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СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

Съкращение Описание 

КФ Кохезионен фонд 

ГД „Регионална и 

селищна политика“ 
Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ 

ЕК Европейска комисия 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕС Европейски съюз 

ЧР  Човешки ресурси 
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ  

Термин Описание 

Компетентност 

Способност за прилагане или използване на знания, 

умения, способности, различни видове поведение и 

личностни характеристики с цел успешно осъществяване 

на важни работни задачи или специфични функции, 

изпълнение на дадена роля или работа на дадена позиция. 

Рамка на 

компетентностите 

Инструмент за управление на човешките ресурси, 

включващ набори от компетентности, които са от значение 

за развитието както на организациите, така и на 

служителите. 

Служители на 

равнището на вземане 

на решения (вземащи 

решения лица) 

Това са ръководителят на институцията на ЕФРР/КФ или 

лица, които работят на относително високи стратегически 

нива в управлението 

Рамка на ЕС на 

компетентностите 

Рамка на компетентностите за ЕФРР и КФ, разработена от 

ГД „Регионална и селищна политика“ 

Групи от работни роли 

Трите вида позиции на служителите, участващи в 

управлението и изпълнението на ЕФРР/КФ (служители на 

оперативно равнище, служители на надзорно равнище и 

служители на равнището на вземане на решения) с оглед 

на задачите, подзадачите и отговорностите, които се 

изпълняват на съответното равнище. 

Екип за изпълнение 

Екипът на дадена администрация, който отговаря за 

изпълнението на оценка на компетентностите чрез 

използване на рамката на ЕС на компетентностите и 

инструмента за самооценка.  

Институция 

Видове институции, участващи в управлението и 

изпълнението на ЕФРР и КФ в съответствие с 

регламентите: функции на координиращ орган, 

управляващ орган, сертифициращ орган, междинно звено, 

одитен орган или съвместен секретариат. 

Инструменти 
Рамка на ЕС на компетентностите и инструмент за 

самооценка 

Длъжностна 

характеристика 

Документ, в който се обобщават основните отговорности, 

функции и главните задължения, компетентностите и 

изискваните нива на владеене на компетентностите. 

Управленски 

компетентности 

Компетентности, насочени към управленски функции и 

основани на придобитите знания, способности и умения. 

Оперативни 

компетентности 

Компетентности, изисквани от служителите, за да 

изпълняват успешно възложените им функции във връзка с 

управлението на ЕФРР и КФ. 

Служители на 

оперативно равнище 

Това са експертите, които работят непосредствено по 

различните задачи и подзадачи в рамките на 

организацията. 

Професионални 

компетентности 

Компетентности, изисквани във връзка с изпълнението на 

специфични професионални функции и основани на 

придобитите знания, способности и умения. 
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Термин Описание 

Регламенти 
Регламентите за европейските структурни и инвестиционни 

фондове за периода 2014—2020 г. 

Автоматизиране на 

процеса чрез роботика 

Използване на технология, която позволява 

конфигурирането на компютърен софтуер или 

използването на „робот“ с цел намиране и разясняване на 

съществуващи приложения за обработване на трансакции, 

боравене с данни, задействане на реакции и 

взаимодействие с други цифрови системи. 

Самооценка 

Оценка на собственото ниво на владеене на изискваните 

компетентности с цел ефективно и ефикасно изпълнение 

на възложените функции. 

Инструмент за 

самооценка 

(инструмент) 

Уеббазираният инструмент, който се използва за оценка на 

нивото на владеене на компетентностите от страна на 

потребителя и за определяне на компетентностите, които е 

необходимо да бъдат доразвити. 

Подзадача 

Действие, което се изпълнява от орган (институция) или 

лице и което води до резултат, свързан с управлението на 

ЕФРР и КФ. 

Служители на 

надзорно равнище 

(надзорници) 

Това е средното управленско равнище на институциите на 

ЕФРР/КФ, обикновено ръководители на организационни 

звена, които отговарят за група от лица и не участват 

пряко в оперативното изпълнение на програмата. 

Задачи 

Група от подзадачи, обединени от целта на задачата и 

изпълнявани от дадено лице или група от лица като част 

от ежедневните им дейности за осигуряване на 

управлението на ЕФРР и КФ. 

Планове за обучение и 

развитие 

Планове за развитие на компетентности въз основа на 

резултатите от оценка на компетентностите, извършена 

чрез използване на рамката на ЕС на компетентностите и 

инструмента за самооценка. 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 

 

5 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 1

Настоящите насоки за потребителя са разработени от Европейската комисия, ГД 
„Регионална и селищна политика“, като целта им е да подпомогнат 

администрациите, участващи в управлението и изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд, при прилагането на рамката на ЕС на компетентностите и 

инструмента за самооценка (наричани по-долу „инструментите“). 

Насоките за потребителя представляват основният документ с насоки за 

прилагането на инструментите на административно равнище. Препоръчително е с 

тях обстойно да се запознаят служителите на администрацията, която ще отговаря 
за прилагането на инструментите, преди да започне оценката на компетентностите.  

Съдържанието на насоките за потребителя обхваща: 

 рамката на ЕС на компетентностите, като се описват подробно изискваните 

компетентности във връзка с управлението и изпълнението на ЕФРР и 

Кохезионния фонд, обосновката на рамката и ползите от нея (глава 2); 

 инструмента за самооценка, чрез който съдържанието на рамката на ЕС на 

компетентностите се включва в инструмент, подходящ за самооценка на 

компетентностите на служителите и институциите (глава 2); 

 организацията на процеса по оценяване на компетентностите от гледна точка на 

последователността на етапите и дейностите, както и препоръки за това какво 

следва или не следва да правят институциите при прилагането на инструментите 

(глава 3); 

 изготвянето на планове (и модел) за обучение и развитие с цел подобряване на 

компетентностите, които е необходимо да бъдат укрепени допълнително, 

включително методологическа рамка за подбор на най-подходящите варианти за 

обучение (глава 3); 

 технически указания, в които се описват необходимите стъпки за изменение на 

рамката на ЕС на компетентностите и на инструмента за самооценка (глава 4). 

Взаимовръзката между тези части е представена в изображението по-долу: 
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Като първа стъпка администрациите следва:  

 да се снабдят с копие на инструмента за самооценка, като подадат искане за 

потребителско име и парола на адрес REGIO-COMPETENCY-

FRAMEWORK@ec.europa.eu, и 

 да въведат потребителското име и паролата на следния уебсайт, където се 

намира инструментът за самооценка:  

 https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools 

 

 

 

mailto:REGIO-COMPETENCY-FRAMEWORK@ec.europa.eu
mailto:REGIO-COMPETENCY-FRAMEWORK@ec.europa.eu
https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools
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 ОБОСНОВКА И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 2

 Кое обуславя необходимостта от рамка на ЕС на 2.1

компетентностите и инструмент за самооценка 

С постепенното развитие на политиката на сближаване се разшири обхватът на 
необходимите знания и компетентности за нейното изпълнение. Предвид това 

Комисията отделя все по-голямо внимание на подпомагането на усилията на 
държавите членки за укрепване на административния капацитет на националните и 

регионалните администрации, които управляват ЕФРР и Кохезионния фонд, чрез 
изпълнението на конкретни действия.  

През програмния период 2014—2020 г. бяха направени промени в регламентите, 

което означава, че са необходими нови компетентности за управлението и 
изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд. Освен това ефективното управление на 

фондовете изисква съчетание от компетентности, които надхвърлят изискванията в 
регламентите.  

В отговор на тези предизвикателства Комисията разработи рамката на ЕС на 
компетентностите и инструмента за самооценка като практически „инструменти“ за 

подпомагане на администрациите с цел укрепване на капацитета за управление и 
изпълнение на ЕФРР и Кохезионния фонд:  

 рамката на ЕС на компетентностите представлява инструмент за управление на 

човешките ресурси, в който се определят съответните компетентности, които са 

от значение за развитието на служителите и на институциите, участващи в 

управлението и изпълнението на ЕФРР и КФ;  

 инструментът за самооценка е основан на съдържанието на рамката на ЕС на 

компетентностите и се използва за оценка на нивото на владеене на 

компетентностите от страна на служителите и институциите, като осигурява 

доказателства във връзка с действията за развиване на компетентностите. 

Основните ползи от тези инструменти се заключават в следното: 

 това са инструменти за изграждане на необходимия капацитет, пригодени към 

специфичните особености на ЕФРР и Кохезионния фонд; 

 те предоставят възможност на администрациите да проучат нивото на 

компетентностите както на равнището на служителите, така и на 

институционално равнище; 

 те са източник на информация за управлението на институциите по отношение 

на потребностите от развитие на компетентностите; 

 те предоставят първична информация, която служи за разработването на 

стратегии, насочени към потребностите от развитие на компетентностите, 

включително по-стратегическо използване на техническата помощ по линия на 

ЕСИ фондовете; 

 те са източник, който позволява да се проучат възможните подобрения на 

организационната структура на администрацията във връзка с функциите, 

свързани с ЕФРР и КФ; 

 те улесняват обсъжданията между служителите и надзорниците по отношение 

на съответното ноу-хау, капацитета на служителите и техните силни и слаби 

страни; 

 те не изискват технически умения и не водят до разходи за администрациите. 
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Използването на инструментите не е задължително, като резултатите от 

самооценката са предназначени за използване единствено от институциите, а не да 
служат като основа за доклади до Комисията. В същия дух при прилагането на 

инструментите в рамките на дадена институция се препоръчва те да се използват 
отделно от процесите на оценяване и резултатите от оценките на служителите да се 

обработват в условията на поверителност. 

 Основни понятия и определения 2.2

Рамка на ЕС на компетентностите 

В рамката на ЕС на компетентностите са дефинирани компетентностите, които са от 
значение за развитието на служителите и институциите, участващи в управлението 

и изпълнението на ЕФРР и КФ. Тя обхваща координиращия орган, управляващия 

орган и междинното звено, съвместния секретариат, сертифициращия орган и 
одитния орган. Фигурата по-долу дава най-обща представа за съдържанието на 

рамката на ЕС на компетентностите:  

 

От практически съображения съдържанието на рамката на ЕС на компетентностите е 
включено в отделни файлове във формат Excel, по един за всеки вид институция. 

Настоящата версия на рамката на ЕС на компетентностите е включена в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАМКА НА ЕС НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, като във фигурата по-долу 
е даден пример за съдържанието: 
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За всеки вид институция рамката на ЕС на компетентностите включва: 

 задачи и подзадачи: те са определени, като се вземат предвид регламентите за 

ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г., националните правни актове и 

посочените примери за добри практики в резултат на опита на различни 

държави членки; 

 групи от работни роли: съществуват три групи от работни роли, а именно 

вземащи решения лица (обикновено ръководителя на институцията за 

управление на средствата от ЕФРР/КФ), надзорници (например ръководителите 

на организационните звена) и служители на оперативно равнище с различно 

старшинство; 

 групи от компетентности: съществуват три групи от компетентности, а именно 

управленски, професионални и оперативни компетентности, свързани със 

задачите и подзадачите, които се изпълняват от отделните служители въз основа 

на работната им роля; 

 оперативните компетентности са компетентностите, които се изискват за 

изпълнението на възложените функции в съответствие с регламентите 

(например опростени варианти за разходите, държавна помощ);  

 професионалните компетентности се изискват за ефикасно изпълнение 

на специфични професионални функции (например уреждане на конфликти, 

решаване на проблеми);  

 управленските компетентности се изискват за служителите с управленски 

функции и до известна степен за оперативните служители (например 

делегиране, лидерство); 

 ниво на владеене: за всяка компетентност се прилага скала на владеене от 0 

до 4. Нивата на владеене, включени в рамката на ЕС на компетентностите, 

представляват средносрочната цел за развитие на компетентностите за 

служителите и институциите.  

Инструмент за самооценка 

Инструментът за самооценка е достъпен онлайн и няма технически изисквания за 
използването му, с изключение на наличието на достъп до интернет и уеб браузър 

(например Explorer, Google Chrome). 

Той е разработен въз основа на рамката на ЕС на компетентностите и неговата цел е 

да се оценят компетентностите на отделните служители и институции, да се 
идентифицират компетентностите, които липсват или трябва да бъдат доразвити, и 

да се осигури първична информация, която да послужи за разработването и 

изпълнението на планове за обучение и развитие за институцията и отделните 
служители.  

Основните функционални стъпки на инструмента са следните: 

 

Инструментът за самооценка е изключително гъвкав с цел да се извършват 

специално пригодени оценки въз основа на задачите и подзадачите, които се 
изпълняват в рамките на конкретен орган:   
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 Инструментът позволява на служителите да посочат работната си роля, както и 

задачите и подзадачите, свързани с тази роля, и в него се извежда списък на 

компетентностите, които следва да бъдат оценени в съответствие с рамката на 

ЕС на компетентностите, което позволява персонализирана оценка на служителя.  

 След това надзорникът на служителя (или вземащото решения лице, когато то се 

явява надзорник при извършването на самооценката) извършва независима 

оценка на компетентностите на служителя. Причината за участието на второ 

лице в оценката е резултатът от самооценката да се прегледа и коригира в 

съответствие с оценката от надзорника;  

 След това служителят и надзорникът провеждат среща с цел обсъждане на 

резултатите, изчислени от системата, които включват за всяка оценена 

компетентност самооценката на служителя, оценката от надзорника и нивото на 

владеене съгласно рамката на ЕС на компетентностите. По време на срещата 

служителят и надзорникът обсъждат всички несъответствия, коригират оценката 

от надзорника, ако е необходимо, и набелязват последващи действия.   

 Резултатите от индивидуалните самооценки се вписват в инструмента и могат да 

се използват за анализ на институционално равнище. Уеббазираният инструмент 

предлага два варианта за анализ на данни, а именно вградени функции за 

анализ на отделни компетентности и полуавтоматични шаблони във формат Excel 

за преглед на всички компетентности, с които разполага институцията. 
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 НАЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 3

Използването на рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за самооценка 
налага организирането на процес по оценяване на компетентностите в рамките на 

институцията. Следващите раздели съдържат насоки за това как да се организира 
този процес (етапи, дейности, стъпки) и как да се използват инструментите, по-

специално инструментът за самооценка. На фигурата по-долу са показани етапите и 
дейностите в рамките на оценката на компетентностите:

 

 Етап 1: Подготовка за оценка 3.1

Дейност 1.1: Определяне на екипа за изпълнение 

Необходимият екип за координация и изпълнение на оценката на компетентностите 

следва да бъде компактен. Посочени са три различни роли, но в по-малките 

институции един и същи служител би могъл да изпълнява повече от една роля. 
Ролите са: 

 координатор: ръководителят на институцията или неговият заместник следва да 

поемат цялостната отговорност за изпълнението на оценката на 

компетентностите и последващите действия; 

 ръководител: надзорникът в рамките на институцията на ЕФРР/КФ, който 

отговаря за всекидневното прилагане на инструментите. Препоръчва се също 

така потребителските права за управлението на инструмента за самооценка да 

бъдат дадени на ръководителя; 

 ръководител на отдел „Човешки ресурси“ (ЧР): в зависимост от 

институционалната структура би могъл да участва ръководител от отдел 

„Човешки ресурси“.  

Дейност 1.2: Обучение на екипа за изпълнение 

Ръководителят и ръководителят на отдел ЧР следва да се запознаят с 
инструментите, като: 

 се запознаят със съдържанието на рамката на ЕС на компетентностите; 

 тестват как работят инструментът за самооценка и шаблоните за анализ; 

 вземат участие в различните форми на обучение/уебинари, евентуално 

организирани от Комисията. 
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Дейност 1.3: Определяне на участието на служителя и евентуално 
персонализиране 

Екипът за изпълнение определя обхвата на оценката от гледна точка на участието 
на служителя, евентуалното персонализиране на инструментите и насоките, които 

следва да бъдат предоставени. От гледна точка на участието на служителя се 
препоръчва: 

 всички служители на оперативно равнище да участват в извършването на 

собствената самооценка;  

 всички служители на надзорно равнище да участват в извършването на тяхната 

самооценка и да оценят компетентностите на служителите от тяхното 

организационно звено; 

 вземащото решения лице/вземащите решения лица да участва(т) в оценката на 

надзорниците и да извърши(ат) самооценка. 

От гледна точка на персонализирането: 

 при все че е възможно това бъде направено, препоръчително е да не се изменят 

задачите, подзадачите, компетентностите и нивата на владеене съгласно рамката 

на ЕС на компетентностите и инструмента за самооценка, поне при първото 

използване на инструментите. 

По отношение на задачите, подзадачите и компетентностите: 

 ако се счита, че дадена точка не е от значение за институцията, 

служителите могат да бъдат инструктирани да не я избират. Както е 

обяснено в глава 4, другата възможност е тази точка да се премахне 

първо от рамката на ЕС на компетентностите, а след това — и от 

инструмента за самооценка. Но тъй като необходимите за това стъпки 

отнемат време, институциите следва внимателно да обмислят ползите от 

премахването на точки; 

 ако институцията желае да добави нова точка, тя може да направи това, 

като следва указанията в глава 4. Подобно на заличаването на точки, 

добавянето на съдържание също изисква първо да се измени рамката на 

ЕС на компетентностите, а след това промените да се транспонират в 

инструмента за самооценка, като и тук важат същите съображения от 

гледна точка на усилията и ползите. 

По отношение на нивата на владеене на компетентностите: 

 нивата на владеене също могат да се изменят, като се следват 

указанията в глава 4. Но тъй като те са предвидени като средносрочни 

цели за развитието на компетентностите и не се използват за оценка на 

работата на служители, препоръчително е да не се променят. 

Съществуват два варианта на действие по отношение на насоките за служителите: 

 ръководството да инструктира служителите във връзка с избора на задачите, 

подзадачите и компетентностите в съответствие с функциите на 

организационните звена: предимството е, че резултатите от оценката ще 

поставят основното ударение само върху онези компетентности, които са от 

значение; недостатъкът е, че това не позволява да се добие пълна представа за 

компетентностите в институциите; 

 ръководството да позволи на служителите да изберат задачите, подзадачите и 

компетентностите: предимството е, че резултатите ще осигурят общ поглед върху 
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компетентностите на институциите, а недостатъкът е, че ще бъдат включени и 

компетентности, които не са от значение; 

 полезен подход във връзка с избора на най-добрия вариант е да се анализира 

взаимовръзката между задачите и подзадачите съгласно рамката на ЕС на 

компетентностите и отговорностите на организационните звена (вж. фигурата 

по-долу): 

Задачи съгласно рамката на компетентностите 
Институция 

Звено 1 Звено 2 Звено 3 Звено 4 

1. Програмиране     

2. Създаване на система     

3. Генериране на проектите     

4. Наблюдение на проектите     

5. Наблюдение на програмата     

6. Оценка     

7. Финансово управление на проектно равнище      

8. Финансово управление на програмно равнище     

9. Комуникация     

10. Надзор на междинните звена     

Дейност 1.4: Изготвяне на материали за обучение и комуникация 

Настоящите насоки за потребителя и материалите за популяризиране, достъпни на 

уебсайта на ГД „Регионална и селищна политика“ (т.е. брошура и инфографика), 
могат да се използват за вътрешно обучение и комуникационни цели. Ако обаче 

администрацията желае да разработи допълнителни специално пригодени 
материали или насоки за служителите, препоръчително е да бъдат изготвени на този 

етап. 

Дейност 1.5: Определяне на работния план 

Следващите етапи могат да бъдат изпълнени в двумесечен срок. При определянето 

на продължителността и периода на самооценката институцията може да отчете 
1) работното натоварване на служителите и спазването на други срокове от страна 

на институцията; 2) връзката с други дейности, например изготвянето на планове за 
обучение/наемане на персонал.  

По аналогичен начин при отчитане на възможните ограничения институцията следва 
да обмисли дали е необходима външна подкрепа, за да се гарантира ефикасно 

извършване на оценката. Ако е необходима подкрепа, биха могли да се заделят 
финансови средства от бюджета за техническа помощ по програмата.  

В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МОДЕЛ НА РАБОТЕН ПЛАН е посочен модел на работен план. 

 Етап 2: Извършване на оценката 3.2

Дейност 2.1: Обучение и комуникация  

Преди началото на самооценката е препоръчително да се осъществят следните 

дейности: 

 обучение на надзорници: това следва да бъде извършено от 

ръководителя/ръководителя на отдел ЧР, като целта е надзорниците да добият 

обща представа за целта и ползите от инструментите. Обучението следва да 

наблегне на ролята на надзорниците при прегледа на самооценката на 

служителите, срещите за обсъждане и участието в анализа на резултатите, 
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когато това се счита за целесъобразно. Препоръчително е това обучение да бъде 

организирано под формата на теоретично обучение в класна стая; 

 комуникационни дейности, предназначени за служителите на 

оперативно равнище: целта е служителите да се информират за целта и 

ползите от инструментите и за това как да извършат оценката. От гледна точка 

на нейния формат тази комуникация може да бъде организирана като 

информационно мероприятие или като се използват дигиталните канали на 

институцията (например електронна поща, уебинар, уебсайт). В по-малките 

институции може да бъде организирано едно-единствено мероприятие, 

предназначено едновременно за надзорниците и служителите; 

 специално пригодени обучение и комуникация: институциите, които вземат 

решение да инструктират служителите във връзка с избора на задачи, подзадачи 

и компетентности, могат да обмислят възможността за организиране на отделни 

мероприятия за всяко организационно звено. 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2.2: Начало на оценката на компетентностите 
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Ръководителят осъществява достъп до инструмента за самооценка на следния 
хиперлинк1, като използва потребителското име и паролата, предоставени от 

ГД „Регионална и селищна политика“. Това е „административният раздел“ на 

инструмента, който включва функции за започване на оценката, мониторинг на 
отговорите и анализ на резултатите. Ръководителят ще намери формуляра за 

самооценка в „административния раздел“. При щракване върху бутона „Share“ 
(„Споделяне“) системата създава хиперлинк към инструмента за самооценка, който 

се представя на служителите. 

Дейност 2.3: Самооценка на служителите 

При щракване върху хиперлинка служителите ще отворят заглавната страница на 

инструмента за самооценка. Препоръчително е да се запознаят със стъпките на 
оценката, описани на тази страница, преди да пристъпят към оценката.  

Първия път, когато служителят влиза в инструмента за оценка, той ще се регистрира 

като нов потребител (ляво поле), като избере потребителско име и парола по свой 
избор. Следващия път, когато 

служителят осъществява 
достъп до инструмента, той 

ще използва същите данни, 
но ще влезе като 

съществуващ потребител в 
раздела „Returning User“ 

(дясното поле). 

 

 

 

                                          

1 https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools  

https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools
https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools


Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 

 

16 

 

 

 

 

 

Инструментът за самооценка генерира списък с компетентности, които следва да 

бъдат оценени, в съответствие с логиката на рамката на ЕС на компетентностите, 

т.е. въз основа на работната роля, задачите и подзадачите.  

В листа с основна информация служителят: 

 избира съответната група от работни роли от падащото меню, което включва 

равнище на вземане на решения, надзорно равнище и оперативно равнище; 

 преглежда списъка със задачи и избира съответните задачи, като прави отметки 

в полетата до тях. При избирането на дадена задача се появяват подзадачи. 

Служителите на оперативно равнище следва да прегледат списъка с подзадачи и 

да изберат съответните подзадачи. Служителите на равнището на вземане на 

решения и на надзорно равнище не са длъжни да избират подзадачи; 

 служителят на оперативно равнище също така предоставя информация относно 

надзорника, който ще извърши оценката на неговите/нейните компетентности, и 

посочва наименованието на програмата, за която се извършва оценката (това е 

важно, тъй като е възможно някои служители да участват в повече от една 

оперативна програма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служителят извършва самооценка, като следва генерирания списък с 

компетентности: 
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 компетентностите са разделени на три групи: оперативни компетентности, 

управленски компетентности, професионални компетентности; 

 служителите оценяват всяка компетентност по скалата за владеене в 

инструмента за самооценка. Скалата е в диапазона от 0 до 4 и включва опция 

„Not Applicable“ („Не е приложимо“), която следва да се използва от служителите, 

когато считат, че дадена компетентност не се изисква: използването на тази 

опция ще повиши целенасочеността на дейностите за оценка и развитие. 

Ниво Описание на нивото на владеене 

НП — Не е приложимо 
Компетентността не е приложима за работната роля и не следва да се 

оценява. 

Ниво 0 — няма 

познания  

Няма познания относно компетентността.  

Няма способност да прилага знанията. 

Ниво 1 — 

информираност 

Основни познания относно компетентността (например основни понятия).  

Ограничена способност да прилага знанията в ежедневната си работа 

(например определяне и проучване на аспекти, разбиране и тълкуване на 

документация и ситуации). 

Ниво 2 — обучен 

Добри работни познания относно компетентността.  

Способност да прилага знанията в ежедневната си работа (например 

идентифициране на особено важните аспекти, предлагане на решения и 

изготвяне на съответната документация). 

Ниво 3 — напреднал  

Задълбочени знания по отношение на компетентността. 

Широкообхватна способност да прилага знанията в ежедневната си дейност 

(например консултиране на други лица, разработване на нови подходи, 

избор на правилния начин на действие в по-широк контекст). 

Ниво 4 — експерт 

Обширни експертни познания и умения по отношение на компетентността. 

Способност да изтъква предимствата/недостатъците на всеки от процесите 

във връзка с компетентността, като същевременно ги свързва с общата 

картина. 

Способност да предоставя персонализирани съвети и да ги подкрепя с 

релевантни и специфични за контекста аргументи в отговор на вътрешни и 

външни запитвания. 

Считан е от останалите за модел за подражание и е способен да ръководи 

или обучава други лица в областта на компетентността. 

След приключване на самооценката по всяка група от компетентности служителят 

може да посочи допълнителни коментари от качествено естество в предвиденото за 
целта каре. Важна забележка: ако не е наличен коментар, служителят следва да 

впише „No comment“ („Няма коментар“). 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 
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                Забележка: Ако някое от полетата не е попълнено, ще се появи 
съобщение „error“ ( „грешка“). 

Ако в даден момент служителят трябва да прекъсне самооценката, в края на всяка 
страница има бутон „SAVE PROGRESS“ („ЗАПАЗВАНЕ НА ЧЕРНОВА“). За да се върне 

към оценката, служителят използва запазения хиперлинк и влиза като съществуващ 
потребител (вж. стъпка 3). 

 

След като служителят попълни самооценката за всички компетентности, той се 
уведомява, че е приключил своята част, и се приканва да съобщи потребителското 

име и паролата на съответния надзорник. 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 
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Дейност 2.4: Оценка на служителите от страна на надзорника 

Надзорникът влиза в инструмента за самооценка, за да извърши оценка на 

компетентностите на служителя. Това се прави чрез влизане като съществуващ 
потребител с потребителското име и паролата, предоставени от служителя. 

Оценките на надзорника и на служителя се извършват на отделни страници от 

инструмента за самооценка. След като влезе в системата, надзорникът се приканва 
да отиде в предназначения за надзорника раздел от оценката.  Макар че 

резултатите на служителя са видими, те не следва да бъдат преглеждани, за да се 
избегне всякаква пристрастност. 

 

Надзорникът извършва оценка на компетентностите на служителя.  



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
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Когато оценката е готова, се появява нова страница, която сигнализира за 
приключването на оценката. Надзорникът запазва резултатите, съобщава на 

служителя, че оценката е приключена, и насрочва среща за обсъждане със 
служителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2.5: Резултати от оценката и среща за обсъждане  

Служителят и надзорникът се срещат, за да обсъдят резултатите от оценката на 

компетентностите.  

Препоръчително е това обсъждане да се организира като лична среща.  

 Целта на обсъждането е да се анализират резултатите от самооценката, да се 

определят областите с добри резултати и тези, които се нуждаят от подобрения, 

и да се постигне съгласие във връзка с последващи действия за развитие на 

компетентностите. 

 Резултатите от оценката се показват по следния начин: самооценка на 

служителя; оценка от надзорника; желано ниво на владеене, което е зададено 

предварително в инструмента и представлява средносрочната цел за развитие на 

компетентностите. 
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 В случай на сериозни различия между оценките на надзорника и служителя, 

резултатите от оценката следва да бъдат коригирани.  

 Важно е тази корекция да бъде отразена в оценката от надзорника, тъй като тя 

ще се показва в индивидуалните доклади за оценка и при изчисляването на 

резултатите на институционално равнище. 

 

След приключване на обсъждането, в системата могат да бъдат въведени 

заключения относно областите с добри резултати и тези, които се нуждаят от 
допълнителни подобрения.  
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След това 

надзорникът потвърждава, че всички полета са правилно попълнени, щраква върху 
бутона „Next“ („Следващ“) и се появява бутонът „Submit“ („Предаване“). След 

щракване върху бутона „Submit“ резултатите вече не могат да се променят. 
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Дейност 2.6: Генериране на индивидуални доклади за оценка 

Ръководителят осъществява достъп до административния раздел на инструмента и 

щраква върху бутона „Results“ („Резултати“). 

 

На появилия се прозорец ръководителят може да разгледа списъка с приключени 

индивидуални оценки, които са отбелязани със зелен статус.  

За предаване на индивидуалния доклад за оценка ръководителят първо избира 

„Individual“ („Индивидуален доклад“) от падащото меню в горния десен ъгъл на 
страницата и след това щраква върху иконката с изображение на пощенски плик, 

която се намира вляво от потребителското име на служителя. 

 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
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На появилия се екран „Email result“ („Изпращане 
на резултата по електронна поща“) 

ръководителят попълва отделните полета, както 
е посочено на снимката на екрана: 

 Email (Електронна поща): Електронна поща 

на служителя 

 Notification (Уведомление): Custom 

(Персонализирано) 

 Format (Формат): Results PDF (PDF с 

резултати) 

 Results PDF (PDF с резултати): Table 

(Таблица) 

 Results View (Преглед на резултати): 

Individual Report (Индивидуален доклад) 

 Optional message: Въвеждане на съобщение 

(по избор) 

 Щракнете върху бутона „Send“ („Изпращане“) 

 

 

 

 

 

В резултатите от индивидуалната оценка се показват трите стойности, обсъдени по 

време на срещата за обратна връзка между служителя и надзорника, а именно: 
самооценка, оценка от надзорника и желано ниво на владеене. С цел да се постави 

по-голям акцент върху оценката от надзорника, тя се посочва в отделна колона в 

дясната страна на индивидуалния доклад (вж. изображението). 
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Забележка: компетентностите, означени с „Not applicable“ (N.A.) („Не е приложимо“ 

(НП) от надзорника, се посочват в доклада като цифра в диапазона 107—110. 

 

 

 Етап 3: Анализ и изготвяне на плана за обучение и развитие 3.3

Дейност 3.1: Изготвяне на анализи на институционално равнище 

Ръководителят влиза в инструмента за самооценка и отваря страницата „Results“ 
(„Резултати“).  

В този раздел могат да се извършват два вида институционални анализи: за отделна 

компетентност или за всички компетентности. 

Анализи на институционално равнище за отделни компетентности 

Щраква се върху бутона „Analytics“ („Анализи“), след това „Item Summary“ („Кратко 
описание по точки“) и компетентността се избира от списъка. За избраната 

компетентност се генерира таблица, в която се посочва разпределението на 

служителите (които са извършили оценка за тази компетентност) съгласно оценката 
от надзорника за нивото на владеене.  

Например в таблицата по-долу за компетентност „MA.O.C1 — Правни актове на 
ЕС/национални правни актове относно ЕСИ фондовете“ са посочени 7 служители, 

чието ниво на владеене е оценено като ниво 1, 60 на ниво 2 и 32 на ниво 3. 
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Анализът на отделна компетентност може да се филтрира по задачи чрез щракване 

върху бутона „Analytics“ („Анализи“) и след това върху „Cross-Tabulation“ 
(„Кръстосани резултати“). Тъй като една и съща компетентност може да бъде 

свързана с повече от една задача, този анализ е подходящ например за надзорника 
на определено организационно звено, който желае да анализира нивото на 

владеене на конкретна компетентност от страна на служителите в звеното. 

За тази цел се щраква върху бутона „Cross-Tabulation“ („Кръстосани резултати“), 

след това в „Question А“ („Въпрос А“) се избира задача, а в „Question А“ („Въпрос Б“) 
— компетентност. Например таблицата по-долу показва резултатите от оценката на 

компетентност „MA.O.C1 — Правни актове на ЕС/национални правни актове относно 

ЕСИ фондовете“ само за служители, които изпълняват задачата „Monitoring on 
Programme level“ („Наблюдение на програмно равнище“).  

Таблицата показва подробни резултати по подзадачи; така  например за 
подзадачата „Measurement of the performance of the PA/Measure (planning, 

monitoring, forecasting, revising)“ („Измерване на резултатите от СП/мярката 
(планиране, наблюдение, прогнозиране, преразглеждане)“) има един служител с 

ниво на владеене 1, двама служители с ниво на владеене 2 и един служител с ниво 
на владеене 3. 

 

Анализи на институционално равнище за всички компетентности 

Целта е да се извърши анализ на институционално равнище на всички 
компетентности, като се обединят резултатите от индивидуалните оценки на 

компетентностите на всички служители. Това се прави чрез извличане на 
необработените данни в Excel от инструмента за самооценка и поставянето им в 

полуавтоматичен шаблон на Excel (вж. „Institution_analysis_Template“, включен в 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ). 

Свалят се два отделни набора от 
необработени данни, съответно за 

оперативни служители и за 

неоперативни служители (надзорници 
и вземащи решения лица), и се 

поставят в отделни таблици от 
шаблоните за анализ на 

институционално равнище. 

 

За сваляне на необработените данни 
се извършват следните операции: 
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 щракнете върху бутона „Export“ („Експорт“) от менюто вдясно на страницата 

„Results“ („Резултати“); 

 изберете „Institution Report“ („Институционален доклад“) от падащото меню 

„Results View“ („Преглед на резултатите“);  

 изберете „Operational“ („Оперативни“) във „Results Filter“ („Филтриране на 

резултатите“) за данни, свързани със служителите на оперативно равнище, и 

„Non-Operational“ („Неоперативни“) — за данни, свързани с всички други 

служители; 

 щракнете върху зеления бутон „Export“ („Експорт“) за сваляне на резултатите в 

Excel; 

 за получаване на резултатите по електронна поща щракнете върху бутона „Email 

me“ („Изпрати ми електронно писмо“), въведете адреса на електронната поща и 

щракнете върху бутона „Export“ („Експорт“). 
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След като бъдат получени файловете в Excel за 
оперативните и неоперативните служители: 

 запазете файловете в Excel; 

 отворете всеки файл и копирайте резултатите, 

като щраквате върху клетка А1 и избирате 

комбинацията CTRL+SHIFT+  + ;  

 поставете копираните данни в съответната 

таблица на полуавтоматичния шаблон в Excel; 

 при поставянето на необработените данни в 

шаблона се генерират два доклада за 

институционална оценка.  

В първия анализ за всяка оценена компетентност се представя общият брой 
служители, оценени във връзка с тази компетентност, и тяхното разпределение 

съгласно оценката от надзорника. Така се осигурява ясен преглед на цялостното 
ниво на развитие на компетентностите в рамките на институцията; не се предоставя 

обаче информация относно средносрочните цели за развитие на служителите, което 

усложнява определянето на най-подходящите действия за развитие. 

 

Вторият вид анализ е по-пълен, като в него се отчита фактът, че желаното ниво на 
владеене може да варира в зависимост от подбора на задачи и подзадачи от страна 

на служителите. Поради това при разпределението на служителите в съответствие с 
оценката на нивото на владеене2 се отчита желаното ниво на владеене на всеки 

служител.  

 

В примера във фигурата по-горе има общо шестима служители, за които желаното 

ниво на владеене по отношение на оперативната компетентност „MA.O.C43 
Knowledge of Engineering relevant for the sector“ („MA.O.C43 — Инженерни познания 

от значение за сектора“) се очаква да бъде ниво 2. Измежду тези шестима 
служители трима са постигнали средносрочната цел за развитие, а другите трима 

вече са я надхвърлили. 

Дейност 3.2: Анализ на резултатите и приоритизиране на действията  

                                          

2 Както по-горе: надзорникът оценява нивото на владеене от страна на служителите на оперативно 

равнище, а вземащото решения лице оценява нивото на владеене от страна на надзорниците. 

Assessed  level 

0

Assessed level 

1

Assessed  level 

2

Assessed  level 

3

Assessed  level 

4

MA.O.C39
ESIF EU/ National legal acts - 

communication
0 0 0 0 0 0

MA.O.C40
Identification of different stakeholders 

and their information needs
0 0 0 0 0 0

MA.O.C41 Management of relevant media 0 0 0 0 0 0

MA.O.C42 Web communication 0 0 0 0 0 0

O
p
e
ra

ti
o
n
a
l

Competencies
Total 

assessed 

employees

Number of employees by supervisor assessed proficiency level

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

MA.O.C41 Management of relevant media 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

MA.O.C42 Web communication 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

MA.O.C43
Knowledge of Engineering relevant 

for the sector
11 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 3 3 0 0 1 3 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A

MA.O.C44
Audit standards, procedures and 

methodologies
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Competencies
Desired level 1

O
p
e
ra

ti
o
n
a
l

Desired level 2 Desired level 3 Desired level 4

Number of employees by sypervisor assessed proficiency level

Total 

assessed 

employees
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Целта е въз основа на доказателствата, включени в анализите на 

институционалните оценки, да се определят компетентностите, които институциите 
възнамеряват да подобрят, и начините за това.  

Изключително важно е в тази дейност да участва активно ръководството на 
институцията. Дейността изисква задълбочени знания относно институцията и 

контекста на жизнения цикъл на програмата (т.е. настоящ статус, планирани 
дейности, предизвикателства). 

Няма един-единствен подход или универсална методология за приоритизиране на 
компетентностите. Препоръчително е да се извърши систематичен анализ на 

резултатите за всяка компетентност и да се подберат компетентностите, които 

следва да бъдат доразвити. 

След определянето на компетентностите следващата стъпка е да се избере 

най-подходящият подход за развитието им. Вариантите включват обучение, наемане 
на персонал, възлагане на външни изпълнители (използване на външни експерти), 

автоматизиране на процеса чрез роботика, както и участие в мрежи за обучение и 
учене от добрите практики, включително чрез партньорско обучение.   

За да се улесни подборът на методи и действия за развитие на компетентностите, бе 
разработена методологична рамка, която е представена във фигурата по-долу: 

  

Принципите на методологичната рамка са обобщени, както следва: 

 Обучението е предпочитаният вариант за развитие на компетентностите. 

При подбора на най-подходящия метод на обучение следва да бъде отчетено 

нивото на владеене, което следва да бъде постигнато. По-високите нива на 

владеене са свързани с по-интерактивни методи. За тази цел теоретичният 

еталон е представен чрез таксономията на Блум за резултатите от обучението: 

Метод на обучение Определение 

За постигане на нива 3 и 4 на дадена компетентност 

Програми за обучение 

на основата на 

интервизия 

Интервизията представлява метод за самоподпомагане, който се използва 

сред партньори или колеги, които си помагат при справянето с 

предизвикателствата, пред които се изправят в своята работа. Понякога се 

използва модератор.  

Обучение на Индивидуален подход за „учене чрез практика“, при който служителят 
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Метод на обучение Определение 

работното място придобива нови компетентности като част от нормалната работа. Служителят 

получава пряка обратна връзка, докато изпълнява задачите. Лицето, което 

обучава служителя, го наблюдава, инструктира и осигурява обратна връзка.  

Наставничество и 

подкрепа при 

изпълнението 

Индивидуална подкрепа на работното място във връзка с технически 

въпроси и/или персонални функции. Тази подкрепа се осигурява от 

вътрешно лице (ръководител или друго лице в рамките на организацията) 

или от външно лице (външен наставник). 

Модерирано 

обсъждане с експерти 

Мероприятие, в рамките на което служителите имат възможност да обсъдят 

техническите предизвикателства, които срещат в своята работа, и да 

получат насоки, полезни съвети и решения във връзка с тези 

предизвикателства. 

За постигане на ниво 2 на дадена компетентност 

Задания във 

(виртуална) класна 

стая 

Група от служители, които желаят да научат повече за определени 

компетентности. Събирането може да бъде физическо или виртуално.  

Групови задания 
Група от служители получава задание, в изпълнението на което трябва да 

участват заедно. 

Интерактивна 

игровизация 

Интерактивната игровизация е процес, при който в процеса на обучението 

се прилагат игрови подходи и понятия, за да се направи то по-

привлекателно за учащия. Учащите се състезават пряко срещу едно или 

повече лица или участват индивидуално в интерактивна задача, която 

възнаграждава ученето по някакъв начин. 

За постигане на ниво 1 на дадена компетентност 

Уеббазирано учене 

Изпълним файл за курс, който може да бъде изпратен по електронна поща и 

да бъде отворен самостоятелно на компютър или качен в конфигурирана за 

целта система за управление на обучението. Това позволява учене със 

собствена скорост, включващо текстово съдържание, статични графики, 

анимации и периодично общуване с цел мотивация и припомняне. 

Презентация с 

участие на 

аудиторията  

Интерактивен метод за включване на група лица в обсъждане на дадена 

тема. Това може да бъде под формата на обсъждане, дебат, разказване на 

история, сесия с въпроси и отговори и др.  

По отношение на организирането на обучение има два варианта: а именно 

посещение на съществуващи учебни мероприятия или организиране на 
персонализирани мероприятия за институцията. При вземането на решение следва 

да се прецени коя е най-изгодната оферта, изхождайки от критериите 1) 
целесъобразност; и 2) разходи (подлежащи на обучение лица * разходи за обучение 

на един участник). 

 Предлага се наемане на персонал, когато настоящото ниво на развитие на 

дадена компетентност е ниско в сравнение с желаното ниво и недостигът трябва 

спешно да се преодолее. Наемането на персонал следва да се проучи като 

вариант най-вече за лица с ниво на владеене 3 или 4, за да се отстрани 

специфичен недостиг на компетентност, който не може да се запълни бързо чрез 

обучение. 

 Възлагането на външни изпълнители, т.е. осигуряването на външен 

експертен опит за преодоляване на специфични пропуски при 

компетентностите, следва винаги да се отчита като вариант във връзка с една 

или повече задачи или подзадачи. По отношение на стратегически задачи 

институцията може да обмисли възможността за възлагане на външен 

изпълнител само като временно решение, докато компетентностите в рамките на 

институцията бъдат развити достатъчно. Освен това е препоръчително в обхвата 

на възлагането на външния изпълнител да бъдат включени и дейности за 

развитие на компетентностите. По отношение на нестратегически задачи 

възлагането на външен изпълнител може да бъде проучено като дългосрочен 

вариант, но в рамките на институцията следва също така да бъде развито 

определено минимално ниво на компетентност. 

 Автоматизирането на процеса чрез роботика представлява въвеждането на 

персонализиран софтуер за изпълнение на повтарящи се подзадачи. Предвид 
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изискванията за електронно сближаване при обмена на електронни данни и 

естеството на подзадачите, автоматизирането на процеса чрез роботика би могло 

да се прилага във връзка със специфични аспекти от оценката на проектите, 

административната проверка, проверката на допустимостта и проверката на 

исканията за плащане. Следва да се разработи сценарий на употреба, чрез който 

да се оценява предварително потенциалът на конкретно приложение, така че 

институциите не следва да обмислят този вариант във връзка с най-неотложните 

пропуски при компетентностите. 

 Участие в мрежи за обучение: съществуват редица мрежи за обучение във 

връзка с компетентностите, които са установени на европейско равнище и се 

управляват от Комисията или от академични институции3. Това участие следва да 

се разглежда като вариант за обучение, който допълва описаните по-горе 

варианти. 

 Добри практики: определени са добри практики при развитието на 

компетентности, които са достъпни на уебсайта на ГД „Регионална и селищна 

политика“4. Подобно на участието в мрежите за обучение, въвеждането на добри 

практики, включително чрез партньорско обучение, следва да се счита за 

допълнителен вариант за обучение. 

Като резултат от тази дейност е препоръчително към „шаблона за анализ на 

институционално равнище“ да се добавят списъкът с подбраните за подобряване 
компетентности и избраният метод за обучение, по възможност с избрания период. 

Впоследствие това ще бъде представено на по-широкообхватна група от 
институционални заинтересовани страни, както е описано в следващата дейност. 

Код Компетентност 

Общо 

оценени 
служители 

Оценени 

на ниво 
1 

Оценени 

на ниво 
2 

Оценени 

на ниво 
3 

Оценени 

на ниво 
4 

Избрана за 

развитие 
компетентност 

Метод за 

развитие на 
компетентността 

Период 

MA.O.C1 

Правни актове 
на 

ЕС/национални 
правни актове 

относно ЕСИ 
фондовете  

    

 
ДА Обучение 

Трето 
тримесечие 

на 2018 г. 

MA.O.C2 

Национални 

стратегически 
документи 

(например 
национални 

стратегии за 
развитие, 

съответни 
тематични и 

секторни 
политики) 

    

 

   

MA.O.C3 

Правила 

относно 
допустимостта 

на разходите, 
включени в 

правните 

актове, 
насоките и 

методологиите 
на равнището 

на ЕС и на 
национално 

равнище, 
включително 

обхват на 
подпомагане 

    

 

   

 

Дейност 3.3: Работен семинар за обсъждане на резултатите  

                                          

3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/comp_fw/eu_comp_fw_report_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/comp_fw/eu_comp_fw_annex7_en.pdf 
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Тази дейност е насочена към споделяне на резултатите от оценката на 

компетентностите и планираните действия за развитие на компетентностите с по-
широкообхватна група от заинтересовани страни от институцията и получаване на 

подкрепа от вземащото решения лице.  

Националните училища по публична администрация може да участват в работния 

семинар, за да се подпомогне определянето на предложенията за обучение, които 
отговарят на потребностите на институциите. 

Дейност 3.4: Изготвяне на плана за обучение и развитие 

След приключване на оценката, на институциите се препоръчва да изготвят план за 
обучение и развитие, който обединява резултатите от оценката и планираните 

последващи действия за развитие на компетентностите. 

Добра практика е планирането на ресурсите от бюджета за техническа помощ по 

оперативната програма, управлявана/изпълнявана от институцията, да се съгласува 
с дейностите, включени в плана за обучение и развитие. Моделът на плана за 

обучение и развитие е поместен в ПРИЛОЖЕНИЕ 3: МОДЕЛ НА ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ и включва: 

 обхват и методология на самооценката; 

 резултати от оценката на компетентностите на институционално равнище; 

 незабавни действия за развитие на компетентностите: избрани методи за 

обучение и действия за преодоляване на пропуски при компетентностите и 

график за изпълнение; 

 обмисляне как да се използва инструментът в бъдеще, като се обхващат 

аспектите, свързани с отговорността, процедурите за изпълнение и 

потребностите от ресурси; 

 пътна карта за изпълнение на незабавни действия и подготовка за употреба в 

бъдеще. 

При изготвянето на плана институциите също така биха могли да обмислят дали е 
необходимо да се направят промени в организационната структура въз основа на 

списъка със задачи и подзадачи, включен в рамката на ЕС на компетентностите. 
Това би позволило допълнително да се изясни разпределянето на ролите и 

отговорностите между организационните звена. 
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 НАЧИНИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 4

 Персонализиране на рамката на ЕС на компетентностите 4.1

Ако дадена институция възнамерява да персонализира инструментите, 
препоръчително е първо да документира всички промени във версията в Excel на 

рамката на ЕС на компетентностите.  

 

От практическа гледна точка персонализирането включва следните стъпки: 

 ако се добавя нова задача: първата стъпка е да се опишат подробно 

подзадачите, след това задачата да се свърже със съществуващи и нови 

компетентности и да се определят нива на владеене за всички работни роли; 

 ако се добавя нова подзадача: първата стъпка е подзадачата да се свърже със 

съществуващи и нови компетентности и да се определят нива на владеене за 

всички работни роли; 

 ако се добавя нова компетентност: тя следва да се свърже със съществуващи 

подзадачи за служители на оперативно равнище и също така с останалите 

работни роли; 

 ако трябва да се променят нивата на владеене, това може да стане като 

посочените нива просто се заменят с нови; 

 освен това се препоръчва всички промени да се отбележат визуално във файла. 

 Персонализиране на инструмента за самооценка 4.2

4.2.1 Как да се добавят/редактират задачи 

Изисква се: 

 ръководителят да влезе в инструмента за самооценка; 

 рамка на ЕС на компетентностите. 

Указания 

1. Влезте в страницата с формуляри (Formsite) и щракнете върху бутона „Edit“ 

(„Редактиране“) във вашия институционален формуляр. 

Preparation of the 

Programme 

Definition of the 

guiding principles 

for selection of 

operations 

Management of 

the evaluation 

process (ex-ante)

NEW SUB-TASK
Negotiation with 

the EC

Procurement of 

goods and 

services under 

Technical 

Assistance

MA.O.C1 ESIF EU/  Nat ional legal acts - general 4 4 2 4 2 3 3

MA.O.C2

Nat ional st rategic documents (e.g. Nat ional 

Development  St rategies, relevant  themat ic 

and sectoral policies)

4 4 2 4 1 3 3

NEW COMPETENCY

NEW 

PROFICIENCY 

LEVEL

MA.O.C3

ESIF EU/  Nat ional legal acts - eligibilit y of 

expenditure (rules, guidelines and 

methodologies, including the scope of 

support )

4 2 4 3 3 3

MA.O.C4

Territorial issues, such as ITI, CLLD, 

Sustainable urban development , 

macro/ regional st rategies and interregional 

cooperat ion planning

3 2 3 3 2

Operat ional Competencies

Operat ional level

Supervisory level
Decision making 

level

Programming
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2. Поставете курсора върху карето „Tasks“ („Задачи“) и щракнете върху бутона 

„Edit“ („Редактиране“) в долния ляв ъгъл. 

3. В раздела „Edit Choices“ („Промяна на избора“) щракнете върху кръглия бутон 

със знак +, за да добавите нова задача, ИЛИ щракнете върху бутона с 

изображение на молив, за да редактирате наименованието на дадена задача. 

4. Щракнете върху зеления бутон „Save“ („Запазване“) в долния край на 

прозореца.  

5. Добавената/редактираната задача ще се появи във вашия формуляр.  

Забележка: ако не желаете да добавяте подзадачи, преминете направо към стъпка 11. 

6. За да добавите нов списък с подзадачи, от менюто „Common Items“ („Общи 

елементи“) вляво щракнете върху „Checkbox“ („Отметка“) и я преместете където 

и да е под заглавието „Subtasks“ („Подзадачи“). 

7. Щракнете върху „Edit Choices“ („Промяна на избора“) в раздела „Choices“ 

(„Избор“) на прозореца „Checkbox“ („Отметка“). Щракнете върху бутона със знак 

+, за да добавите подзадача, или изтрийте текста „Choice A“ („Избор А“) или 

„Choice B“ („Избор Б“), за да озаглавите допълнителните подзадачи. 

8.  След като бъдат добавени всички подзадачи, щракнете върху зеления бутон 

„Save“ („Запазване“) в долния край на екрана.  

9. Поставете курсора върху карето „Added text“ („Добавен текст“) и щракнете върху 

бутона „Edit“ („Редактиране“). 
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10. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента. От опциите на 

долното падащо меню изберете „Tasks“ („Задачи“) „is“ („е“) и „Added task 

example“ („Пример за добавена задача“) (по този начин създавате „правило“, 

според което това каре ще се появява само когато от менюто „Tasks“ („Задачи“) 

бъде избран вариантът „Added task example“ („Пример за добавена задача“). 

11. За да определите компетентностите, свързани с новите подзадачи, ще трябва да 

установите „правилата“ във всяка компетентност. За тази цел преминете на 

страница 3, поставете курсора върху компетентностите, които желаете да 

добавите към новите задачи и подзадачи, и щракнете върху бутона „Edit’“ 

(„Редактиране“). 

12. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента. Добавете ново 

правило, като щракнете върху зеления бутон със знак + и изберете съответното 

правило (в нашия пример MA.O.C5 се появява, когато „Added task example“ 

(„Пример за добавена задача“) е „subtask 1“ („подзадача 1“).  

13. Повторете процеса за всички съответни компетентности в раздела 

„Self-assessment“ („Самооценка“).  

14. За да добавите оценка от надзорник, преминете надолу към раздела за 

самооценка и повторете същия процес за същите компетентности, които избрахте 

в предишната стъпка. 

15. За да определите желаното ниво, свързано с всяка компетентност, преминете 

надолу към страницата с резултатите (9) и изберете съответното желано ниво за 

всяка компетентност. Пример: Ако подзадача 1 изисква владеене на „MA.O.C5 — 

Държавна помощ“ на ниво 3, поставете курсора върху съответното каре и 
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щракнете върху бутона „Edit“ („Редактиране“). 

16. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента, добавете ново 

правило, като изберете съответната опция от падащото меню и щракнете върху 

бутона „Save“ („Запазване“). 

17. Повторете този процес за всяка от добавените компетентности и желаните им 

нива на владеене. 

Забележка: Ако желаете да редактирате задача/подзадача, не забравяйте, че всяка от тях е 
„свързана“ със специфичен набор от компетентности, както са посочени в листа в Excel от 
рамката на компетентностите, изготвена от ГД „Регионална и селищна политика“. Ако желаете 
да пригодите редактираните задачи към нови изисквания, ще трябва да промените и 

„свързаните“ компетентности. 

4.2.2 Как да се променят желаните нива на владеене 

Например да предположим, че за служител, който изпълнява подзадачата 
„Preparation of the program“ („Подготовка на програмата“) (в рамките на задачата 

„Programming“ („Програмиране“), желаното ниво на владеене на компетентността 
„MA.O.C5 — Държавна помощ“ е ниво 3. Ако решите, че нивото на владеене на тази 

компетентност следва да бъде ниво 2, а не ниво 3, следвайте описаните по-долу 
указания, за да извършите необходимите промени.   

Изисква се: 

1. ръководителят да влезе в страницата с формуляри на институцията; 

2. рамка на ЕС на компетентностите. 

Указания 

1. Влезте в страницата с формуляри и щракнете върху бутона „Edit“ 

(„Редактиране“) във вашия институционален формуляр. 

2. Преминете надолу към страницата с резултатите (стр. 9), поставете курсора 

върху карето за желано ниво 3 за MA.O.C5 и щракнете върху бутона „Edit“ 

(„Редактиране“). 

3. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента. 

4. Намерете правилото, което желаете да измените, и щракнете върху бутона със 

знак –, за да го изтриете, след което щракнете върху зеления бутон „Save“ 

(„Запазване“) в долния край на екрана. 
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5. За да „свържете“ желаното ниво 2 за MA.O.C5 към съответната подзадача, 

поставете курсора върху карето с желаното ниво 2 за MA.O.C5 и щракнете върху 

бутона „Edit“ („Редактиране“). 

6. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента, а след това върху 

бутона със знак + до съответното правило, за да го добавите като желано 

правило. 

7. Въведете новото правило, като изберете съответните опции от падащото меню 

(в нашия пример „Programming“ („Програмиране“) е „Preparation of program“ 
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(„Подготовка на програма“) и щракнете върху бутона „Save“ („Запазване“).  

       

4.2.3 Добавяне на компетентности   

Изисква се: 

 ръководителят да влезе в страницата с формуляри на институцията; 

 рамка на ЕС на компетентностите. 

Указания 

1. Можете да добавите съответната компетентност към рамката на ЕС на 

компетентностите 

2. и да определите желаните нива за съответните подзадачи в съответствие с 

вашата преценка. 

3. Влезте в страницата с формуляри и щракнете върху бутона „Edit“ 

(„Редактиране“) във вашия институционален формуляр. 

4. Преминете надолу към страниците за самооценка 

(оперативни/управленски/професионални компетентности), поставете курсора 

върху последната компетентност в тази категория и щракнете върху бутона 

„Copy“ („Копиране“). 

5. Поставете курсора върху копираната компетентност и щракнете върху бутона 

„Edit“ („Редактиране“). 

6. Можете да промените името на компетентността, така че да отразява новата 
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компетентност (изображението вдясно). 

 

7. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента и използвайте 

бутоните със знаци + и -, за да добавите/премахнете съответните подзадачи към 

новата компетентност (в съответствие с добавените от вас стойности в рамката 

на ЕС на компетентностите). 

8. Щракнете върху зеления бутон „Save“ („Запазване“).  

9. Поставете курсора върху новодобавената компетентност и щракнете върху 

бутона „Copy“ („Копиране“). 
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10. Щракнете върху копираната компетентност, след което я преместете и поставете 

в съответния раздел за оценка от надзорника (две страници по-надолу).  

11. За да определите желаното ниво на новодобавената компетентност, преминете 

към свързаната с тази компетентност категория в раздела с резултатите 

(оперативни/управленски/професионални, стр. 9—10).  

12. Поставете курсора върху последното каре с резултати на страницата и щракнете 

върху бутона „Edit“ („Копиране“). 

13. Поставете курсора върху копираното каре с резултати и щракнете върху бутона 

„Edit“ („Редактиране“). 

14. Можете да промените информацията за компетентността, включително желаното 

ниво на владеене, така че да отразява новодобавената компетентност. 

15. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента, а след това върху 

бутона със знак + до съответното правило, за да го добавите като желано 
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правило. 

 
16. Щракнете върху бутона „Rules“ („Правила“) от горната лента и използвайте 

бутоните със знаци + и -, за да добавите/премахнете съответните подзадачи към 

новата компетентност (в съответствие с добавените от вас стойности в рамката 

на ЕС на компетентностите).  

Забележка: Ако решите да промените името на съществуваща компетентност, не 

забравяйте да прегледате съответните желани нива на владеене в раздела с резултати и 
да ги коригирате по съответния начин. 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАМКА НА ЕС НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ 

Вж. отделните файлове 

1а Рамка на компетентностите за координиращия орган 

1б Рамка на компетентностите за управляващия орган и междинното звено 

1в Рамка на компетентностите за съвместния секретариат 

1г Рамка на компетентностите за сертифициращия орган 

1д Рамка на компетентностите за одитния орган 

 

 



Насоки за потребителя относно рамката на ЕС на компетентностите и инструмента за 
самооценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МОДЕЛ НА РАБОТЕН ПЛАН 

Статус 

към:    

    

 

  

    
              Етап  Задачи 

Месец 1 Месец 2 Месец 3 

С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 

Етап 1: 
Подготовка 

Дейност 1.1: Определяне на екипа 

за изпълнение 
                        

Дейност 1.2: Обучение на екипа за 

изпълнение 
                        

Дейност 1.3: Определяне на 

участието на служителя и 
евентуално персонализиране 

                        

Дейност 1.4: Подготовка на 
материали и модели 

                        

Дейност 1.5: Определяне на 
работния план 

                        

Етап 2: 

Самооценка 

Дейност 2.1: Обучение и 
комуникация  

                        

Дейност 2.2: Начало на оценката на 
компетентностите 

                        

Дейност 2.3: Самооценка на 
служителите 

                        

Дейност 2.4: Оценка на служителите 

от страна на надзорника 
                        

Дейност 2.5: Резултати от оценката 
и среща за обсъждане 

                        

Дейност 2.6: Генериране на 
индивидуални доклади за оценка 

            

Етап 3: 

Анализ и 
изготвяне на 
плана за 

обучение и 
развитие 

Дейност 3.1: Изготвяне на анализи 
на институционално равнище 

                        

Дейност 3.2: Анализ на резултатите 

и приоритизиране на действията  
                        

Дейност 3.3: Работен семинар за 
обсъждане на резултатите  

                        

Дейност 3.4: Изготвяне на плана за 
обучение и развитие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: МОДЕЛ НА ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Вж. отделния файл 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО 

РАВНИЩЕ 

 

Вж. отделните файлове 

1а Модел за анализ за координиращия орган 

1б Модел за анализ за управляващия орган и междинното звено 

1в Модел за анализ за съвместния секретариат 

1г Модел за анализ за сертифициращия орган 

1д Модел за анализ за одитния орган 



 

              doi:[номер] 
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