооценка. Това ще доведе и до пряка ангажираност на различните служители 

(представители на различни звена  и длъжности), като ще им помогне да вникнат в 

същността на процеса и възможностите за изразяване на мнение и предлагане на 

подходящи мерки за подобрение. Също така следва ясно да се определят ролите на 

различните участници в групата по самооценка.  

 Препоръчвам при следващо прилагане на модела CAF, да бъде по-добре 

разработен и приложен детайлен План за комуникация, като се обърне внимание на 

документирането и анализирането на методите и каналите за комуникация. 

 Препоръчвам на интернет страницата на общинската администрация да се 

публикува повече информация за широката общественост и различните външни 

заинтересовани страни относно работата по усъвършенстване на общината чрез модел 

CAF. Да се използват и други канали за тази цел като: писма до важни партньори, 

листовки и информация в Центъра за административно обслужване, запознаване с 

работата по CAF по време на заседания на междуведомствени съвети и комисии, 

публикации в социалните мрежи, други. При нов CAF да се обърне специално внимание 

на комуникацията като се публикуват: информация за модела, за полезния му ефект за 

общината и нейната работа, ключовите документи - като Доклада за самооценка (целият 

или „таргетирано“ резюме), Плана за подобрение на общината и регулярни кратки отчети 

за неговото изпълнение и т.н.  Да се продължи работата по запознаване и на служителите 

с модел CAF, положените усилия за неговото прилагане и неговия полезен ефект с оглед 

на осигуряване на по-висока степен на разбиране, съпричастност и ангажираност на 

широк кръг служители в Общинската администрация в работата за нейното развитие. 

 Да се даде гласност на постигнатите резултати в областта на социалната 

отговорност и фокуса върху гражданите/потребителите, като се отчете приноса на 

приложената самооценка по CAF. 

 
 

 

 

Етикетът се присъжда  

 

Х 
 

Етикетът не се присъжда 
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Част 2: Обратна връзка за процеса на самооценка 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 

Стъпка 1: Решете как да планирате и организирате процеса на 

самооценка 
Още при съставянето на „Стратегически план за развитие на общинска администрация 

Ружинци 2017 – 2020“ ръководството на Общинска администрация Ружинци залага като 

конкретна дейност „Въвеждане на Обща Европейска рамка за оценка“ към  Стратегическа 

цел 1, за да осигури успешното функциониране на общината и постигането на добро 

управление в общинската администрация. В изпълнение на това през 2018 г. кметът на 

Общината изпраща писмо до Института по публична администрация, в което декларира  

желание и готовност за внедряване на CAF. Въз основа на това и на нов проект на ИПА по 

CAF през 2020 г. Община Ружинци сключва споразумение с ИПА за сътрудничество за 

внедряване на модела CAF, по проекта на Инситтута „Въвеждане на общата рамка оценка 

(CAF) в българската администрация“. 

Силни страни  

 Последователна политика, ангажираност и активно участие на цялото ръководство за 

стартиране на процеса е отличителна черта за Общинска администрация Ружинци 

(писма с изх. № 3434/10.10.2018 г.; № И-496/23.12.2019 г.; сключено споразумение с ИПА 

Вх. № LG05SFOP001-2.014-34/07.07.2020 г.). Пълната подкрепа и активна комуникация 

с кмета на общината пролича и по време на проведеното за проучването ми интервю.  

 Решението за внедряване на модел CAF е инициирано от секретаря и е обсъдено с 

ръководството на общината, което гарантира както активност в началото на процеса и 

осигуряването на необходимите за това ресурси и условия за работа, така и по-

нататъшната подкрепа по време на целия процес. Ентусиазмът на секретаря бе посочен 

като заразителен пример от членовете на екипите по CAF. Секретарят на Общината се 

ползва с доверието както на ръководството, така и на служителите в администрация и 

неговата активна роля при инициирането и реализацията на проект CAF е от важно 

значение за успешното изпълнение на задачата.  Той е определен за отговарящ за 

цялостното управление, мониторинг и контрол на процеса по въвеждане на модела CAF 

съгласно Заповед № 517/23.07.2021 г. В тази заповед е налице официално разпределение 

на отговорностите от страна на ръководството, както и са посочени целите на 

самооценката/прилагането на модела. 

 Общината прилага модел CAF в цялата администрация, а при извършване на 

самооценката е приложена класическата система за точкуване, която е препоръчителна 

при пилотно въвеждане на модела (документирано в Протокол № 1/30.09.2021 г. от 

заседание на групата по самооценка и в Доклада по самооценката). Изготвен е и план-

график на дейностите по внедряване на модела, с който се определя времевата рамка на 

процеса и се проследява навременното изпълнение на отделните поддейности. 

 

Области за подобрение  
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 Препоръчвам усилията на ръководството и служителите в Общинска администрация 

Ружинци към самоусъвършенстване да продължат, като се извърши ново (второ) 

прилагане на модел CAF. Препоръчително е това да стане след пълното изпълнение на 

Плана за подобрение и анализ на полезния ефект от въвеждането на модела (добрата 

практика е ново прилагане на CAF да се прави 2-3 години след първото въвеждане на 

модела), какъвто в Община Ружинци вече отчитат. 

 При извършването на следващо прилагане на модел CAF  да се изготви план-график, в 

който да бъдат предвидени както срокове, отговорности, така и необходимите ресурси 

за извършването ѝ. Има известни доказателства за извършване на оценка на 

необходимите ресурси (време и хора), но не е видно разпределението им. Препоръчвам 

още в началото да се определи конкретен начин за стимулиране на служителите, 

участващи пряко в работата по CAF. 

 При следващ CAF планирането на работата по модела да се извърши, като се съобразят 

ангажиментите на служителите в екипа/екипите (като например на  ръководни 

служители и на счетоводния отдел, за да се осигури възможност за прякото им 

включване в групата/групите по прилагането на модела - така ще се елиминира 

основния им мотив за неучастие и ще се гарантира оптимално изпълнение на процеса). 

Ангажирането на директори дирекции е от ключово значение както за самото изготвяне 

на самооценката, така и при по-нататъшното прилагане на определените мерки за 

подобрение от съставения План. Личното им участие и отговорност ще им даде 

възможност да вникнат в самия подход и да видят на практика ползите от него, а не да 

го приемат с резерви като допълнителна работа.  
 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

 
 

задоволителен 

начин 

 

Х 
 

отличен начин 

 

 

 
 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 

Стъпка 2: Дайте публичност на проекта за самооценка 
Комуникацията е един от ключовите фактори за успешно прилагане на CAF в една 

организация. Моделът обръща особено внимание върху комуникацията и информиране на 

служителите и заинтересованите страни за извършените дейности в процеса на внедряване 

на CAF и за ключовите продукти на този процес – Доклада по самооценката и Плана за 

подобрения – и неговото изпълнение. Целта на изискваната широка комуникация по CAF е 

да се създаде ангажираност и съпричастност от страна на служителите и други 

заинтересовани страни, както и на видимост на полезния ефект от прилагането на модела. 

 

Силни страни  

 Изготвен е детайлен и съобразен със спецификата на общината комуникационен 

план, включващ дейности, насочени към всички заинтересовани страни.  
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 Публикувана е информация на официалната интернет страница на общината в 

отделен раздел (CAF), ясно видим на началната страница още преди започване на 

самооценката и по време на основните етапи. Изготвени са брошури за стартиране на проект 

„Въвеждане на общата рамка оценка (CAF) в общинска администрация Ружинци“ и са 

предоставени на вниманието на граждани /потребители, чрез Център за административно 

обслужване, информационни табла в сградата на общината, медии. (Брошура за 

представяне на проекта). Служителите са запознати с концепцията за организационно 

съвършенство в публичния сектор и стартиране на проекта чрез използване на неформални 

събирания. За информиране на обществеността е инициирано интервю пред радио Видин, а 

в отчет на кмета на община Ружинци за 2021 г. е предоставена информация за стартиране 

на проекта (Отчетът е отпечатан като книжка в тираж 2000 бр. и се разпространява 

безплатно сред гражданите и посетителите на община Ружинци). 

 Информация за дейностите и напредъка по проект „Въвеждане на общата рамка 

оценка (CAF) в общинска администрация Ружинци“ е представена на Общинска работна 

група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите от секретар на община, 

който е и председател на същата. В общинската работна група влизат всички 

заинтересовани страни в община Ружинци. 
 

Области за подобрение  

 Необходимо е пълно прилагане на плана за комуникация. Препоръчвам при следващ  

CAF в Плана за комуникация да бъдат по-детайлно разписани всички канали и послания, 

които трябва да бъдат използвани за различните заинтересовани страни. Комуникацията 

следва да бъде осъществявана на всички етапи от процеса на прилагане на самооценката – 

при стартирането, след изготвянето на Доклада, след съставянето и одобрението от 

ръководството на Плана за подобрение, както периодично в процеса на напредъка по Плана 

– чрез отчети за изпълнението му. 

 Да се проведе по-мащабна комуникационна кампания сред потребителите на 

административни услуги, като се използват подходящи инструменти, които да осигурят 

достигането на посланията до възможно най-много граждани. Неполучаването на обратна 

връзка не трябва да възпира администрацията от разпространение на информация и търсене 

на адекватни начини за нейното въздействие върху обществото.  

 Да се използват заседанията и на други междуведомствени комисии, обществени 

обсъждания, сесии на общинския съвет и т.н., за да се комуникират резултатите от 

прилагането на модел CAF. Да продължат усилията при този и при следващо прилагане на 

модела за използване на различни канали за разпространение на информация – използване 

на листовки, кратка презентация с основни акценти, информация в социалните мрежи и 

други. 
 

Дейностите са извършени по: 
много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

 
 

задоволителен 

начин 

 

Х 
 

отличен начин 
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Основни коментари по процеса на самооценка 

Стъпка 3: Съставете една или повече групи за самооценка  
Групата за самооценка трябва, доколкото е възможно, да бъде представителна на цялостната 

структура на организацията. В повечето случаи, участие взимат служители от различните 

сектори, с различни функции, опит и ниво в рамките на организацията. Целта е да се създаде 

екип, който да бъде максимално ефективен и в същото време да е в състояние да предостави 

точна оценка и ясна картина за състоянието на организацията. Участниците трябва да бъдат 

подбрани въз основа на техните знания за организацията и личните им умения (например 

аналитични и комуникативни умения) и мотивираност, а не единствено въз основа на 

професионалните им умения. Те могат да бъдат избрани и на доброволен принцип, но 

лидерът на проекта, както и ръководството, остават отговорни за качеството, многообразието 

и надеждността на групата за самооценка. 

Силни страни 
 Съставът на групата по самооценка е обсъден първо между секретар на община и 

директор на дирекция „Обща администрация“ и директор на дирекция „Специализирана 

администрация“, а след това е отправено предложение от секретаря към кмета на общината 

с проект на заповед. В предложението и в заповедта се посочва, че съставът е избран на база 

препоръчителните критерии -  представителност на различните структури и длъжностни 

нива, познания за организацията, мотивираност, професионализъм и лични качества. 

 Издадена е заповед, с която е определен състав на групата за самооценка в общинска 

администрация Ружинци, възложените задачи и срокове за изпълнение (Заповед № 

517/23.07.2021 г. на кмет на община). В посочената заповед се определя секретаря на 

общината да отговаря за цялостното управление, мониторинг и контрол на процеса за 

въвеждане на модел CAF 2020 в общинска администрация Ружинци. В тази заповед 

конкретно са посочени членовете на групата по самооценка и задачите, които следва да бъдат 

изпълнени, посочен е краен срок за изготвяне и представяне на доклада с резултати от 

самооценката. В нея също така е разпоредено всички служители да оказват пълно съдействие 

на екипа по CAF.  

 Членовете на групата са подбрани съобразно изискванията за представителност на 

основните звена в администрацията, което е предпоставка за адекватен цялостен обхват на 

самооценката. Съобразен е стажа, който служителите имат в общинската администрация и 

са включени както служители с дългогодишен опит и знания, така и новопостъпили 

служители, което дава възможност за срещане на нови идеи с практически научени уроци, за 

създаване на среда за ефективен обмен между тези служители.  

Области за подобрение 

 Препоръчвам при следваща самооценка да се даде възможност на служителите и на 

доброволен принцип да заявят своето желание за включване в групата за самооценка, като 

разбира се ръководството да направи крайната си преценка за състава – на база на вече 

използвани критерии като: представителност на звената, представтелност на длъжностите 

(да се включат и служители на ръководни длъжности), мотивираност, активност, аналитични 

умения и т.н. Тъй като процесът вече е извършен веднъж, служителите са по-наясно в общи 
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линии с предстоящата работа и се очаква, че ще направят осъзнат избор, включвайки се в 

това предизвикателство.  

 Да се сформира екип, който да се състои както от членове на екипите по CAF от 

първото въвеждане, показали отговорно поведение и активно участие в процеса, така и 

различни от тях, като например се включат директори на дирекции, представител на 

финансово-счетоводния отдел, по-млади служители. По този начин ще се обхванат всички 

длъжностни нива в администрацията. Също така е много важно при подбора на екипа да 

бъдат включени служители с мотивация и готовност за промени, с аналитично и визионерско 

мислене и с желание да работят по нови предизвикателни задачи. Възлагането на 

председателство върху един от двамата директори ще допринесе до още по-голяма и 

директна ангажираност на ръководството, както и възможност за тях да видят къде има 

необходимост от реорганизация на работата с цел постигане на по-голяма ефекивност в 

работата. Това ще бъде и повод за тях да докажат на висшето ръководство нуждата от 

евентуални промени. 

 При изготвяне на предложение за състав на екипа/екипите по прилагане на модела, да 

се документират причините/критериите за избор на точно тези служители, като накратко се 

опишат техните длъжности, стаж в администрацията и личностни и професионални качества. 

Препоръчвам в заповедта или в протокол от първото заседание на ГСО да се определят 

задачи и отговорности на всеки член – напр. кой/кои ще изготви проекта на списъка за 

документалното портфолио, който ще подпомага изпълнението на комуникационния план, 

кой ще води протоколите от заседанията на групата и т.н. Ефективен секретариат, който да 

подпомага председателя и да организира срещите е от ключово значение, както и добрите 

условия за провеждане на срещите. 

 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

Х 
 

задоволителен 

начин 

 

 
 

отличен начин 

 

 

 
 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 

Стъпка 4: Организирайте обучения  

Силни страни  

Ръководството на Община Ружинци е създало необходимите условия за подготовката на 

екипа за въвеждане на модела CAF, а от Института по публична администрация е 

осигурено общо и специализирано обучение на представители на ръководството – 

секретар на община, както и на всички участници в екипите по CAF. . 

 Представители на общинска администрация Ружинци са взели участие в следните 

обучения, свързани с модел CAF:  

 - Общо обучение по CAF за ръководители - Моделът и ползите от неговото прилагане 

в българската администрация (общо обучение), проведено в гр.София от 18.06.2021 г. 
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до 18.06.2021 г., участници 2 бр. (Секретар на община и Директор на дирекция „Обща 

администрация“) - Институт по публична администрация;  

- Общо обучение по CAF за експерти - Управление на качеството и внедряване на 

CAF (общо обучение), проведено в гр.София от 24.06.2021 г. до 25.06.2021 г., 

участници 5 бр. от общинска администрация Ружинци, обучението беше водено от 

лектори на Института по публична администрация. (Заповед № 326/18.06.2021 г. на 

кмет на община за определяне на служители, които да участват в обучението) и  - 

Два модула на специализирано обучение: 1 модул - с акцент върху начина на 

извършване на процеса на самооценка от съставената работна група и изготвянето на 

Доклада за самооценка (1во специализирано обучение), проведено на място в 

общинска администрация Ружинци от 15.09.2021 г. до 17.09.2021 г. с практическа 

насоченост, водено от консултант към Института по публична администрация. 

Участници в обучението 5 бр.; и 2 модул - с акцент върху приоритизацията на 

мерките за подобрение и изготвянето на Плана за подобрения  (2ро специализирано 

обучение), проведено на място в общинска администрация, чрез виртуална класна 

стая от 20.01.2022 г. до 21.01.2022 г.,водено от  консултант към Института по 

публична администрация. Участници в обучението 5 бр.; 

 В обученията са включени членовете на Вътрешния екип, съставен от представители от 

различни звена в Общинска администрация, които притежават необходимите 

професионални знания и мотивация. Участието им е вменено със заповед на Кмета на 

общината и документирано с присъствени списъци, снимков материал, статии на 

интернет страницата на администрацията 

 За нуждите на двете специализирани обучения на участниците и консултантите са 

предоставени зала, оборудвана с необходимата мултимедийна техника и всички 

ресурси, нужди за извършването им. За времето на обучението участниците са били 

освободени от други задачи, за да могат да се концентрират върху основите на 

прилагане на модела CAF. 

 При направените онлайн интервюта екипът сподели полезността на провежданите 

обучения в тази нова за тях материя, и особено на практическите специализирани 

обучения (модул 1 и 2), тясно свързани с техните преки задачи по процеса. 

 
Области за подобрение  
 Препоръчвам да се направи специален файл/папка (или друг канал) на разположение на 

всички служители - с ключови за CAF обучителни материали, включително основни 

презентации (от общото обучение), кратката брошура/резюме за CAF на ИПА, новата 

версия CAF 2020, както и да се споделят изготвените от ИПАвидеоклипове по CAF. 

 Препоръчвам да се организират по дирекции срещи за трансфер на знания (на база на 

проведените по CAF обучения и на вече натрупаният практически опит), в които 

членове на екипа да представят на служителите от своите дирекции същността и 

полезността на модела, както и постигнатите резултати/постижения на база на 

прилагане на CAF.  

 Да се поканят служители от други общински администрации, приложили самооценката, 

както и да се инициира готовност за посещение при такива, които тепърва смятат да 

предприемат това предизвикателство. Това ще помогне както да се разшири интереса и 
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разбирането за модела сред широк кръг служители, така и да се разберат и подкрепят 

усилията на ръководството и екипа за прилагането на модела.  

 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

 
 

задоволителен 

начин 

 

 
 

отличен 

начин 

 

 

 

Х 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 

Стъпка 5: Извършете самооценката  
Съобразно методиката на модел CAF процесът по самооценка включва следните 

основони етапи: подготовка, извършване на индивидулана оценак от всеки член на екипа, 

извършване на консенсусна оценка – общо от екипа и изготвяне на Доклад за резултатите 

от извършената от екипа самооценка на организацията. Прилагайки методиката на модела 

CAF и ползвайки добрите практики, екипът извършва добра предварителна подготовка и 

последователно изпълнява стъпките по самооценката, като процесът се управлява от 

секретаря на общината. 

 С помощта на примерни документи, предоставени от ИПА, е разработен  План график 

за „Въвеждане на общата рамка оценка (CAF) в общинска администрация Ружинци“ 

от групата за самооценка и секретар на община. План графикът е публикуван на 

интернет страницата на община Ружинци. (План график). Групата за самооценка 

систематизира и изготвя списък с необходимите документи, които ще се използват 

като доказателства за самооценката от членовете на екипа. (Портфолио на 

доказателствата, използвани за самооценка на общинска администрация Ружинци – 

28 направления, 80 документа); 

 На първото си оперативно заседание Групата за самооценка приема как да протече 

работата по оценяването и по какъв начин ще се извърши точкуването по критериите 

и подкритериите използвайки по модела (CAF). Дефинират се следните основни етапи: 

Индивидуална фаза – Индивидуално оценяване от всички членове на екипа; Постигане 

на консенсус – Преглед на индивидуалните оценки и консенсусно оценяване от всички 

членове на екипа (след изготвяне на общата оценка - преглед от консултанта); 

Изготвяне на доклад за резултатите от оценката на екипа, приемане и одобряване от 

ръководството, като преди това се извършва преглед от консултанта. (Протокол № 

1/30.09.2021 г. от заседание на групата за самооценка); 

 Преди да започне същинската работа по самооценката, Групата за самооценка 

установява, че има недостатъчно измервания за оценка на Критерий „Резултати 

свързани с хората“ в Общинска администрация  (критерий 7.2), тъй като не са 

инициирани и провеждани анкетни проучвания на място сред служителите от 

общинска администрация. Затова групата за самооценка взема решение да проведе 

анкета сред служителите. (Протокол № 2/01.10.2021 г. от заседание на групата за 
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самооценка). За целите на самооценката, прилагайки опита на другите администрации 

в страната, екипът е организирал провеждането на проучване за удовлетвореността на 

служителите от работата им в администрацията чрез анонимна анкета. Проучването се 

прави за пръв път в общината и повишава интереса на служителите към проекта CAF. 

След приключване на анкетата, групата за самооценка е обсъдила резултатите от 

анкетното проучване и ги приема като източник за своята работа при оценяването, и 

по-специално на критерии 3 и 7. (Протокол № 3/04.11.21 г. от заседание на групата 

за самооценка). 

 В съответствие с изискванията към процеса на самооценка, всеки от членовете на 

екипа е попълнил своя формуляр за самооценка с мнението си за силните страни и 

областите на подобрение за работата на общинска администрация и е предложил 

мерки за подобрение. (Изготвени 5 броя индивидуални самооценки); 

 Анализът на първичните данни от прегледа и самостоятелните оценки концентрира 

дискусията в групата за самооценка за постигане на консенсус главно в областите на 

необходимото подобрение, което е и ключово изискване на модела CAF. Поставена е 

основа за последваща оценка на приоритета на областите на подобрение. След 

обсъждане е постигнато съгласие за общ подход към доказателствата. В консенсусната 

фаза е организирана обща среща, на която са представени резултатите от самооценката 

на членовете на екипа в индивидуалната фаза. На срещата са обсъдени 

индивидуалните оценки, заедно с мотивите. В рамките на срещата е проведена 

дискусия, на която всеки от членовете е изказал и аргументирал своето мнение. В 

резултат на това групата се обединява върху общи оценки по всички 

критерии/подкритерии на CAF, вземайки предвид аргументите на оценяващите и 

доказателствата. (Протокол № 4/25.10.2021 г. от заседание на групата за самооценка, 

Консенсусна самооценка); 

 В резултат на обсъждането на първичните резултати е определен етапа на управление 

на изпълнението на Община Ружинци по всяка една от областите на модела в 

контекста на PDCA цикъла на Деминг. Постигнат е консенсус по критичните области 

на подобрение и е определен приоритета им. Обсъден е и набор от хипотези за 

възможните причинно-следствени връзки и критичните за администрацията 

отношения, които следва да се вложат и отразят при съставяне на План за подобрение. 

Изготвената консенсусната самооценка от групата за самооценка е предоставена на 

секретаря на общината и изпратена на кмета на община и консултанта по електронната 

поща за мнения, предложения и препоръки. Постигането на консенсус в групата за 

самооценка се доказва основно чрез два елемента – определяне на характерната за 

всеки от 28-те подкритерии, съвкупност от доказателства и отнасянето им към 

“Силните страни” или “Областите на подобрение” (“слабите страни”) на 

администрацията и определяне мястото на този подкритерий в PDCA цикъла на 

Деминг със съответния числов израз чрез стойността на оценката в общ мащаб 0-100.  

Обсъждането е извършено по всеки от 28-те подкритерия, като доказателствата се 

отнасяха към “силни страни”, съответно “области на подобрение”, според това дали са 

посочени сред най-високо, съответно най-ниско оценените от болшинството от 

членовете на групата за самооценка.  
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 Ръководителят на екипа поддържа архив на документите на процеса по самооценка –

на хартиен носител, така и в електронен формат в специално създадената за целта 

компютърна папка. 

Области за подобрение  

 Препоръчвам при следващо прилагане на модела CAF при провеждането на междинни 

заседания на екипа, и те  да бъдат документирани с протоколи, отразяващи основните 

акценти от проведените дискусии по отношение на самооценката. По този начин ще се 

даде възможност за периодично проследяване и мониторинг на индивидуалното 

оценяване с цел да се избегне неправилно интерпретиране на критериите и 

подкритериите. Отразяването на коментарите на членовете на екипа ще даде обща 

представа за различните възприятия на служителите, които могат да бъдат добра 

основа за усъвършенстване при последващи действия. Препоръчвам отклоненията от 

индивидуалните оценки да са посочени, както и взетите решения за включване в 

доклада. В работата по консенсусната самооценката е необходима атмосфера на диалог и 

дискутиране, тъй като е важно на база на индивидуалните различни оценки да се 

постигне общо съгласие – обосновано със съответните доказателства. Препоръчително 

е разликите и начина на постигане на съгласие да бъдат отразени в съответните 

протоколи от срещата/срещите. 

 Индивидуалното оценяване е изключително важна стъпка в процеса на самооценка, 

тъй като именно то дава разнообразие от мнения и виждания за общината на 

различните служители от екипа и служи като база за консенсусното обсъждане. Също 

така различните гледни точки водят и до постигането на обективност на самооценката 

на организацията при консенсусното обсъждане. За спазване на методиката е 

необходимо индивидуалните формуляри на отделните членове на екипа да се запазят 

с техните индивидуални мнения и разлики,  и в никакъв случай да не се уеднаквяват 

след консенсусната фаза. В този контекст консесусните оценки по всички критерии се 

описват в отделен общ за групата формуляр. 

 Препоръчвам при следващо прилагане на модела да бъдат разписани ясни правила и 

критерии за постигане на консенсус – за целта може да бъдат използвани като отправна 

гледна точкаматериалите на ИПА/консултантите (техники за провеждане на 

консенсусната фаза, начини за определяне на числовата оценка, други).   

 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

 
 

задоволителен 

начин 

 

Х 
 

отличен 

начин 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


   

 

 

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

Основни коментари по процеса на самооценка 

 

Стъпка 6: Съставете доклад с резултатите от самооценката 
Докладът за извършената самооценка е ключов документ, тъй като той съдържа 

резултатите от нея, анализира силните страни и областите на подобрение на 

организацията и на тази база дава препоръки за Плана за подобрение. Съставянето на 

Доклада е финалния етап от процеса на самооценка и в него се обективират резултатите 

от работата на екипа по самооценка. Като такъв той трябва да се приеме без резерви от 

ръковоството. 

Силни страни  
 Следвайки структурата на CAF, Докладът от самооценката на общинска 

администрация Ружинци отразява определеното състояние на организацията към 

момента на самооценка, като резултат от оценката на екипа по всеки от 9-те 

критерии/28-те подкритерии.  

 По тази стъпка по-конкретно са извършени  следните дейности: 1) Изготвен е проект 

на Доклад за самооценка (CAF) на общинска администрация Ружинци за периода 

2018 – 2021 г. от определения за целта екип; 2) Проектът на доклада е изпратен на 

секретаря на община, директори на дирекции и консултантът от ИПА за мнения, 

предложения и препоръки; 3) Групата за самооценка предоставя проекта на доклада 

за самооценка в ЦАО на община Ружинци и на служителите в общинска 

администрация; 4) Групата за самооценка приема доклада за самооценка (CAF) на 

общинска администрация Ружинци за периода 2018 – 2021 г. (Протокол № 

5/10.12.2021 г. от заседание на групата за самооценка); 5) Докладът за самооценка 

е изпратен по електронната поща на кмета на община Ружинци; 6) Докладът за 

самооценка е утвърден от кмета на община Ружинци (Заповед № 881/21.12.2021 г. на 

кмет на община); 7) Докладът за самооценка (CAF) на общинска администрация 

Ружинци за периода 2018 – 2021 г. е публикуван на интернет страницата на община 

Ружинци; 8) Докладът за самооценка (CAF) на общинска администрация Ружинци за 

периода 2018 – 2021 г. е изпратен на ИПА по електронната поща. 

 Изготвеният Доклад за резултатите от извършената самооценка съобразно 

методиката на CAF служи за определяне на състоянието („диагнозата”) на 

организацията чрез идентифицираните силни страни, области за подобрение и 

предложените от екипа идеи за мерки за подобрение. Извършената от екипа 

самооценка е обективирана в изготвения от екипа аналитичен Доклад. Той е ясно 

структуриран и добре оформен. Докладът на екипа по CAF съдържа следните 

основни елементи: въведение; обхват на самооценката, основна част, в която са 

представени в табличен вид резултатите от направената самооценка (на база на 

структурата и методиката на модела – по всички критерии/подкритерии),  изводите 

за силните страни и за областите на подобрение в тяхната зависима връзка, 

ключовите препоръки за Плана за подобрение и заключителна част. Резултатите са 

представени и чрез различни визуални схеми на точкуването по критерии, даващи 

ясна нагледна представа за състоянието на администрацията и критериите, където 

има най-голяма нужда от подобрение. В анализната част детайлно са посочени 
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резултатите от оценяването на критериите Благоприятстващи фактори по PDCA-

цикъла и Резултати  спрямо цели и тенденции.  

Области за подобрение  

 Препоръчвам при следваща самооценка Докладът да бъде предоставен на 

ръководството от ръководителя на екипа официално - чрез докладна записка, чрез 

деловодната система. Считам, че е полезно Доклада да бъде обсъден с кмета, 

заместник кметовете и секретаря, като се даде възможност на екипа по самооценката 

лично да сподели с ръководството работата си по самооценката и получените 

резултати.  Същото обсъждане „на живо“ да се проведе и с останалите служители, 

като им се представи обобщена презентация с графични изображения и акценти 

върху основните моменти в доклада. Целта на тези срещи е да бъде постигнато по-

добро разбиране за работата и задачите на екипа по самооценка, както и полезността 

и значението на извършената самооценка за по-нататъшното развитие на 

организацията. По време на срещите служителите могат да споделят своите 

коментари. С оглед на възможността за следващ CAF препоръчвам ръководството и 

екипа да направят анализ на извършения процес по самооценката с възможни 

препоръки за подобрени. 

 С оглед на по-широкото разпространение на информация за работата на общината за 

развитие и усъвършенстване би могло подходящи резюмета на Доклада да бъдат 

представени на различните заинтересовани страни - по подходящ начин за всяка от 

тях. 

 При следваща самооценка по CAF препоръчвам работата по съставяне на Доклада да 

бъде по-екипна - като освен ангажимента на председателя на групата се обмисли по-

активно въвличане и на другите членове на екипа – чрез подходящо разпределение.   

По отделни части на Доклада може да работят различните членове на групата 

например въведението и описанието на подхода и хода на самооценката могат да 

бъдат възложени на един от членовете, окончателната редакция на таблицата за 

оценката на общината по всички критерии/подкритерии – на други членове,   

аналитичната част - на председателя с подкрепата на някои от членовете и т.н. Накрая 

целият проект на Доклада да се разгледа, дискутира и приеме от целия екип.Така ще 

отпадне голямото натоварване върху председателя и ще се даде възможност и 

останалите членове да допринесат по-активно за финалното съставяне на Доклада. . 
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Част 3: Обратна връзка относно плана за подобрение 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 
Стъпка 7: Съставете план за подобренията, въз основа на утвърдения доклад от 

самооценката.  
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За да бъде изпълнена целта от полезния ефект на прилагането на CAF, крайният резултат 

трябва да бъде изготвянето и изпълнението на План за подобряване на организацията. 

Добрите практики са, че изработването на Плана за подобрения се основава на 

резултатите от направената самооценка чрез CAF. Самооценката трябва да доведе до 

интегриран план за подобряване на функционирането на организацията като цяло.В 

допълнение, Планът е и средство за предоставяне на ключова информация за системата 

за стратегическо планиране на организацията.  

Силни страни 

 Планът за подобрение е основна цел на самооценката по CAF 2020 и резултат от 

основания на факти и доказателства анализ на силните и слабите страни на 

организацията и предложените мерки за подобрение, съдържащи се в Доклада за 

самооценката. Планът на община Ружинци представлява интегрирана система за 

действие, обхващаща цялостната дейност, процеси и функции на организацията, 

комплекс интегрирани инициативи за цялостно и радикално подобрение в областта на 

подобрение, чрез преодоляване на  слабите страни и засилване на силните страни в 

изпълнението, въз основа на направените в Доклада за самооценка изводи. Не на 

последно място той е предвиден да бъде интегриран елемент на системата за 

стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението. 

 В хода на самооценката Групата за самооценка е достигнала до консенсус относно 

общо 56 мерки за подобрение по деветте критерия и двадесет и осемте подкритерия 

(Таблица с идентифицираните мерки – 56 бр.). На база на извършената самооценка са 

изведени 3 ключови области за подобрение в Плана:  

 Управление на човешките ресурси (повишаване на мотивацията, ангажираността, 

участието и удовлетвореността на персонала);  

 Управление на партньорства, ресурси и процеси (поддържайки ефективни 

партньорства, има административния капацитет да внедрява и поддържа ресурси и 

процедури, гарантиращи реализирането на мисията и изпълнението на 

стратегическите цели, като насърчава нови идеи и предложения от потребители, 

партньори и служители);  

 Стратегия и планиране, комуникиране на плановете в администрацията 

(осъществяване и повишаване на качеството на стратегическото и оперативното 

планиране, оценката на риска и управлението на изпълнението на стратегията и 

плановете). 

 Екипът, участвал в обучението относно методиката по приоритизиране на мерки за 

подобрения се различава в известна степен от този, който е изготвил Доклада за 

самооценка -по отношение на председателя. Отдавайки съществената важност на 

заключителния етап от процеса по прилагането на модела, а именно – изготвянето и 

изпълнението на План с мерки за подобрение, ръководството на общината е 

преценило, че е необходимо дейностите по Плана пряко да се управляват от 

администравния ръководител – секретаря на общината. Дотогава той е следял процеса 

извън самата група по самооценка в качеството си на контролиращ и отговорен орган.  

За изготвянето на Плана кметът на община издава нова заповед за състава на Групата 

, която съдържа конкретните задачи и срокове за изпълнението им ((Заповед № 
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40/24.01.2022 г.). Действията на общината за създаване на група с нов председател – 

ръководителят на администрацията на общината е съобразно добрите практики - с 

оглед на ангажираността на ръководството за съставянето и изпълнението на Плана за 

подобрение принципно е препоръчително в екипа по съставяне на Плана да участват 

повече ръководни служители на организацията.  

 По време на второто специализирано обучение всяка една мярка от таблицата с 

идентифицираните мерки /приложни действия/ е разгледана с помощта на 

консултанта, използвайки поставените точки от самооценката и оценявайки ги по 

стратегическа тежест и леснота на изпълнение се извърши приоритизация на мерките. 

(Таблица с извършена приоритизация на идентифицираните мерки). На първото 

заседание на групата се взема решение мерките с Приоритет 4 да бъдат включени в 

плана за подобрение, а за мерките с Приоритет 3 да се извърши индивидуално 

предложение и после да се обединят резултатите (Протокол № 1/24.01.2022 г. от 

заседание на групата по изготвяне на план за подобрение), след което получилите най-

много гласове мерки са включени в Плана за подобрение (Протокол № 2/26.01.2022 г. 

от заседание на групата по изготвяне на план за подобрение). 

 Изготвеният проект на План за подобрение е изпратен на членовете на екипа, 

директори на дирекции, кмет на община и консултантът от ИПА за мнения, 

предложения и препоръки, предоставен е и за разглеждане от служителите в общинска 

администрация, след което отново е разгледан и приет на заседание на групата 

(Протокол № 3/14.02.2022 г. от заседание на групата по изготвяне на план за 

подобрение) и изпратен по електронната поща на кмет на община и определеният 

консултант от ИПА. Със заповед №97/24.02.2022 г. на Кмета на Община Ружинци е 

утвърден е План за подобрение (2022 – 2024 г.) въз основа на анализа и препоръките в 

Доклада по самооценка и на процеса на приоритизация на мерките за подобрение. 

Предвидени са както стратегически мерки, така и мерки с бърз ефект (8 броя). Планът 

е добре структуриран (с определени срокове, отговорници и ресурси към всяка мярка). 

Използван е като основа за разработването на нова Стратегия за управление на риска, 

където CAF е посочен като стандарт за качество. Съгласно утвърдения План за 

подобрение на Общинска администрация Ружинци 2022 – 2024 г. изпълнението на 

заложените мерки е предвидено да стане в рамките в различни срокове, в зависимост 

от стратегическата тежест и лекотата на изпълнение. Общият срок на прилагане на 

Плана е 2 години.  

 

Области за подобрение 

 Препоръчвам работата по Плана за подобрение да бъде включена в длъжностните 

характеристики на съответните отговорни служители, в годишното целеполагане за 

2023 г. (както в годишните цели на администрацията, така и в индивидуалните 

годишни планове на отговорните служители). При актуализиране на Плана за 

интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. да бъдат обхванати и мерки 

от Плана за подобрение 2022-2024 г., както и следващият, което да гарантира 

успешното им изпълнение.  

 Осъществява се системен и целенасочен мониторинг  чрез целенасочени работни 

срещи, за което е издадена заповед на кмета. 

http://www.eufunds.bg/
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 При следваща самооценка препоръчвам да се направи анализ по отношение на 

въздействие, ефективност, ефикасност и сравнителен анализ на всяка от предвидените 

мерки и това да бъде описано в Плана за подобрение. По този начин ще се осигури 

определяне на цели и индикатори, които са дефинирани по цялостен, количествен и 

последователен способ.  

 В Плана да се упоменат периодични контроли за по-дългосрочните мерки и начина 

на отчетането им. Да се предвидят допълнителни мерки за периодичен мониторинг и 

последващ контрол, което може да стане със създаването на цялостна система за 

наблюдение изпълнението на Плана за подобрение и текущото му документиране 

(напр. периодични/месечни контролни листи, докладни записки при изпълнението на 

някоя от целите и т.н.). 

 В Плана за подобрение е предвидено разработването на стратегически план за 

развитие на общинска администрация 2021 -2025 г. Приоритетна област 1, мярка 2. В 

него задължително трябва да бъдат обхванати мерките от плана за подобрение, 

формализирайки по този начин обвързването на процеса по стратегическо планиране 

и контрол с процеса на самооценка на администрация.  

 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 

 

 
 

приемлив 

 начин 

 

 
 

задоволителен 

начин 

 

Х 
 

отличен 

начин 

 

 

 
 

 

Основни коментари по процеса на самооценка 
Стъпка 8: Дайте публичност на плана за подобренията  

Комуникацията е един от ключовите фактори за успеха при самооценката и 

осъществяването на последващите действията за подобрение. Комуникационните 

дейности трябва да предоставят информацията, чрез подходящи средства, към 

съответната целева група в точния момент: не само преди или по време, но и след 

самооценката. В този контекст е особено важна комуникацията относно Плана за 

подобрение, тъй като той е средството за развитие и усъвършенстване на организацията. 

Силни страни  

 Комуникационни дейности във връзка с Плана за подобрение са включени в 

Комуникационния план за въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в общинска 

администрация Ружинци, като е предвидено представяне на Плана сред различните 

заинтересовани страни. Описани са комуникационните канали и отговорните лица за 

осъществяване на дейностите по публичност. Планът е публикуван на интернет 

страницата на община Ружинци и представен на заинтересованите страни, чрез 

общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите 

в изпълнение на споразумение между съвета на Европа и Европейската комисия за 

изпълнение на програма „РОМАКТ“, където участват всички заинтересовани страни и 
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заложените в него дейности са станали достояние на партньорите. Изготвена и 

разпространена втора брошура, информираща за приемането на Плана за подобрение 

и неговите цели (Брошура 2). 

 Изготвеният проект на План за подобрение е комуникиран със служителите на 

общинската администрация както преди да бъде утвърден от кмета на общината, така 

и след това. Представен е на служителите и по време на редовните неформални срещи 

на екипа на администрацията, като е приет от тях с положителна нагласа и готовност 

за изпълнение. В хода на провеждане на онлайн интервютата във връзка с настоящата 

обратна връзка, служители на общината (извън екипите по CAF) потвърдиха, че са 

наясно с утвърдения план и са запознати с изпълнението му чрез своите преки 

ръководители и от вътрешната мрежа на общинската администрация. 

 

Области за подобрение  

 Освен публикуването на интернет страницата на общината, препоръчвам по 

подходящ начин да се запознаят всички заинтересовани страни с Плана за 

подобрение (чрез писма, по време на заседания на междуведомствени съвети и 

комисии, чрез листовки в Центъра за административно обслужване, в социалните 

мрежи и пр.). 

 При всяко съобщение относно резултатите, добрата практика изисква да се 

подчертаят и дейностите, които организацията извършва добре и да се посочат как се 

планира допълнителното подобряване на процесите. Препоръчвам да се избере този 

подход при оповестяването на изпълнението на Плана за подобрение, още повече, че 

администрацията се е постарала той да бъде осъществен предсрочно. 

 Препоръчвам комуникацията относно Плана за подобрение да бъде интензивна и 

широкообхватна  като се използват различните комуникационни канали и 

инструменти на Комуникационния план, като всяка една от извършените 

комуникационни дейности се документира  и доказателствата се архивират 

надлежно. 

 

Дейностите са извършени по: 

много 

ограничен 

начин 

 
 

ограничен 

начин 
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Основни коментари по процеса на самооценка 
Стъпка 9: Приложете Плана за подобренията 

Разработването и изпълнението на План за подобрението в една организация е от ключово 

значение за нейното усъвършенстване. Изпълнението на включените в 

Планадействия/мерки за подобрение трябва да се основава на подходящ и последователен 

подход, процес на наблюдение и оценка; изяснени срокове и конкретизиране на очакваните 

резултати; определен извършител на всяко действие (“притежател”). 
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Силни страни 
 Самото изпълнение на Плана за подобрение стартира с мерки, определени като„Бързи 

победи“. След съставянето на Плана незабавно са изпълнени 7 мерки от него – една от 

Приоритетна област 1, две – от Приоритетна област 2 и четири – от Приоритетна област 

3. Това дава  тласък към постигане на положителна промяна в управлението на 

общинската администрация, като се започне от повишаване на прозрачността ѝ с 

публикуването на множество информация на интернет сайта и актуализиране 

предлагането на административни услуги, и се фокусира върху вътрешните  ресурси, 

давайки възможност на служителите да участват по-активно в разпределението и 

изпълнението на поставените задачи.   

 След утвърждаване на Плана за подобрение на общинска администрация Ружинци 2022 

– 2024 г. от кмет на община Ружинци започва изпълнението и на останалите 

идентифицирани стратегически мерки включени в Плана. Отделя се първостепенно 

значение на дейностите с голяма стратегическа тежест, актуализират се множество 

стратегически документи, като проектите им се обсъждат със заинтересованите страни. 
Извършен е преглед на вътрешните правила и наредбите на Общински съвет, детайлен 

опис на вътрешните правила и основанието за тяхното приемане и опис на наредбите 

на Общински съвет и основанието за тяхното приемане. (Опис на вътрешните правила 

в общинска администрация Ружинци и Опис на Наредбите на Общински съвет). При 

планиране и разработване на стратегически документи, дейностите по тях се обвързват 

с Плана за подобрение. Докладът от самооценката по прилагане на CAF е използван за 

представяне и оценка на вътрешната среда в общинска администрация Ружинци при 

разработването на Стратегия за управление на риска, а идентифицираната външна среда 

от Стратегия за управление на риска в община Ружинци ще се използва и като външна 

вреда при реализиране Плана за подобрение. 

 До момента на проучването ми са изпълнени  редица мерки, касаещи 

административното обслужване на потребителите на общинската администрация, 

достъпността на административните услуги и организацията на работа. Всички промени 

са съгласувани предварително със служителите, като им е дадена възможност за мнения 

и предложения. Включването им в този процес показва желанието на ръководство за 

постигане на добра организационна култура и подобряване на вътрешно-

организационната среда с цел постигане на по-ефикасни резултати от работата. При 

направените интервюта бе отчетена ролята на процеса по самооценка за въвличане на 

заинтересованите страни за подобряване представянето на администрацията във всички 

аспекти. Особено важни са направените изводи и предприетите действия по отношение 

на нагласите и удовлетвореността на служителите в организацията, като изпълнените 

мерки вече показват своя положителен ефект.  

 Въпреки че няма официално разписан механизъм за мониторинг на изпълнението на 

Плана, той се наблюдава текущо, като за резултатите от първите шест месеца е 

публикуван отчетен доклад на интернет страницата на общинската администрация и е 

разпространен сред заинтересованите страни.  

 В Община Ружинци се работи интензивно по изпълнение на Плана, чийто период 

обхваща периода 2022-2024 г. Прилагането на Плана стартира още преди официалното 
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му утвърждаване и продължава с акцент върху стратегическите мерки. За първите 6 

месеца е отчетен напредък от 65% изпълнение, като част от мерките са осъществени 

незабавно след установяване на необходимостта от промени.  

 За всяка от мерките са определени необходимите човешки ресурси и финансови 

средства, както и установените ограничения. Това показва задълбочено проучване по 

отношение на целия необходим ресурс за ефективно и качествено изпълнение на Плана. 

 
Области за подобрение  

 Да се продължи с прилагания досега целенасочен подход за пълно изпълнение на Плана 

за подобрение, като в края на настоящата година се изготви отчет за изпълнението му 

до момента. На тази база по преценка на ръководството да се направи актуализация на 

Плана - ако е нужно, като включат други дейности от първоначално предложените в 

Доклада за самооценка. В края на 2023 г. също да се изготви годишен отчет за 

изпълнението на Плана. 

 Препоръчвам да се създаде ясен механизъм за периодичен мониторинг и контрол на 

Плана за подобрение - чрез регулярни срещи и отчети за проследяване на отделните 

етапи за осъществянето му (например на всеки 3 месеца), сформиране на работни екипи 

към всяка от мерките, включващи ресорен заместник кмет или секретаря на общината, 

ръководители на структурни звена в общината, началници на отдели, имащи отношение 

към прякото изпълнение на мерките и други служители на експертни и длъжности. 

 За да имат пълен успех заложените мерки за подобрение, препоръчвам те да се вменят 

на отговорните лица в индивидуалните им работни планове за следващата година и да 

се включат в годишните цели на администрацията и новия стратегически план. По този 

начин се доказва и готовността на самия персонал да бъде част от процеса на 

усъвършенстване на администрацията.  

 След пълното изпълнение на Плана да се изготви отчетен доклад относно цялостното 

изпълнение на Плана, включващ и анализ на полезния ефект от изпълнението на Плана 

за подобрение. В тази аналитична част може да бъдат включени следните три основни 

елемента: трудности в изпълнение на Плана, постигнат конкретен полезен ефект за 

Община Ружинци и служителите й по отношение на трите приоритетни области на 

подобрение, обхванати от Плана и препоръки за следващ етап с оглед на непрекъснатия 

процес на усъвършенстване на организацията.  
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Част 4: Обратна връзка относно принципите за цялостно управление на 

качеството 

 

Основни коментари относно принципите за цялостно управление на 

качеството 
В тази част на Доклада за обратна връзка е направена оценка на нивото на зрялост на 

принципите на тоталното управление на качеството в организацията, посредством 

изследване на достигнатото ниво на зрялост, в резултат от извършване на самооценката 

и изготвяне на плана за действие. Оценката на степента на зрялост на принципите за 

тотално управление на качеството се основава на осемте принципа на съвършенство (по-

широката рамка на съвършенството) е извършена въз основа на направеното проучване и 

проведени срещи, прегледа на идентифицираните силни страни и области за подобрение 

в Доклада по самооценката по CAF. Съвместно с Община Ружинци са подбрани два от 

тях, които да бъдат проучени по-задълбочено – Принцип 2: Фокус върху 

гражданите/потребителите и Принцип 8: Социална отговорност. 

 

Принцип 2: Фокус върху към гражданите/потребителите 
(Въведете първия избран принцип за цялостно управление на качеството) 

 

Силни страни  
Същността на посочения принцип се изразява в следното: Организацията се фокусира 

върху нуждите на гражданите, като потенциални потребители. Тя ги включва в 

разработването на продукти и услуги, и в подобряването на нейната ефективност. 

Постигнатото ниво на зрялост показва, че организацията отговаря на потребностите на 

потребителите / гражданите, като разработва и предоставя съответните дейности, 

продукти и услуги. Разглежданият принцип е отразен в резултатите в Доклада за 

самооценка във връзка с Критерий 4 Партньорство и ресурси, подкритерий 4.2. Работи 

съвместно с граждани и организации на гражданското общество, както и Критерий 5 

Процеси и Критерий 6 Резултати, ориентирани към гражданите/потребителите: 

 Община Ружинци поддържа на интернет страницата си, медиите и социалните мрежи 

актуална информация за извършваните дейности, новини, обяви и други. Осигурена 

е прозрачност по отношение на функционирането на организацията – публикува се 

информация за отчети, годишни доклади, планове, актуализирани документи. 

Организацията е предоставила на сайта си информация за телефони за контакти със 

служителите от общината. На сайта на общината се публикува актуална информация 

относно „Достъп до обществената информация“. На сайта на организацията е 

публикувана Харта на клиента.  

 Ежегодно се изготвя и приема от Общински съвет Ружинци - Годишен отчет за 

изпълнението на Програмата за управление по чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА. Ежегодно се 

изготвят и приемат от Общински съвет Ружинци - Доклади от мониторинг на 

изпълнението на Общинския план за развитие 2014- 2020 г.. Утвърдени са и се 

спазват общите стандарти за публични услуги, включени в Хартата на клиента и 

Наредбата за административно обслужване. Ежегодно се представят доклади в 
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Интегрираната информационна система на държавната администрация за 

предоставяните административни  услуги. Създадени са ясни правила за изпълнение 

на различните услуги. Информационни табла са поставени на видно и общодостъпно 

място в сградата на администрацията. На тях своевременно се  поставя актуална 

информация за търгове, конкурси и други обявления, отнасящи се до дейността на 

организацията. Предоставяне на услуги на едно гише на общодостъпно място. 

Спазване на нормативно определените срокове. Общинска администрация Ружинци 

поддържа добър рейтинг в проучванията на Фондация Програма за достъп до 

информация, като тенденцията е много положителна – растящ положителен рейтинг 

през последните три години. 

 Наблюдават се опити за насърчаване участието на гражданите/потребителите и 

техните представители в разработването на стратегически документи, активно се 

насърчават гражданите/потребителите да се организират, да изразяват своите 

потребности и изисквания, като подкрепя инициативи на местни сдружения, 

партньорства с гражданите и представителни граждански групи.  Провежда се 

активна информационна политика за това как работи организацията: Разработена и 

отпечатана илюстрована книжка с годишен отчет на кмет на община и 

популяризиране на общината в тираж 2000 бр. и се разпространява, чрез кметове и 

кметски наместници и ЦАО на община Ружинци. (Илюстрована книжка); Кметът на 

общината използвайки социалните мрежи (Фейсбук) информира за водените 

политики и извършените дейности от него и общинска администрация. Редакторите 

на вестник Ние и вестник Конкурент, следят постъпващата информация и я 

публикуват в профилите на вестниците и в самите вестници. (Група „Аз обичам 

Ружинци“ и личен профил на кмет на община). 

 Служителите имат цялостна представа за потребностите на гражданите/ 

потребителите, включително за допълнителните им потребности, отвъд тези, които 

са пряко свързани с основните продукти/услуги, които организацията предоставя 

(например, прозрачност, активно включване в процесите и др.). Както 

ръководството, така и служителите демонстрират загриженост за настоящите и 

бъдещите потребности на гражданите/ потребителите чрез тяхното поведение и 

отношение. 
 

Области за подобрение (въведете от 2 до 4 областите за подобрение) 

 Да се продължи с активната политика на общинската администрацията по  отношение 

търсене на мнението и проучване на нуждите на гражданите/потребителите, като се 

разширят каналите за достъп с прилагането на иновативни решения. Да се определи 

рамка (система) за активно търсене на идеи, предложения и жалби от 

гражданите/потребителите, събирането им чрез подходящи средства – консултации, 

анкети, кутии за жалби, проучвания на общественото мнение.  

 Да се провежда периодично проучване на степен на удовлетвореност на 

потребителите на административни услуги. Добре би било да се предвиди 

възможност за подаване на сигнали за нередности на горещ телефон и периодични 

приемни дни на кмета и заместник кметовете на общината, които да се оповестят на 

публично достъпни места, за да станат достояние и на гражданите без достъп до 
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интернет. Резултатите от проучването на удовлетвореността на 

гражданите/потребителите да се свеждат периодично до знанието на гражданите чрез 

публикуването на доклади в интернет сайта на администрацията, разпространение на 

листовки в центъра за административно обслужване, социалните мрежи и пр. 
 

Дейностите са извършени по: 
Организацията: 

 

Не е 

достигнала 

начално ниво 

  

 
 

Е достигнала 

начално ниво  

 

 
 

Е достигнала 

ниво на 

реализация  

Х 
 

Е достигнала 

ниво на зрялост  

 

 
 

 

Основни коментари относно принципите за цялостно управление на 

качеството 

Принцип 8: Социална отговорност 
(Въведете втория избран принцип за цялостно управление на качеството) 

Организациите от публичния сектор трябва да поемат своята социална отговорност, да 

зачитат принципите на екологична устойчивост и да се стремят да отговорят на най-

важните очаквания и изисквания на местната и световната общност. Основните 

доказателства в подкрепа на нивото на зрялост са посочени в Доклада да самооценка по 

отношение на Критерий 1 Лидерство, подкритерий 1.4. Управлява ефективни 

взаимоотношения с политическите власти и други заинтересовани страни; Критерий 8 

Резултати, свързани със социалната отговорност. 
 

Силни страни (въведете от 2 до 4 силни страни) 

 Ръководството анализира и наблюдава потребностите и очакванията на 

заинтересованите страни, включително и на съответните политически власти, въз 

основа на което определя публичните  политики свързани с организацията. Целите и 

постигнатите резултати на организацията са в съответствие с публичните политики и 

политическите решения  - Обществени обсъждания по приоритетни и важни за 

общността проблеми – проектобюджет на общината, касово изпълнение на бюджета, 

реализирани и разработени проекти и други. Ръководството на общината е развило  

партньорства с важни заинтересовани страни в т.ч. граждани, неправителствени 

организации, групи по интереси и професионални сдружения, браншови организации 

и други публични органи. Обществената информираност редовно се поддържа чрез 

публикуване на сайта на общината на информация за дейности, нови инициативи, 

разработване на програми, проекти и други. Организацията има повишена обществена 

осведоменост, признание и добра репутация на извършваните от нея услуги. Учредена 

е награда за „Най-добър социален партньор“. 

 Осигурена е подкрепа на граждани в неравностойно социално положение. Провежда 

се политика по отношение на интеграцията и приобщаването на малцинства и хора в 

неравностойно положение. Администрацията редовно участва в Програми за трудова 

заетост на хора с увреждания, социално слаби лица и други в неравностойно 

положение. /Лица с увреждания, младежи до 29 г., лица в предпенсиона възраст, 
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продължително безработни и др. групи/. Осигурява се помощ и подкрепа на социално 

слабите и уязвими групи от обществото, чрез участие в социални проекти и сключен 

договор за предоставяне на хранителни продукти с БХБ /българска хранителна банка, 

предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещите се лица в 

условията на пандемия COVID-19 на територията на община Ружинци. 

 Подобрява се качеството на живот в общината /поставено енергоспестяващо улично 

осветление, изградени беседки за отдих и паркове за игра, подобрена улична и пътна 

общинска инфраструктура /. Организиране и участие в екологични инициативи като  

засаждане на дървета, цветя и друга растителност; инициативи за почистване. 

Общината участва в програми за енергийна ефективност, използване на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива, опазване на околната среда и други. Общинска 

администрация Ружинци ефективно участва в механизма за предотвратяване  

отпадането на деца от училище. Ежегодно се извършва посрещане на първокласници 

в трите училища на общината, на които се предоставят учебници и помагала. 

Общината участва в организирането и провеждането на културни събития заедно с 

местните читалища. 

 Ръководството е определило визия относно важни въпроси, свързани със социалната 

отговорност и служителите споделят тази визия. Общинска администрация е 

интегрирала тази визия в своята стратегия и планове за действие, насърчава 

възможностите и разработва инициативи за работа по взаимно изгодни проекти с 

обществото; работи активно в областта на социалната отговорност и екологичната 

устойчивост  и резултатите са били обект на обсъждане.       
 

Области за подобрение  

 Да се разшири потфолиото от социални инициативи на общинската администрация и 

да се повиши информираността на обществото за въздействията от дейността на 

организацията по отношение на качеството на живот на гражданите. 

 Да се положат усилия за мотивиране на гражданите да участват в инициативите на 

общината по отношение на социалната отговорност, като им се даде възможност да 

представят своите идеи пред ръководството на общината, част от които впослествие 

да бъдат финансирани до някаква степен от общинския бюджет. По този начин самите 

граждани ще видят реализация на собствените си предложения и ще получат 

мотивация да участват и в общинските инициативи. 

 Да се създаде механизъм за проследяване степента на социалната отговорност на 

организацията. 
Дейностите са извършени по: 

Организацията: 

 

Не е 

достигнала 

начално ниво 

  

 
 

Е достигнала 

начално ниво  

 

 
 

Е достигнала 

ниво на 

реализация  

 
 

Е достигнала 

ниво на зрялост  

 

Х 
 

 

http://www.eufunds.bg/


   

 

 

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

Част 5: Профил на оценката 
 

Профил за оценка по Стълб 1 и Стълб 2 1 2 3 4 5 
Стъпка 1 - Решете как да планирате и организирате процеса 

по самооценка 

   Х  

Стъпка 2 – Дайте публичност на проекта за самооценка    Х  

Стъпка 3 – Съставете една или повече групи за самооценка   Х   

Стъпка 4 – Организирайте обучение     Х 

Стъпка 5 – Извършете самооценката    Х  

Стъпка 6 – Съставете доклад за резултатите от самооценката    Х  

      

Стъпка 7 – Съставете план за подобрения    Х  

Стъпка 8 – Дайте публичност на плана за подобрения   Х   

Стъпка 9 – Приложете плана за подобрения    Х  

Минимален необходим резултат  

(включително 3 стъпки с минимален резултат 4) = 28 
Точки   35 

 

Осемте принципа на съвършенство Ниво на зрялост 

0 I R M 
1. Подход, ориентиран към резултати   Х  

2. Фокус върху гражданите/потребителите   Х  

3. Лидерство и постоянство на целите   Х  

4. Управление чрез процеси и факти   Х  

5. Подход, основан на възможности за развитие и участие 

на хората 

 Х   

6. Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване  Х   

7. Развитие на партньорства   Х  

8. Социална отговорност    Х 

Всички 8 принципа трябва да достигнат най-малко начално ниво на зрялост (I) 

 

Етикетът се присъжда  

Х 
 

Етикетът не се присъжда 
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