СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
14.2.2022 г.

X

СОА22-РД09-421/14.02.20...

регистрационен номер, дата
гр. Соф ия
Подписано от: Desislava Milkova Panova

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, съобразявайки се със споразумение с рег. № СОА20-ДГ56-1198/23.09.2020 г.
между „Института по публична администрация“ (ИПА) и Столична община, за подкрепа при
внедряване на модела CAF в СО, по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в
българската администрация“, във връзка със писмо с рег. № СОА22-ДИ05-14/04.01.2022 г. и
Заповед № СОА22-РД91-8/06.01.2022 г. за определяне на екип по изготвяне на План за
подобрение
I. У Т В Р Ж Д А В А М:
План за подобрение на Столична община по модела CAF за периода 2022 – 2023 г., в
интегриран файл във формат .xls, неразделна част към заповедта:

ПЛАН ЗА
ПОДОБРЕНИЕ CAF 2022-2023.xls

II. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Отговорните длъжностни лица в Столична община по изпълнението, посочени в
Плана за подобрение да изготвят тримесечни отчети по напредъка на дейностите, които да ми
бъдат предоставяни официално до 5-то число на съответния отчетен месец.
2. Планът за подобрение да се обяви публично, като се публикува на Официалния портал
на Столична община www.sofia.bg в рубрика „Модел CAF-2020“ и на Вътрешната страница в
секция „Столична община стартира внедряването на модела CAF“.
3. Срокът за изпълнение на плана е 1 (една) година, считано от 01 април 2022 г.
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Електронен документ, подписан с ел. подпис.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на служителите от структурите на пряко
подчинение на кмета на Столична община, на ресорните ръководители от Столична общинска
администрация със задължение за свеждане до знанието на всички служители от съответния
ресор – за сведение и изпълнение, на зам.-кмета в направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие – за изпълнение на т. II, 2 от заповедта.
Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на Института по публична
администрация – за сведение, на главния архитект на Столична община – за сведение,
изпълнение и свеждане до знанието на всички служители от направление „Архитектура и
градоустройство“ - за сведение и изпълнение.
Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.
14.2.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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