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Екип по проекта

2

• Оценители; хора, заемащи ключови 
длъжности и техните ръководители в 
пилотните предприятия

• БКХП; Секторен референт

• Експерти от Националния център за 
оценка на компетенциите

• Консултанти от КПМГ Адвайзъри ЕООД
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Цели на проекта
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• Тестване практическата приложимост на 
разработения секторен модел (СМ)

• Популяризиране на СМ и ползите от него 
чрез консултации на широк кръг 
заинтересовани лица

• Засилване капацитета на пилотните 
предприятия за приложение на 
компетентностния подход в УЧР и 
обучение за работа с MyCompetence

• Събиране на обратна връзка от широк 
кръг заинтересовани лица за 
функционалностите и приложимостта на 
MyCompetence
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Основни етапи
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Етап 1
юли – октомври 2013 г.

Етап 2
ноември 2013 г.

Етап 1  

Тестване, верифициране и 
консултиране на разработения 
Секторен модел и  Карта за 
оценка на компетенциите в 5 
пилотни предприятия и 10 
ключови длъжности от съответния 
сектор

Етап 2

Обучение на работното място на 
най-малко 31 специалисти по 
човешки ресурси, оценители на 
компетенции и ръководители на 
екипи от пилотните предприятия 
в сектора за работа с
MyCompetence
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Тествани ключови длъжности, Етап 1
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1. Апаратчик химически процеси

2. Инженер механик

3. Инженер еколог

4. Началник смяна

5. Инженер автоматизация на 

производството

6. Химик, контрол на качеството

7. Ръководител иновации

8. Технолог химик

9. Мениджър продажби

10. Организатор производство
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Основни дейности и резултати, Етап 1
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Полево проучване Фирмени модели и 
КОК

Експериментална 
оценка на 

компетенциите

§Оценка на компетенциите 
на 13 заемащи КД

§Подготовка от Консултанта 
на инструментариум за 
оценка на компетенциите. 
В зависимост от 
разработените фирмени 
модели, бяха използвани:

§ Структурирано 
интервю
§ Самооценка
§Оценка на технически 

компетенции от прекия 
ръководител

§Проведени 23 
индивидуални 
структурирани интервюта 
със заемащи ключови 
длъжности (КД)

§Съдействие от 
Консултанта с 
информация, която да 
бъде предоставена на 
хората предварително

§Обобщени препоръки от 
интервюираните лица, 
както за СМ, така и за 
фирмените модели на 
длъжностите

§Проведени индивидуални 
срещи с ръководителите 
на всички тествани 
ключови длъжности

§Отразяване на 
коментарите им директно 
в MyCompetence, 
съобразени с препоръките 
на интервюираните лица

§Изготвени 13 фирмени 
модела на ключови 
длъжности и КОК за всяка 
от тях

Проведени 47 консултации на физически лица и 10 на организации
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Основни изводи от Етап 1
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• Структурата, целите и предназначението на СМ се разбират ясно и се приемат 
позитивно от интервюираните лица;

• Описанията на ключовите длъжности се оценяват високо от интервюираните по 
отношение на коректност и пълнота; получените в тази връзка препоръки касаят 
основно фирмените модели, а не СМ;

• Обемът и обхватът на компетентностния профил на тестваните ключови длъжности 
се определят като прекалено големи (интервюираните лица посочват набор от 5 до 7 
компетенции);

• Формулировките на наименованията, дефинициите и поведенията на компетенциите 
като цяло се разбират лесно от интервюираните. При хора, заемащи оперативни, 
изпълнителски и строго технически длъжности се наблюдава тенденция за по-високо 
приоритизиране и по-лесно разбиране на специфичните за сектора (техническите) 
компетенции в сравнение с основните. От друга страна, техните ръководители често 
определят и основните компетенции като също толкова важни за ефективното 
изпълнение на длъжността;

• По отношение на източниците за придобиване и развитие на компетенциите, 
интервюираните често посочват като най-ефективно придобиването на опит в 
процеса на работа от по-старши колеги.
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Някои препоръки към MyCompetence, Етап 1
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• Линк към описанията в НКР
• Изискваното ниво на проявление на компетенциите 

да се отразява автоматично в модела на длъжност
• …

Съдържателни по 
елементите на 
длъжностите

• Администраторът сам да определя структурата на 
доклад от оценка

• Компетенциите и поведенията да се оценяват по 
една и съща скала

• …

Методологични

• Възможност за определяне на цели и оценка на 
цели/ по показатели

• Разширяване на инструментите за оценка с 
професионални и езикови тестове

• …

Към функциите и 
съдържанието на 

MyCompetence

Технически

Всички изводи и препоръки от дейностите в Етап 1 са описани  по-
детайлно в Аналитичния доклад, изготвен от КПМГ, 18.10.2013

• Да се въведат функции “undo” и “spell check”
• Докладите и профилите на КД да се генерират и в 

Word, не само в PDF
• …
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Основни дейности и резултати, Етап 2
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Изготвяне на 
материали

Провеждане на 
обученията

Обобщение и анализ 
на обратната връзка

§Мнения относно 
провеждане на 
обученията, съдържание и 
методи на провеждане на 
обученията, качество на 
организацията

§Препоръки относно 
MyCompentece

§Презентационни 
материали

§ График за провеждане на 
обученията

§Изпитен въпросник и 
скала за оценка

§Въпросник за оценка 
удовлетвореността от 
обучението

§ 6 академични часа

§ 34 оценители на 
компетенции, 
специалисти по УЧР и 
ръководители

§ Участници от 8 
предприятия

§Провеждане на място в 
пилотните предприятия

Обучени 34 лица от 8 предприятия
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Обратна връзка от участниците (1/6)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мястото е подходяща за обучението.

Мястото е оборудвано с необходимите за 
обучението технически средства.

За обучението са осигурени достатъчно 
учебни  материали.

15%

12%

12%

85%

88%

88%

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Не До известна степен До голяма степен Да
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Обратна връзка от участниците (2/6)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Съдържанието отговаря на целите на 
обучението.

Придобитите знания и умения ще бъдат 
полезни  в професионалната ми дейност.

Обучението дава възможност за повишаване 
на  компетенциите по темата.

Имах възможност активно да участвам в 
обучението. 

3%

3%

15%

29%

24%

18%

85%

68%

76%

79%

СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Не До известна степен До голяма степен Да
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Обратна връзка от участниците (3/6)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Обучаващият представя материала напълно 
разбираемо.

Обучаващият има задълбочени познания в 
областта, в която преподава.

Обучаващият успя да създаде и задържи интереса 
ми по време на обучението.

Обучаващият използваше ефективни методи на 
обучение.

Обучаващият отговори изчерпателно на 
зададените от мен въпроси

Обучаващият представи съдържанието  по 
интересен и интерактивен начин.

Обучаващият подкрепяше съдържанието с 
различни форми на  илюстрация.

3%

3%

3%

18%

9%

6%

12%

6%

100%

97%

82%

91%

94%

85%

91%

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Не До известна степен До голяма степен Да
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Обратна връзка от участниците (4/6)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Обучението е добре организирано.

Използваните материали са добре подбрани 
и полезни.

Продължителността на обучението беше 
подходяща.

Бих желал да получавам информация за 
обучения, организирани от Българска …

Бих се включил в друго обучение, 
организирано от Българска стопанска камара.

Бих препоръчал това обучение на мои колеги 
и познати.

6%

15%

18%

26%

12%

35%

24%

85%

82%

74%

82%

65%

76%

КАЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Не До известна степен До голяма степен Да
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Обратна връзка от участниците (5/6)
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12%

88%

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Слаба Задоволителна Средно добра Добра Отлична

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, с финансовата помощ на Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска
стопанска камара – съюз на българския бизнес и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
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Обратна връзка от участниците (6/6)
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• Кои според Вас бяха силните страни 
на това обучение?

• „Практическите упражнения” 

• „Интерактивност, нагледни 
материали, компетентен 
преподавател, който отговаря 
изчерпателно на въпросите”

• Какво бихте подобрили в обучението?

• „Още по-задълбочено, с повече 
време за обучение”

• „Може би да се включат повече 
участници - всички ръководители и 
мениджъри”

• Препоръки към MyCompetence, в 
потвърждение и допълнение на тези 
от Етап 1 (описани в доклада от Етап 2, 
изготвен от КПМГ, 20.11.2013)
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Следващи стъпки
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• Използване на информация от СМ от страна 
на образователните институции

• Определяне на набор от основни компетенции, 
които да послужат за всички длъжности в 
компанията

или

• Разработване на модели от компетенции и за 
други ключови длъжности

• Обвързване на съществуващите практики по 
УЧР с компетентностния модел

• Изграждане на нагласи и знание у хората за 
ползите от приложението на компетентностния
подход в УЧР

• Съдействие от Националния център за оценка 
на компетенциите и през програмен период 
2014 – 2020 
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Някои от функционалностите на ИСОК

17

• Електронни обучения

• Създаване на профил на 
длъжност

• Създаване и управление 
на процедура по оценка

• Формуляр за оценка

• Самооценка

• 360-градусова оценка

• Отразяване на резултати 
от оценяване

• Генериране на доклад от 
оценка
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