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Част 1: Основни коментари
1.

Основни теми в Доклада

Процедурата за обратна връзка цели да предостави на конкретната организация
обективна външна информация (от независим външен оценител) и оценка за
качественото и правилно прилагане на модел CAF в нея, да подкрепи мотивацията на
организацията към развитие и подобрение на база на принципите на цялостното
управление на качеството, да подкрепи и отличи съответната организация за
започнатия от нея път на усъвършенстване, да оцени положените усилия от
ръководството и служителите за въвеждането на модела и да ги награди за поетото от
тях предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент за
качество в публичната администрация.
Извършването на външната оценка се основава на оценяването на следните 3 стълба:

Правилно и качествено осъществяване на процеса на самооценка

Правилно и качествено извършване на процеса на приоритизация, планиране и
изпълнение на мерки за подобрения в организацията и

Степента на зрялост на организацията по отношение на принципите на цялостно
управление на качеството.
Въз основа на посоченото, задачата на външния консултант 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.
Настоящият Доклад за обратна връзка по CAF съдържа следните основни теми:

Общи коментари:
 Обобщени изводи и констатации за силните страни на ДАА в процеса на
въвеждане на модел CAF
 Обобщени изводи и констатации за областите за подобрение на ДАА в процеса
на въвеждане на модел CAF
 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:
 Стълб 1 – външна оценка за процеса на самооценката (стъпки 1-6 от Насоките на
модела)
 Стълб 2 – външна оценка за процеса на приоритизация, планиране и изпълнение
на мерките за подобрения (стъпка 7-9 от Насоките на модела)
 Стълб 3 – външна оценка за нивото на зрялост на принципите за цялостно
управление на качеството (8те принципа за тотално качество)

Предложение дали да се присъди или не етикет/сертификат „Ефективен CAF
потребител“ – въз основа на обобщения обективен профил за оценка по трите стълба.
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2. Идентифицирани ключови силни страни
Държавна агенция „Архиви” (ДАА) провежда, съгласно разпоредбите на Закона за
Националния архивен фонд (НАФ), държавната политика в областта на подбора,
комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и
използването на документите от НАФ, както и в областта на развитието и
усъвършенстването на архивното дело. Тя контролира опазването на документите в
деловодните служби на държавните и общинските институции и осъществява научнометодическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите,
тяхното опазване и използване в учрежденските архиви. Разпорежданията и указанията
на органите й относно документите на Националния архивен фонд са задължителни за
всички организации. ДАА създава и поддържа Регистър на НАФ в електронен формат и
автоматизирана информационна система на държавните архивите. Една от основните
дейности на Агенцията е свързана с разширяване и облекчаване на достъпа до
националното документално наследство, което е свързано с осигуряване на архивна
информация на гражданите/потребителите. Агенцията осъществява популяризаторска и
издателска дейност, сътрудничи със сродни чуждестранни институции и международни
организации,членува в Международния съвет на архивите, участва в Групата на
европейските архиви (ГЕА) и Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА).
Държавна агенция „Архиви“ се включва през 2019 г. в новия проект на Института по
публична администрация (ИПА) за въвеждане на Европейския модел за качество в
публичната администрация CAF (в първата вълна организации). Агенцията прилага
инструмент CAF за първи път като до настоящия момент е извършена самооценка за
състоянието на организацията, обективирана в Доклад, и е утвърден и в процес на
изпълнение План за подобрение на ДАА по CAF.
Въз основа на направеното цялостно проучване може да се направи следното
обобщение за силните страни при въвеждането на инструмента за качество CAF в
ДАА:

Процесът и начинът на прилагане на модел CAF в Агенцията е извършен
правилно и качествено - съобразно Насоките и препоръките на инструмента
(Наръчника по CAF 2013 – „10 те стъпки”), които са базирани на успешния
практически опит за внедряване на модела в множество публични организации в
света.

Висшето ръководство на ДАА инициира и стартира процеса на въвеждане на
модела с ясна воля и желание за усъвършенстване на организацията и с разбиране на
значението на CAF като специален иновативен европейски инструмент за цялостно
подобряване и развитие на публичната организация. Моделът е въведен в цялата
организация като е осигурен необходимия за това ресурс. По време на целия процес е
налице пълна подкрепа на ръководството за осъществяване на проект CAF и на
работата на служителите и екипа по него. При проведената среща с ръководството по
време на проучването е установено разбиране от негова страна на ползите от
прилагане на модела и на идентифициране на основни направления на положителна
промяна в организацията.
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Извършена е добра подготовка за въвеждането на модела: сформиран е един
разширен екип с представители и на централното управление и на териториалните
структури; изготвен е и се прилага План-график за процеса на внедряване на модела;
изготвен е и се прилага общ Комуникационен план за предоставяне на информация за
модела и неговото въвеждане в организацията; съставено е портфолио с
доказателствени документи за нуждите на самооценката; проведени са обучения на
служителите, пряко участващи в работата по проект CAF. Самото висше ръководство
проявява активен интерес за опознаване и разбиране на модела (включително
Председателя и главния секретар) като провежда среща с определения от ИПА
консултант, участва в брифинг за ръководители, както и в началната фаза на някои
обучения при представянето на същността и полезността на CAF.

ДАА се отличава (като една от малкото организации) с ясно разбиране на
значението и препоръките на CAF за комуникацията и извършва конкретни действия
за широка информираност и на служителите, и на заинтересованите страни - относно
модела и процеса на прилагането му. В тази област са утвърдени и прилагани общ
Комуникационен план, специален Комуникационен План за Плана за подобрение,
направена е Рубрика CAF на страницата на ДАА с информация за CAF и публичност
за напредъка на процеса по въвеждане на модела (включително публикувани
основните документи по CAF – Доклада за самооценката и Плана за подобрение),
предоставяна е регулярна информация за работата по CAF както на ръководния
състав (на неговите заседания), така и на всички служители.

Извършена е самооценка на ДАА на базата на методиката на CAF (по всички
критерии/подкритерии) – чрез нея е определено организационното състояние на
Агенцията (в момента на нейното извършване). В рамките на процеса на самооценка
са идентифицирани силните страни и областите за подобрение на ДАА и са
предложени множество идеи за мерки/дейности за подобрение. Резултатите от
извършената оценка са документирани в изготвения Доклад по самооценката.

Утвърден е План за подобрение на ДАА (2020 – 2021 г.) въз основа на анализа и
препоръките в Доклада по самооценка и на процеса на приоритизация на мерките за
подобрение. Планът за подобрение е включен в Годишния План (за 2020 г.) за
реализация на стратегията на ДАА, както и в Целите на администрацията за 2020 г.,
което гарантира неговото успешно изпълнение. Понастоящем изпълнението на Плана
за подобрение е в процес като се осъществява системен и целенасочен механизъм на
мониторинг и контрол от страна на ръководството.

Чрез въвеждането на модел CAF Държавна агенция „Архиви“ се ориентира към
една нова административна култура, базирана на принципите на цялостно управление
на качеството.
В следващите части на настоящия Доклад са идентифицирани по-конкретно и
детайлно силните страни на ДАА - в рамките на всяка стъпка от процеса на въвеждане
на модела.
Посочените в Доклада оценки и констатации се базират на проведеното проучване на
документацията на ДАА по проект CAF, на проведените на място срещи и интервюта с
представителите на Агенцията, и на Националните правила за външна обратна връзка,
утвърдени от ИПА.
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
5

На база на идентифицираните силни страни в настоящия Доклад и обективната
методика за оценка на Правилата и процедурата за външна обратна връзка убедено и
обосновано (чрез Доклада) предлагам Агенцията да получи етикет „Ефективен CAF
потребител”.

3. Ключови области за подобрение
Въз основа на направеното проучване, констатации и изводи препоръчвам
следните основни насоки за развитие и подобрение на работата по CAF в ДАА:

Да се изпълни цялостно Плана за подобрение като се продължи със
целенасочения подход и механизъм за наблюдение, контрол и отчетност. Препоръчвам в
края на настоящата година да се изготви обобщен отчет за изпълнението на Плана през
2020 г. - като на тази основа може да се направи актуализация на Плана за подобрение
за 2021 г. (по преценка на ръководството). В края на 2021 г. да се изготви Доклад
относно пълното изпълнение на Плана - с аналитична част за полезния ефект от
изпълнението на Плана за подобрение и прилагането на модел CAF в организацията
(вижте по-подробно в стъпка 9).

Препоръчвам през настоящата година да се обмисли и приложи схема/действие
за признание на усилията и работата по прилагане на модела - общо на екипа по CAF
или евентуално по преценка на ръководството на активните и мотивирани членове
(грамота, награда, официално признание на организирана среща, друго), с оглед на
тяхната мотивация и удовлетворение от участието им в допълнителната им работа по
проект CAF.

Препоръчвам при следващо прилагане на модел CAF, да бъде съставен по-малък
екип или два по-малки екипа (съответно с представители от централно управление и
териториалните звена) с оглед на по-ефективна екипна работа - както в оперативен
план, така и в изготвянето на индивидуалните и консенсусни оценки (вижте поподробно в стъпки 3 и 5). Относно практическата работа на екипа да се вземат предвид
придобитият опит и „научени уроци” от настоящото първо прилагане на модела.

Да се продължи работата по запознаване 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 Агенцията в работата за нейното развитие.

Да продължат усилията на Агенцията да осъществява проактивна политика към
заинтересованите страни за насърчаване участието им в подобряване на ефективността
на работата на Агенцията и на нейните услуги, продукти и процеси.

Да се публикува новата версия на модела – CAF 2020 на страницата на
Агенцията в рубриката по CAF.
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4. Основни препоръки
Въз основа на направеното проучване, констатации и изводи препоръчвам:

Модел CAF може да бъде успешно приложен единствено и само при
мотивираност, воля и действия на подкрепа от страна на висшето ръководство.
Активната ангажираност, убедеността в полезността на модела и подкрепата на
ръководството по проект CAF са необходими през всички фази на процеса на
внедряване на модела - както за неговата ефективна реализация от началото до края,
така и за мотивиране и ангажиране на служителите. В този контекст препоръчвам
ръководството на Агенцията да продължи своята лидерска роля и активна подкрепа на
процеса на усъвършенстване на ДАА и да приложи в бъдеще отново модел CAF, като
съобрази постигнатите резултати и „научени уроци“/опит от настоящото първо
въвеждане на модела. При ново прилагане на модела – то трябва да бъде по новата
версия – CAF 2020.

Препоръчвам да се направи цялостен преглед и анализ на извършения вече
процес на въвеждане на модел CAF (в неговите фази и стъпки), за да бъдат направени
изводи относно срещнатите трудности, научени уроци и препоръки за следващо
прилагане на модел CAF.

Препоръчвам ДАА да се стреми да развива организационна култура към
усъвършенстване чрез прилагане на принципите на цялостно управление на качеството.

Етикетът се присъжда

Етикетът не се присъжда
х
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Част 2: Обратна връзка за процеса на самооценка
Основни коментари по процеса на самооценка/въвеждане на модела
(стъпки 1-9)
В изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.,
Закона за администрацията., както и на сключено споразумение с Института по
публична администрация (ИПА), Държавна агенция «Архиви» се ангажира с
въвеждането на модел CAF като иновативна система за цялостно управление на
качеството в публичната администрация. Прилагането на модела стартира през 2019 г.
и с изпълнението на Плана за подобрение ще приключи през 2021 г.
Процесът на въвеждане на модел CAF в Агенцията обхваща 3 основни фази, в
рамките на които се осъществяват 9 основни стъпки (съгласно Насоките на CAF). Поконкретно това са: фазата на подготовка/начало на процеса на прилагане на CAF
(която включва разглежданите по-долу стъпки 1 и 2 по CAF ), фазата на самооценка
(която включва разглежданите по-долу стъпки 3, 4, 5 и 6 по CAF) и фазата на
приоритизиране/план за подобрение и изпълнение (която включва разглежданите подолу стъпки 7, 8 и 9 по CAF). Стъпките са свързани една с друга и тяхното качествено
изпълнение осигурява успешното прилагане на модела.
Оценката на всяка една от стъпките е дадена по-долу с конкретни констатации за
силните страни и препоръките/областите за подобрения.

Стъпка 1: Решете как да планирате и организирате процеса на
самооценка
Силни страни
Висшето ръководство на ДА Архиви има ясна воля и убеденост в необходимостта от
непрекъснато развитие на организацията. То разглежда внедряването на Европейския
модел за качество CAF като действие по изпълнение на стратегически приоритети в
българската администрация и на изискванията на Закона за администрацията от една
страна, а от друга страна като възможност да се направи цялостна оценка на
дейността на Агенцията, която да обхване и анализира основни аспекти на
организационното управление и изпълнението с оглед на усъвършенстване на
организацията. По-конкретно:

С писмо (изх. № 33-00-27/19.10.2018 г.) до ИПА ръководството на Агенцията
заявява своето официално намерение за въвеждане на модел CAF, въз основа на което
подписва Споразумение с Института (изх. № Дог-00-35 от 10.05.2019 г. на ДАА, вх.
№ BG05SF0P001-2.0.14-3 от 20.06.2019 г. на ИПА) за подкрепа при внедряването на
CAF в рамките на проект на ИПА (BG05SF0P001-2.0.14-3 „Въвеждане на Общата
рамка за оценка (CAF) в българската администрация”).
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.
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Решението за внедряване на модел CAF е обсъдено на ръководно ниво – от
председателя и зам. председателя, главния секретар и дирекционния съвет. Това
гарантира както подкрепа в началото на процеса и осигуряването на необходимите за
това ресурси и условия за работа, така и по-нататъшната подкрепа на работата на
определения екип по CAF - по време на целия процес. От особена важност за
успешното въвеждане на CAF в ДАА е разбирането на целите и ползите на модела от
страна на Председателя на Агенцията, доц. д-р Михаил Груев, неговото визионерско
мислене, готовност за промени и неговата последователна подкрепа на целия процес.

Главният секретар – г-жа Наташа Бангьозова-Димчева има активна роля при
инициирането и реализацията на проект CAF в Агенцията. Тя е определена за лидер
на процеса по внедряване на модела CAF (В Заповед № 132/ 17.07.2019 г. ясно е
определената нейната роля и функции). Високата й позиция като административен
ръководител на Агенцията, предварителните й познания за модел CAF (от обучения
на ИПА) и нейната убеденост в полезността на този модел за развитие на публичните
администрации осигуряват интензитет, последователност, мониторинг и контрол на
процеса на въвеждане на модела, както и разбиране и оказване на цялостна подкрепа
на екипа и неговата работа.

Процесът за прилагане на CAF в ДАА е планиран - още в началото е изготвен
план – график (утвърден от председателя на ДАА на 05.08.2019 г), който да служи
като основа за последователността и изпълнението на основните стъпки по пътя на
въвеждане на модела. Изпълнението на планираните дейности по внедряване на
модела се наблюдава от ръководството, напредъкът редовно се докладва от екипа и
главния секретар и се отразява в протоколи от оперативните заседания на ръководния
състав на ДАА (на дирекционния съвет), които се изпращат на служителите чрез
електронната поща и по този начин и те директно са информирани за развитието на
процеса по въвеждане на модела в Агенцията.

Агенцията прилага модел CAF в цялата институция (включително
териториалните поделения) като това e направено на база на специална допълнителна
консултация по този въпрос с ИПА и с определения консултант. При извършване на
самооценката е приложена класическата система за точкуване (документирано и в
Доклада по самооценката).
Области за подобрение

Успехът на проект CAF в една публична организация изцяло зависи от ролята на
висшето ръководство, неговото разбиране и убеденост в полезността на модела, както
и на пълната подкрепа в осъществяването на проекта и на работата на служителите и
екипа по него. Това разбиране и подкрепа от висшето ръководство, начело с
Председателя, е налично в Агенцията. Препоръчвам усилията на ръководството на
ДАА за непрекъснато подобрение и усъвършенстване на качеството на управление и
на организацията на работа да продължат като се направи 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).
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.
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При следващ CAF решението за обхвата на самооценката и използваната
точкова система да са формализирани още в началото в документ като също така са
дефинирани целите и ползата от прилагането на модела.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х

Стъпка 2: Дайте публичност на проекта за самооценка
Силни страни
Комуникацията е един от ключовите фактори за успешно прилагане на CAF в една
организация. Този модел 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. 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. Съобразно методиката на CAF, в Агенцията е обърнато специално внимание на
изпълнение на препоръката за широка информираност и комуникация за модела и
неговото въвеждане в организацията.
По-конкретно:

Проведено е специално обсъждане на ръководно ниво – главен секретар и
директори дирекции с цел запознаване на ръководните служители с модел CAF и на
неговото въвеждане в Агенцията.

Информация за решението за внедряване на модела и извършената самооценка е
включена в представените в Министерски съвет и пред ресорния вицепремиер г-н
Красимир Каракачанов Отчет за дейността на ДАА през 2019 г. и Отчет за степента
на изпълнение на утвърдените програми и политики на ДАА през 2019 г.

Участие на по-широк кръг представители на висшето ръководство във
въвеждащата част на специализираното обучение по CAF (включително
Председателя, зам. председателя, главния секретар и други) с оглед на тяхното
запознаване и разбиране на модел CAF като иновативен инструмент за подобряване
на качеството в публичните организации.

Проведена комуникационна среща между главния секретар като лидер на
проекта и номинираните членове на групата по самооценка с оглед на тяхното
запознаване с проекта, ролята и задачите им по осъществяване на самооценката.

В Агенцията няма интранет страница, но специално за екипа в централното
управление е създадена „споделена папка” с документация за модела, достъпна чрез
служебните персонални компютри на членовете на екипа с месторабота в София. В
папката е публикуван списъка на документите по портфолиото на Агенцията и самата
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.
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доказателствена документация, материали за модела, протоколи, заповеди и други
документи по процеса на въвеждане на CAF. На членовете на екипа с месторабота
извън София материалите са предоставени на електронен носител. Осъществена е
добра регулярна устна и писмена комуникация между членовете на екипа, пряко
въвлечени в изпълнението на проекта по CAF.

Служителите на ДАА (извън екипа), регулярно са информирани от главния
секретар и ръководителя на екипа по самооценка за напредъка по внедряването на
модела чрез служебната електронната поща. Това от една страна цели те да бъдат
информирани за напредъка по процеса по самооценка, а от друга да бъдат
насърчавани към разбиране на модела и полезността на неговото внедряване в
Агенцията. Също така те са информирани, че във връзка с прилагането на модела в
Агенцията се извършва онлайн проучване за удовлетвореността на служителите от
работата им (2019 г.), както и онлайн проучване за споделяне на идеи и предложения
за стратегическото развитие на ДАА (относно мисията, визията, ценностите,
стратегическите и оперативни цели и свързаните с тях дейности). В зала в сградата на
Агенцията е организирана специална среща с широк кръг служители за запознаването
им с Доклада от резултатите на направената самооценка (в рамките на „Петъчен
културен салон”).

Специална рубрика по CAF е създадена на страницата на Агенцията
(www.archives.government.bg). В нея е публикувана първоначална информация за
стартирането на проект CAF в ДАА като след това регулярно е попълвана
информация за събития по CAF и за напредъка по процеса на въвеждане на модела. В
рубриката са публикувани и ключовите документи по прилагането на модела –
Доклада за резултатите от самооценката и Плана за подобрение, достъпни за
широката общественост и заинтересованите страни на Агенцията. Особено
положително е също така, че в рамките на прилагането на модела ДАА привлича
ангажираността на заинтересованите страни чрез провеждане на онлайн проучване за
тяхното мнение и предложения относно мисията, визията, ценностите,
стратегическите и оперативни цели и свързаните с тях дейности на Агенцията.

Утвърден е общ Комуникационен план по внедряването на модела CAF в
Агенцията (м. ноември 2019 г.), който включва планирани основни дейности по
информиране и представяне на модела и на проекта CAF в ДАА (с отговорни лица и
срокове), както и ключови информационни средства. От дирекция „Публичност на
архивите” са изготвени рубрика Обща рамка за оценка - CAF на страницата на ДАА –
със секции Новини и Документи, където се публикува регулярно актуална
информация. Съгласно Комуникационния план като атрактивни комуникационни
средства са подготвени специален плакат и разделител за книга с информация за CAF.
Плакатите са поставени във всички административни сгради на държавните архиви и
в читалните. Разделителите са раздадени на служителите, на потребители на архивна
информация и на представители на заинтересованите страни. Те са публикувани както
в интернет страницата, така и на страницата на ДАА във Фейсбук (на български език
и в превод на английски език). В електронния бюлетин по CAF на ИПА (брой 6/2020
г.) комуникационната дейност по CAF на ДАА се посочва като добра българска
практика. Също така опитът на ДАА по въвеждане на модела е споделен с
участниците на 1та Конференция по CAF и в Първата среща на българските CAF
потребители, организирани от ИПА през м. февруари 2020 г. В допълнение е изготвен
Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския
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и утвърден (14.02.2020 г.) специален Комуникационен план относно Плана за
подобрение.
Области за подобрение

На база на направеното от мен проучване считам, че Агенцията е от тези
организации, които разбират значението на комуникацията и действат съобразно
препоръките на CAF за широка информираност на служителите и заинтересованите
страни относно модела и процеса на прилагането му. Препоръчвам ДАА да продължи
тези целенасочени усилия за комуникация както по отношение на модела, така и по
отношение на изпълнението на Плана за подобрение по CAF. Желателно е в процеса
на комуникация да се обръща сериозно внимание на служителите относно
практическата полезност от въвеждането на модела както за организацията (като
средство за изпълнение на целите на Агенцията за непрекъснато усъвършенстване),
така и за тях самите и тяхната работа. Препоръчвам също така да продължат усилията
за комуникация и ангажираност на заинтересованите страни в развитието на ДАА.

Препоръчвам на страницата на Агенцията в рубриката по CAF да се публикува
новата версия на модела – CAF 2020 с кратко представяне, като за това бъдат
информирани и всички служители. В допълнение, новият CAF 2020 да бъде изпратен
на ръководството и на целия разширен екип и по електронната поща с цел
запознаване.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х

Стъпка 3: Съставете една или повече групи за самооценка
Силни страни
В ДАА има ясен подход при определянето и съставянето на екипа по CAF, както и
подкрепа и разбиране от страна на ръководството на работата на определения екип. Поконкретно:

По решение на Ръководството на ДАА главният секретар г-жа Наташа Димчева е
определена да ръководи процеса по внедряването на модела (заповед № 132/
17.07.2019 г ). Тя предлага на Председателя на Агенцията състава на екипа по CAF на
база на предварително обсъждане с директорите на дирекциите и съгласие на
номинираните лица.

В ДАА е решено да бъде сформиран един екип по самооценка за внедряване на
модела CAF с ръководител Илияна Паскова – главен директор на Главна дирекция
„Архивна политика”. Ръководителят на екипа се отличава с професионализъм,
стриктност и отговорност, редовно комуникира устно и писмено с екипа, както и с
представителите на националния CAF ресурсен център и консултанта, регулярно
Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския
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информира ръководството за напредъка по въвеждането на модела, създава и
поддържа систематизиран, подреден и пълен архив на работата по CAF, който служи
за доказателства и на настоящата външна оценка. Съставът на екипа е общо от 18
служители (на база на първоначална и последващи заповеди - №№ 133/17.07.2019 г. и
151/12.09.2019), което е сравнително голям екип. Съобразно методиката на модела, в
екипа са включени служители на ръководни (директори дирекции и началници
отдели) и експертни длъжности - от всички структурни звена на Агенцията
(включително и от териториалните), като са избрани служители с професионален
опит и личностни качества (в заповедите ясно са посочени критериите за избор на
членовете на екипа). Това осигурява обективност и отчитане на различни становища и
гледни точки при извършената самооценка. В екипа са привлечени и ръководителите
на двете синдикални организации в Агенцията.

Висшето ръководство се отнася с разбиране за работата на екипа като напълно
го подкрепя в изпълнение на задачите му, както и в създаване на възможност за
свободно изразяване на мнението от членовете му. Главният секретар пряко участва в
някои от работните заседания и консенсусни срещи на екипа. С негово съдействие на
заседанията на ръководния състав на Агенцията редовно са представени резултатите
от работата на екипа и напредъка по прилагане на модела (обективирано в точки от
протоколите на тези заседания, които пък се изпращат до всички служители).
Работата на екипа е подпомогната с предоставено работно помещение, лаптоп и
телевизор за провеждане на работните му заседания и на консенсусните срещи.
Разпределението на задачите в екипа е извършено по време на работните му
заседанията, като в протоколите на екипа са отразени обсъдените стъпки по процеса,
определени са съответните задачи, изпълнители и срокове, проследен и отчетен е
напредъкът по изпълнението. За подпомагане на някои дейности с одобрението на
ръководството, са включени и други служители (извън определения екип) - по
компетентност.
Области за подобрение

Препоръчвам да се обмисли и приложи схема/и за признание на усилията и
работата по прилагане на модела на членовете на екипа/общо на екипа (грамота,
награда, официално признание на организирана среща, друго), с оглед на тяхната
мотивация и удовлетворение от участието им и допълнителната им работа по проект
CAF.

Препоръчвам при следващо прилагане на модел CAF (с оглед и на общия състав
служители в Агенцията) да бъде съставен по-малък екип (или евентуално по преценка
два по-малки екипа, съответно с представители от централно управление и
териториалните звена), тъй като големият екип, както е в ДАА, изисква сериозна
работа по комуникация и координация (което забавя процеса) и не може да работи
напълно ефективно в оперативен план и в изготвянето на индивидуалните и
консенсусни оценки.

Необходимо е изборът на състава на екипа/екипите да се базира на определени
критерии (посочени в заповедта за екипа/екипите) като например: представителност
на различните структури в Агенцията (като не е задължително да има
представителност на абсолютно всяка звено), представителност на различните
длъжности, професионализъм и отговорност, аналитичност, знания за организацията,
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мотивираност, екипност и други – определянето им е по преценка на ръководството и
на база на натрупания опит в настоящата самооценка по CAF. Също така е желателно
да бъдат включени служители от различни поколения, т.е. да участват и по-млади
служители, тъй като те могат да дадат един различен и „свеж“ поглед при
самооценката.

Препоръчително е в екипа/и при следващ CAF да бъдат включени както
служители от настоящия екип, показали отговорно поведение и активно участие в
процеса, така и нови служители (например допълнително обучените за модела). 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.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х

Стъпка 4: Организирайте обучения
Силни страни
Ръководството на Агенцията разбира необходимостта от подготовка на служителите
за процеса на въвеждане на модела чрез обучения и осъществява пълна подкрепа за
това. По-конкретно:

През м. септември 2019 г. са проведени специални предварителни срещи с
определения от ИПА консултант за разясняване на същността на модела и ключовите
стъпки на процеса на прилагането на модела както с висшето ръководство (с оглед на
неговата роля), така и с определения екип (с оглед на неговата първоначална
подготовка за процеса).

Обученията по CAF са организирани с подкрепата на ИПА (по изготвена от
Института програма, учебни материали и осигурени лектори) в рамките на
Споразумението между ДАА и ИПА. Участието на служителите на ДАА в тях е
документирано (в съответните заповеди, списъци с присъствалите обучаеми и
наличните обучителни програми). Също така информация (и снимки) за проведените
обучения по CAF със служители на Агенцията е публикувана в рубриката по CAF на
сайта.

Ръководството на Агенцията осигурява участието на служители на ръководни и
експертни длъжности в организираните за тяхната подготовка обучения по CAF. Поконкретно: в първоначалното общо обучение/брифинг на ИПА по CAF - за
ръководители през м. юли 2019 г. са участвали главният секретар и ръководителят на
екипа. В общото въвеждащо обучение по CAF - за експерти през м. юли 2019 г. са
участвали общо 9 служители, които впоследствие работят пряко в екипа по
самооценката. В специализираното практическо обучение за екипа по прилагането на
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CAF през м.октомври 2019 г. (модул 1 – процесът на самооценка и изготвянето на
Доклад) е участвал целият екип от 18 служители, като в първия ден при разглеждането
от консултанта на същността, структурата, полезността и процеса на въвеждане на
модела са се присъединили и представители на висшето ръководство и други
служители (самият Председател, зам. председател, главен секретар, директори от 2
ключови дирекции, финансовият контрольор – т.е. общо 26 души). В практическото
обучение за екипа по прилагането на CAF през м. януари 2020 г. (модул 2 –
приоритизиране на мерките и изготвянето на План за подобрение) са участвали общо
21 служители (целият разширен екип, включително и главният секретар като лидер на
проекта). При направеното посещение на място 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.

По инициатива на Агенцията с цел по-широко познаване на модела от
служителите и с оглед на повишаване на тяхната ангажираност и разбиране на процеса,
допълнително са обучени още 30 други служители на ДАА от цялата страна (Заповед
№ 196/12.11.2019 г.) - в общото обучение на ИПА по CAF за експерти през м.ноември
2019 г. По този начин е разширен капацитета на служители,запознати с модела, което
би било полезно при второ (ново) прилагане на CAF в Агенцията.
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 и обобщена информация за успешното
прилагане на модела в Агенцията.
 Препоръчвам да се организират по дирекции срещи за трансфер на знания (на база
на проведените по CAF общи 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 в ДАА на база на
прилагане на CAF. Това ще помогне както да се разшири интереса и 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
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Стъпка 5: Извършете самооценката
Силни страни
Екипът в Агенцията правилно е приложил методиката на модела при извършване на
самооценката на организацията като е следвал насоките на CAF и добрите практики за
последователното извършване на основните стъпки и действия в процеса. Поконкретно:

В рамките на подготовката, Ръководителят и Екипът по самооценката са
изготвили портфолио с документи, които да служат за доказателства при
извършването на самооценката по всички критерии/подкритерии на модела. Съставен
е списък с документалните доказателства, предоставен на всички членове на групата.
Създадена е обща папка за екипа по CAF, достъпна чрез служебните персонални
компютри на членовете на екипа с месторабота в София. В папката е публикувано
определеното портфолио със списък на доказателствените документи, както и други
материали за CAF и за работата на екипа по процеса. На членовете на екипа с
месторабота извън София материалите са предоставени на електронен носител.

За организиране на цялостната си работа и изпълнението на задачите екипът е
провеждал регулярно оперативни работни срещи/заседания (в документираните
протоколи са отразени 8 такива срещи в периода м.юли-м.ноември 2019 г.). В тях са
обсъждани и са приемани решения относно подготовителните действия, споделянето
и съхранението на информация и материали, стъпките и задачите на екипа по
извършването на самата самооценка, определяни са срокове и отговорници за
изпълнението им и е отчитан и напредъкът по изпълнението.

Работата по извършване на самооценката преминава през изискваните по модела
индивидуална и консенсусна фаза. В тази насока екипът е следвал систематичен и
планиран подход с документиране на всички основни действия: изготвен е конкретен
график относно последователното индивидуално оценяване на всички критерии с
поставен краен срок на оценяване на всеки един от тях (със съответните
подкритерии). Графикът заедно с образеца на формуляра за индивидуална оценка е
предоставен на всички членове на екипа. Попълнените самостоятелно индивидуални
оценки от членовете на екипа са предоставяни на ръководителя на екипа (чрез
служебната електронна поща), който ги е обобщавал и изпращал за предварително
запознаване с оглед на по-ефективна работа по време на консенсусните срещи. След
направената последователно индивидуална оценка на съответния критерий/и в
определения в графика срок екипът е провеждал консенсусни срещи (общо 9) като в
последната среща е направен окончателен пълен преглед на оценката и са проследени
връзките между критериите. Постигнатият консенсус за оценка по всички 9
критерия/28 подкритерии включва идентифицирани силни страни, области за
подобрение, точкова оценка и предложения/идеи за мерки за подобрение. Приложена
е системата на класическото точкуване по CAF, която е препоръчителната при първо
прилагане на модела в една организация. Процесът по извършване на самооценката
обхваща периода: м. октомври - м. ноември 2019 г.

В допълнение, в рамките на работата си по самооценката екипът организира
провеждането на цялостно проучване за удовлетвореността на служителите от
институцията и работата си в нея - чрез анонимна анкета (онлайн). Екипът отчита
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висока активност на участниците в него - над 80%. Това проучване допринася за
информираността на служителите за прилагането на CAF в ДАА и резултатите от
него са полезни за екипа при извършването на самооценката (особено по критериите
3 и 7).
Области за подобрение

Определеният екип по самооценка е от 18 души с цел да бъдат представени
всички централни и териториални звена (което е обосновано решение). С този
сравнително голям екип (съобразно добрите практики за организации с мащаба на
ДАА екипът варира около 5-7-10 служители) трудно се работи както оперативно за
обсъждания и вземане на решения, така и по същество по самооценката - при
индивидуалното и консенсусно оценяване. Затова препоръчвам при следващо
прилагане на модел CAF да бъде съставен по-малък екип (или евентуално по
преценка два по-малки екипа, съответно с представители от централно управление и
териториалните звена, които успоредно да работят по самооценката, и на база на
попълнената консенсусна оценка от 2та екипа да бъде изготвен един общ Доклад).

Препоръчвам при следващ CAF преди официалното определяне на екипа (в
заповед) ръководството на ДАА в лицето на главния секретар да проведе
индивидуални или общи срещи с номинираните служители с обяснение на същността
на задачата и значението на тяхната работа и на модела за цялата организация с цел
те да разберат, че извършването на самооценката е „мисия“ и да бъдат помотивирани, активни и отговорни в процеса на работата им по CAF. В този контекст
от съществена важност е в състава на екипа да бъдат включени мотивирани
служители с отвореност към промени и готовност да работят по нови мащабни
задачи, от значение за цялата организация.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х

Стъпка 6: Съставете доклад с резултатите от самооценката
Силни страни
Екипът е съставил Доклад за резултатите от извършената самооценка съобразно
методиката на CAF. Това е основният документ по CAF за определяне на състоянието
(„диагнозата”) на организацията чрез идентифицираните силни страни, области за
подобрение и предложените от екипа идеи за мерки за подобрение. По-конкретно:

Извършената от екипа самооценка е обективирана в изготвения от екипа
аналитичен Доклад. Той е ясно структуриран и визуално много добре оформен – като
съдържа следните основни елементи: въведение; обхват на самооценката, основна
част, в която са представени 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
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препоръки за Плана за подобрение, и заключителна част (както и визуални схеми на
точкуването по критерии). Съобразно Доклада екипът по самооценката е дефинирал
(по критериите на CAF) за Агенцията общо 248 силни страни, 231 възможни
области/елементи за подобрение и е предложил 302 идеи за мерки/дейности за
подобрение.

Докладът е предоставен официално на ръководството от ръководителя на екипа
(Докладна записка 33-00-27#11/3.12.2019 г.), което го приема без намеса и корекции както е необходимо по модела. Той е утвърден от г-н Груев, председател на Държавна
агенция „Архиви”, на 06.12.2019 и е публикуван за широката общественост и
заинтересованите страни в рубриката по CAF (документи) на страницата на ДАА.
Докладът специално е представен както пред дирекционния съвет (на оперативно
заседание на Ръководния състав на ДАА на 09.12.2019 г.), така и пред служители на
Агенцията на ръководни и експертни позиции на специално организирана за целта
среща в рамките на регулярния „Петъчен културен салон” в зала „Архиви” (януари
2020 г.), което отговаря на препоръчителния по CAF процес на постоянна
комуникация, включително относно напредъка в работата по модела. Докладът е
представен в срок и в ИПА (писмо №33-00-27#12/09.12.2019 г.).
По отношение на работата на ДАА по посочената стъпка бих искала да обърна
внимание върху следния важен аспект: При изготвен и представен от екипа по
самооценка Доклад много е важен начинът на неговото възприемане и комуникация
от страна на висшето ръководство. Философията на модел CAF e, че освен силните
страни при самооценката трябва да бъдат дефинирани и областите за подобрение
(слабите страни) на една публична организация. Дори те са от много по-съществено
значение, тъй като именно тяхната идентификация и анализ води до изготвяне
впоследствие на План за подобрение, който набелязва пътят на усъвършенстване и
развитие на организацията. Следователно, за да се използва ефективно Доклада като
основа за действия на подобрение на организацията, посочените в него области на
подобрение (слаби страни) следва да се приемат от ръководството като един
обективен, полезен и критично градивен поглед към състоянието на организацията в
периода на извършването на самооценката и възможните перспективи за нейното понататъшно развитие. По време на проучването и на срещата ми с висшето
ръководство беше установена точно тази правилна позиция на възприемането на
Доклада (областите на подобрение), което е свързано и със целта на модела и
неговото правилно прилагане.
Области за подобрение
Въз основа на направеното документално проучване и проведените срещи и
интервюта в Агенцията по тази стъпка нямам специални препоръки или
идентифицирани области за подобрение.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х
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Част 3: Обратна връзка относно плана за подобрение
Стъпка 7: Съставете План за подобренията, въз основа на
утвърдения Доклад от самооценката.
Силни страни
Планът за подобрение и неговото изпълнение са основната цел на прилагането на
CAF, тъй като именно чрез тях се реализира развитието и усъвършенстването на
организацията. Съгласно насоките на модел CAF, въз основа на утвърдения от
ръководството Доклад в Агенцията стартира процеса по изготвянето на Плана за
подобрение. По-конкретно:

Съобразно добрите практики и препоръките на консултанта, в работата по
разработване на Плана са включени главният секретар (като ръководител на екипа за
изготвяне на Плана за подобрение) и директорите на дирекции от централната
администрация, които заедно с екипа по самооценка са преминали специализираното
обучение (2рият модул), насочено към подготовката на екипа за съставяне на Плана.

За изготвянето на Плана е извършена подготвителна работа от екипа, която
включва анализ на предложените в Доклада за самооценката препоръки за Плана,
както и разпределяне на идеите за мерки за подобрения по тематичност, групиране и
приоритизиране - по тяхното значение и постижимост - на основата на европейската
методика за приоритизация (представена в специализираното обучение – 2 модул).

При съставянето на Плана е спазена методиката на модел CAF. Планът е
структуриран на основата на цикъла „Планирай-Направи-Провери-Коригирай (PDCA)
като обхваща определените от екипа приоритетни области за подобрение, ключови
мерки и дейности за подобрение, индикатори, резултати/продукт и целеви стойности,
отговорници и срокове за изпълнение. Основните идентифицирани от екипа
приоритетни области за подобрение, за които са планирани съответните мерки и
дейности за подобрение са 4 (четири): „Ефективно планиране и управление”,
„Подобряване на вътрешната комуникация и развитие на професионалните умения на
служителите”, „Подобряване на външната комуникация със заинтересованите страни
и партньорствата”, „Подобряване на работната среда и процесите”. Планът за
подобрение съдържа общо 27 конкретни дейности/продукти за подобрение с общ
период на изпълнение 2020-2021 г.

Преди официалното представяне на Плана за одобрение в оперативен ред
проектът на план е консултиран с ръководството на ДАА, което е обосновано, с оглед
на ролята и гаранцията на ръководството за неговото изпълнение. С докладна записка
на главния секретар Планът е предоставен на висшето ръководство (ДЗ-81/14.02.2020
г.). Председателят на Агенцията го утвърждава официално (заповед № 21/14.02.2020
г.) като нарежда ежемесечно отчитане на изпълнението на Плана пред ръководството,
както и неговото публикуване на страницата на ДАА с оглед на публичност и
информираност на широката общественост и заинтересованите страни.

Утвърденият План е предоставен в срок и на ИПА в изпълнение на
Споразумението по проекта на ИПА (писмо №33-00-27#15/ 14.02.2020 г.)
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Области за подобрение
Въз основа на направеното документално проучване и проведените срещи и
интервюта в Агенцията по тази стъпка нямам специални препоръки или
идентифицирани области за подобрение.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х

Стъпка 8: Дайте публичност на плана за подобренията
Силни страни
И по отношение на Плана за подобрение Агенцията продължава да спазва
препоръката на модел CAF за информация, комуникация и публичност. По-конкретно:

Изготвен и утвърден е допълнителен Комуникационен план специално за Плана
за подобрение на ДАА (14.02.2020 г.), който определя конкретни дейности,
комуникационни канали, отговорни лица и срокове.

Планът е публикуван в рубриката по CAF (документи) на страницата на ДАА с
оглед на прозрачност, широка обществена осведоменост и възможност за
заинтересованите страни да се запознаят с него. Планирано е да бъде проведена среща
за представянето на Плана пред широк кръг служители (както Доклада в рамките на
ежемесечния „Петъчен салон“), но поради извънредното положение и въведените
противоепидемични мерки това не се осъществява. Но Планът е изпратен до всички
служители (чрез служебните електронни пощи).

Информация за напредъка по изпълнение на Плана се предоставя на заседанията
на ръководния състава на ДАА и се изпраща до всички служители (чрез служебните
електронни пощи).
Области за подобрение
Въз основа на направеното документално проучване и проведените срещи и
интервюта в Агенцията по тази стъпка нямам специални препоръки или
идентифицирани области за подобрение.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х
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Стъпка 9: Приложете Плана за подобренията
Силни страни
Разработването и изпълнението на План за подобрението в една организация е от
ключово значение за нейното усъвършенстване. В Агенцията е обърнато специално
внимание на целенасочено прилагане на утвърдения План за подобрение - като
съобразно CAF и добрите практики се осъществява системен и последователен подход
с разработен ефективен механизъм на мониторинг и контрол. Особено важна гаранция
за изпълнението на Плана е неговото директно включване в самия Годишен План (за
2020 г.) за реализация на стратегията на ДАА, както и в Целите на администрацията за
2020 г. По-конкретно:

В ДАА се осъществява регулярен преглед и отчетност за изпълнение на Плана.
Контролът по прилагането на Плана се упражнява лично от Председателя на
Агенцията, като ръководителят на екипа по CAF ежемесечно се отчита пред
ръководството за напредъка по изпълнението (чрез представени писмени отчети по
електронна поща и чрез докладване на заседанията на ръководния състав, отразено в
техните протоколи, които се изпращат за сведение на всички служители в ДАА).

В Агенцията се работи интензивно по изпълнение на Плана, чийто срок е
периодът 2020-2021 г. Прилагането на Плана стартира през м.март 2020 г. (веднага след
неговото утвърждаване през м.февруари 2020 г.) и въпреки извънредната ситуация с
COVID19 по време на посещението на място проверих и констатирах, че вече са
изпълнение 11 от общо 27 те мерки от Плана.

В Агенцията е извършено ясно разпределение на задачите и отговорните лица по
изпълнение на Плана/съответните мерки. На база на заповеди на ръководството
(№№37/11.03.2020г., 38/11.03.2020 г.,39/11.03.2020 г., 61/27.04.2020 г. и 62/28.04.2020
г.) са сформирани работни групи за изпълнение на определените за тях мерки, в които
участват главния секретар, ръководителят и членовете на екипа по самооценка, както и
други служители - на ръководни и експерти длъжности. Ръководителите на
определените по изпълнението работните групи предоставят на ръководителя на екипа
по самооценка своите ежемесечни отчети за напредъка, който ги обобщава в отчета,
изготвян от него.

Главният секретар и ръководителят на екипа по CAF следят редовно
изпълнението и на Комуникационния план относно Плана за подобрения. Съобразно
него в рубриката по CAF на страницата на Агенцията се публикува редовна
информация за напредъка по прилагането на Плана за подобрения – с оглед на
публичност и прозрачност на работата на ДАА и за информация на заинтересованите
лица. В настоящия момент в рубриката по CAF (публикация в Новини от 1.07.2020 г.) е
представен отчет за изпълнението на Плана до м.юли 2020 г. с детайлно посочване на
всички вече изпълнени конкретни мерки по Плана.

Планът за подобрение е включен в Плана за реализация на стратегията на ДАА
за 2020 г. и в Целите на администрацията за 2020 г., което осигурява неговото успешно
прилагане.
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Области за подобрение
На база на направеното документално проучване и проведените срещи и интервюта в
Агенцията препоръчвам:

Да се продължи с прилагания досега целенасочен подход за пълно изпълнение
на Плана за подобрение с определения механизъм за мониторинг, контрол и
ежемесечна отчетност. В края на настоящата година да се изготви обобщен отчет за
изпълнението на Плана през 2020 г. На тази база по преценка на ръководството и на
главния секретар да се направи актуализация на Плана за подобрение за 2021 – ако е
нужно.

В края на 2021 г. да се изготви Доклад относно цялостното изпълнение на Плана.
В него освен отчетност на конкретно изпълнените мерки за подобрение и обобщени
статистически и други данни (като % на цялостно изпълнение, постигнати
резултати/продукти други) да се направи 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 Агенцията и служителите й (по критериалните области по CAF или по
съответните приоритетни направления на Плана) и препоръки за следващ етап с оглед
на непрекъснатия процес на усъвършенстване на организацията. На тази основа може
да се направи обобщение на полезния ефект и на цялостното въздействие (включително
основни направления) от прилагането на модел CAF в ДАА с оглед вземането на
обосновано решение за ново прилагане CAF и то на новата версия на модела - CAF
2020!

Аналитичният Доклад/Отчет за цялостно изпълнение на Плана за подобрение да
бъде споделен с всички служители на Агенцията (и по преценка със заинтересованите
страни - цялостно или в резюме) – с оглед повишаване на тяхното разбиране, интерес и
съпричастност към работата в ДАА по CAF. Същият документ да бъде предоставен и
на националния CAF ресурсен център в ИПА.

Дейностите са извършени по:
много
ограничен
ограничен
начин
начин

приемлив
начин

задоволителен отличен начин
начин
х
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Част 4: Обратна връзка относно принципите за цялостно управление
на качеството
По-долу са представени подробно двата избрани ключови за организацията принципа
(съобразно образеца за Доклад в Националните правила за външна обратна връзка), но
всички 8 принципа за цялостно управление на качеството са оценени на основа на
направеното проучване и проведени срещи, прегледа на идентифицираните силни
страни и области за подобрение в Доклада по самооценката по CAF и образците на
Националните правила за външна обратна връзка (въпросник с критерии и профил на
3ти стълб) - отразено в профила на общата оценка в края на настоящия Доклад.

Принцип 2: Фокус върху към гражданите/потребителите
(Въведете първия избран принцип за цялостно управление на качеството)
Посоченият принцип означава, че организацията се фокусира върху нуждите на
настоящи и потенциални граждани/потребители. Тя ги включва в разработването
на продукти и услуги, както и в подобряването на нейната ефективност.
Агенцията провежда държавната политика в областта на опазването, обогатяването и
популяризирането на Националния архивен фонд (НАФ), който е носител на
историческата памет и има важно значение за осигуряване на държавата,
гражданите/потребителите и обществото с документална информация. Една от
основните дейности на Агенцията е свързана с разширяване и облекчаване на достъпа
до националното документално наследство, което е в пряка връзка със защитата на
конституционното право на гражданите за достъп до информация. В тази връзка
Агенцията осигурява архивна информация на гражданите/потребителите като стотици
хиляди ползват нейните услуги. Така например през 2019 г. в държавните архиви са
регистрирани общо 149 564 потребители на архивна информация (от които 4775 са
читатели в читалните и 144 789 посетители в сайтовете на ДАА).
Силни страни

ДАА
обръща
специално
внимание
на
удовлетвореността
на
гражданите/потребителите, ползващи държавните архиви - като извършва проучване
чрез анонимна анкета и други канали. От 2016 г. въз основа на постъпилите през
календарната
година
мнения,
препоръки,
коментари
и
жалби
на
гражданите/потребителите, ДАА изготвя и публикува на страницата си ежегоден
доклад за резултатите от проучването на удовлетвореността на потребителите на
архивна информация, като ги взима предвид за подобряване на дейността си. Така
например след извършено проучване на мненията на потребителите на архивна
информация, е въведено удължено работно време на Научната читалня № 100 „Акад.
Иван Дуйчев” на Централния държавен архив. Понастоящем в рамките на
прилагането на модел CAF по Плана за подобрение се работи по актуализация на
анкетната карта и насочването й към потребителите и на онлайн услугите – на
електронните услуги, тематичните дигитални колекции, информационните системи
(ИСДА и НЕРА) и социалните мрежи.
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В допълнение в процеса на настоящето първо прилагане на модел CAF, с цел активно
привличане на потребителите на архивна информация като една от главните
заинтересовани страни в процеса на подобряване дейността на ДАА, те са включени в
целевата група за онлайн анкетно проучване (проведено през м. юни 2020 г.) за
изразяване на мнението им и предложенията им за нови стратегически цели и
дейности на Агенцията (по въпроси, свързани с мисията, визията, ценностите,
стратегическите и оперативни цели на ДАА).

За подобряване на достъпа до информация, както и за нейното обогатяване
Агенцията успешно използва съвременни информационни и комуникационни
технологии и извършва дигитализация на архива в информационните си системи –
Информационната система на държавните архиви (ИСДА) и Регистъра на НАФ
(НЕРА). По този начин ДАА отговаря и на препоръките на потребителите за
дигитализиране на националното документално богатство и облекчаване на достъпа
до него чрез онлайн търсене. В резултат на усилията на Агенцията цялата база на
дигиталния архив на ДАА в ИСДА към 31.12.2019 г. включва 105 565 дигитални
мастер обекта (дигитализирани архивни документи в тяхната цялост), съдържащи 356
387 дигитални мастер образа (страници от архивни документи) с обем приблизително
20 ТБ. Броят показвания на дигитални обекти от Дигиталния архив на ДАА директно
през публичната част на ИСДА в Интернет за 2019 г. е 23 529 – най-големият от
стартирането на достъпа до Дигиталния архив през публичната част на ИСДА през
2015 г. Общият брой показвания за петте години от 2015 г. до края на 2019 г. е 75 515,
от които 31% само през 2019 г.

За подобряване на качеството и разширяване на достъпа за потребители на
архивна информация (администрация, физически и юридически лица), ДАА
предоставя електронни специализирани услуги, които обхващат всички услуги,
свързани с използването на архивните документи, съхранявани в държавните архиви.
Внедрените електронни услуги, достъпни чрез административния интернет сайт на
ДАА, осигуряват възможност за подобряване на административното обслужване на
потребителите на архивна информация (от страната и чужбина). В допълнение с цел
подобряване на техническата обезпеченост и в отговор на потребностите на
читателите, във всички читални на ДАА са поставени компютърни конфигурации,
чрез които потребителите имат безпрепятствен достъп до ИСДА и тематичните
дигитални колекции. Благодарение на осигурените електронни услуги ДАА имаше
възможност по време на извънредната ситуация безпрепятствено да изпълнява една от
основните си функции – предоставяне на документна информация посредством
извършване на справки, предоставяне на копия на различен носител и издаване на
удостоверения.

Популяризирането на НАФ е една от основните дейности на ДАА, насочена към
формиране на общественото разбиране за значението и функциите на архивите като
национална институция, пазители на историческата памет, и предоставяне за
използване в общодостъпна форма на архивни документи от обществен интерес. С
оглед на разширяване и обогатяване на предоставяната информация за
гражданите/потребителите като включена мярка в Плана за подобрение по CAF вече е
стартиран YouTube канал на ДАА (с публикувани засега 9 видеоклипа), а в началото
на м. юни 2020 г. е създаден профил на ДАА в Twitter (с вече две публикации за
организираното събитие по повод 9 юни – Международният ден на архивите).
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Признание за целенасочените усилия на ДАА за подобряване и улесняване на достъпа
и използването на архивните документи от гражданите/потребителите е полученият
през юли 2020 г. сертификат за класиране на Централния държавен архив на пето
място по достъпност на държавните архиви от страните от бившия Съветски съюз и
Източния блок.
Области за подобрение

Препоръчвам ДАА да продължава усилията си за проучване на нуждите и
мненията на своите потребители с оглед на подобряване на нейната работа и
предоставяне на услуги, отговарящи на техните очаквания

Препоръчвам Агенцията да осъществява проактивна политика към
гражданите/потребителите за насърчаване участието им в подобряване на
ефективността на работата на Агенцията и на нейните услуги, продукти и процеси.

Дейностите са извършени по:
Организацията: Не
е Е достигнала Е достигнала Е достигнала
достигнала
начално ниво ниво
на ниво
на
начално ниво
реализация
зрялост
х

Принцип 5: Развитие и участие на хората
(Въведете втория избран принцип за цялостно управление на качеството)
Силни страни
 Ръководството на Агенцията разбира важността на човешкия фактор за
осъществяване на мисията и дейността на организацията. Затова в последните години
ДАА провежда последователна политика за засилване на мотивацията на
служителите и осигуряване на възможности за тяхното професионално развитие и
кариерно израстване. В този контекст ДАА провежда проучвания за мотивацията на
служителите. През 2017 г. е извършено за първи път мотивационно проучване - от
външен изпълнител. През 2018 г. в организирания от ИПА ежегоден конкурс за добри
практики и иновации с проект „Разработване и изпълнение на програма на ДАА за
управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на
Агенцията за периода 2018-2020 г.” ДАА получава трета награда в област „Човешки
ресурси“. През 2019 г. в рамките на прилагането на модел CAF в Агенцията се
провежда цялостно проучване на удовлетвореността на служителите от работата им
(по различни тематични въпроси), в което се включват около 83 % от всички
служители. Обобщените резултати от това проучване се използва при извършената
самооценка от екипа и при включване на мерки за подобрения в Плана за подобрение
(така например в приоритетните области на Плана „Подобряване на вътрешната
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комуникация и развитие на професионалните умения на служителите“ и в
„Подобряване на работната среда и процесите” се съдържат важни мерки, свързани
със служителите и работната им среда.

ДАА полага усилия да направи служителите си по-съпричастни и активни в
процеса на работа и развитие на Агенцията. В тази насока при прилагането на модел
CAF освен проучването за удовлетвореност на служителите, е проведено и онлайн
проучване за мнението и предложението на служителите относно мисията, визията,
ценностите, стратегическите и оперативни цели и свързаните с тях дейности (което е в
изпълнение на предвидена в Плана за подобрение мярка). Също така служителите
активно са ангажирани в процеса по прилагане на модел CAF и изпълнение на Плана
за подобрение, както и в процеса на подготовка на проекта на Кодекса за поведението
на служителите в Държавна агенция „Архиви” (също мярка от Плана за подобрение).
През 2019 и 2020 г. се предприемат и действия за признание на успешната работа на
служителите чрез номиниране и избор на „служител и екип на годината”.

Агенцията насърчава развитието на служителите чрез обучения. Един от
акцентите на самооценката и на Плана за подобрение включва развитието на знанията
и уменията на служителите. В тази насока служителите на ДАА участват активно в
електронните обучения на ИПА - по различни теми (в изпълнение и на Плана за
подобрение). Така например само през 2020 г. общо 240 служители са преминали
обучения на ИПА за надграждане и развитие на специализираните им знания и
умения. Също така десетки служители са обучени по CAF през 2019 – 2020 г. В
процеса на прилагането на модел CAF между членовете на екипа се обсъждат и
обменят полезни предложения – като например необходимостта за организиране на
обучения за развитие и надграждане на специализираните знания и умения в областта
на архивистиката, документалистиката и приложението на новите технологии “ (което
е включено и в Плана за подобрение). На тази база и на основа на предложение на
ръководителя и член на екипа по самооценка, с подкрепата на ръководството, е
разработен и одобрен през м. май 2020 г. проект на ДАА „Подобряване на
специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на
Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика”,
финансиран по ОПДУ.

По време на процеса на въвеждане на модел CAF възниква иновативна идея за
изява на талантите на служителите и по-този начин за по – добро опознаване на
хората в Агенцията. Тя се реализира и предизвиква сериозен интерес чрез
провеждането на изложба с картини, чийто автори са служители от различни звена на
Агенцията (м.декември 2019 г.).
Въз основа на направеното цялостно проучване бих искала да отбележа същественият
извод, че именно прилагането на модел CAF в ДАА дава силен тласък за развитие и
прилагане на този важен принцип на съвършенство. Една от основните ползи от CAF
в Агенцията е направената оценка за значимостта на хората за организацията и
необходимостта от провокиране на тяхната активност, ангажираност, развитие и изява
на възможностите им в полза на администрацията. В рамките на процеса на
самооценка и проведените проучвания за мнението на служителите е направен
внимателен анализ на силните страни и области на подобрение по отношение на
човещките ресурси (критерий 3 във връзка с критерий 7), на основата на който са
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планирани и се изпълняват мерки за подобрение по Плана (като например внедряване
на система за управление на човешките ресурси, формулирането на отделна
стратегическа цел за хората в подготвяния проект на нов стратегически документ на
ДАА, развитие на знанията и уменията им чрез обучения и други).
Области за подобрение

Препоръчвам ДАА да изпълни успешно планираните мерки за подобрение в
областта на човешките ресурси (от Плана за подобрение). Нещо повече би било
полезно да се прегледат и обсъдят кои други идеи, предложени в Доклада по
самооценката, могат да се приложат и развият в оперативен план, тъй като в
направената самооценка са констатирани множество елементи за подобрение и
предложени множество идеи/мерки за тях. Като цяло политиката за човешки ресурси
в ДАА е необходимо да бъде важен приоритет за развитие.

Препоръчвам резултатите от планираните проучвания за удовлетвореност на
служителите да се отчитат всяка година, на основа на което да се обсъждат и
предприемат адекватни мерки за подобрения. Служителите да бъдат информирани за
това с оглед на развитие на тяхното доверие, че мнението им „се чува” и че води до
подобрения. Това би имало важно значение и за развитие на диалога между
ръководството и служителите.

Препоръчвам да бъде анализиран ефекта от прилагането на модел CAF и на
Плана за подобрение в областта и на човешките ресурси (като приоритетно
направление), което може да е полезно при последващо ново прилагане на модела.

Препоръчвам Агенцията да продължава да осъществява проактивна политика
към служителите си за насърчаване участието им в подобряване на ефективността на
работата на Агенцията и на нейните услуги, продукти и процеси, както и за тяхното
развитие и мотивация.

Дейностите са извършени по:
Организацията: Не
е Е достигнала Е достигнала Е достигнала
достигнала
начално ниво ниво
на ниво
на
начално ниво
реализация
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х
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Част 5: Профил на оценката
Профил за оценка по Стълб 1 и Стълб 2
1
Стъпка 1 - Решете как да планирате и организирате
процеса по самооценка
Стъпка 2 – Дайте публичност на проекта за
самооценка
Стъпка 3 – Съставете една или повече групи за
самооценка
Стъпка 4 – Организирайте обучение
Стъпка 5 – Извършете самооценката
Стъпка 6 – Съставете доклад за резултатите от
самооценката
Стъпка 7 – Съставете план за подобрения
Стъпка 8 – Дайте публичност на плана за подобрения
Стъпка 9 – Приложете плана за подобрения
Минимален необходим резултат
(включително 3 стъпки с минимален резултат 4) = 28

2

3

4
х

5

х
х
х
х
х

х
х
х
Точки: 42 общо
(от 28 минимум)

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
х
развитие и участие на хората
6.
Непрекъснато обучение, иновации и
х
усъвършенстване
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

Етикетът не се присъжда
х
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