
Приложение № 1а 

Служители, заемащи експертни и/или контролни функции – счетоводители, 

системни администратори и експертните длъжности /всички нехабилитирани длъжности от 

група втора на НКПД/ 

Компетентност Определение Поведение, 

отговарящо на 

изискванията 

Неприемливо поведение 

1. Аналитична  

компетентност 

от 0 до 7 т. 

Събиране, обработване и 

анализ на информация и 

предлагане на ефективни 

решения 

• Идентифицира и 

задълбочено разглежда 

проблемите, като се 

ориентира в тяхната 

структура и причините, 

които ги пораждат; 

• Събира, обобщава и 

анализира информация 

от разнообразни 

източници; 

• Работи точно с 

различна по вид 

информация; 

• Идентифицира случаи 

на противоречие, 

непоследователност или 

непълнота на 

информацията; 

• Аргументира 

убедително позицията си, 

като отчита различни 

гледни точки; 

• Преценява силните и 

слабите страни на 

възможни варианти за 

решение; 

• Предлага ефективни 

решения. 

• Затруднява се при 

идентифициране на проблемите 

и на причините, които ги 

пораждат; 

• Обикновено не търси различни 

източници на информация; 

• Допуска използване на 

непроверена информация и 

недостоверни данни; 

• Често представя 

неаргументирани становища и не 

отчита други гледни точки; 

• Затруднява се в оценката на 

силните и слабите страни на 

възможни решения; 

• Често предлага неефективни 

решения. 

2. Ориентация към 

резултати 

от 0 до 7 т. 

Постигане на високи 

резултати в съответствие 

с поставените цели и 

изисквания 

• Планира и изпълнява 

текущата си работа по 

начин, осигуряващ 

възможно най-добър 

краен резултат; 

• Справя се добре, дори 

когато работи по няколко 

задачи едновременно; 

• Обикновено си поставя 

реалистични срокове и 

спазва изискванията за 

качество; 

• Изпълнява поставените 

задачи, без да се нуждае 

от напътствия и помощ; 

• Демонстрира 

настойчивост при 

справяне с възникнали 

проблемни ситуации; 

• Невинаги планира и 

координира работата си по 

начин, който води до висок 

краен резултат; 

• Затруднява се, когато трябва да 

работи по няколко задачи 

едновременно; 

• Често пропуска важни срокове 

и пренебрегва изискванията за 

качество; 

• Трудно се справя 

самостоятелно с поставените 

задачи и често се оправдава с 

другите или с обстоятелствата; 

• Лесно се отказва при 

възникнали проблеми и 

затруднения; 

• Обикновено не търси начини за 

повишаване на продуктивността 



• Поема лична 

отговорност за постигане 

на желаните резултати; 

• Предлага ефективни 

начини за повишаване на 

продуктивността и 

качеството на работата. 

и качеството на работата. 

3. Работа в екип 

от 0 до 6 т. 
4. Комуникативна 

компетентност 

от 0 до 6 т. 

Участие в екипи, които 

работят в 

сътрудничество за 

постигане на обща цел 

Ефективен обмен на 

информация и ясно 

изразяване в устна и 

писмена форма 

• Изпълнява 

индивидуалните си цели 

по начин, който 

подпомага изпълнението 

на общите цели; 

• Споделя информация, 

знания и опит с колегите 

си, полезни за постигане 

на целите; 

• Цени опита на другите 

и съобразява работата си 

тях; 

• Подкрепя и помага на 

колегите си – в случай на 

необходимост; 

• Информира членовете 

на екипа за своята работа 

и е добре запознат с 

работата им за постигане 

на общите цели; 

• Не предизвиква 

конфликтни ситуации и 

съдейства за справяне с 

конфликти в екипа. 

• Изразява се ясно и 

кратко в устна и писмена 

форма; 

• Представя добре 

структурирани и 

аргументирани 

становища, без да 

допуска езикови или 

граматически грешки; 

• Изслушва другите 

внимателно и проверява 

дали правилно ги е 

разбрал; 

• При участие в дискусии 

проявява толерантност и 

конструктивност; 

• Прави убедителни и 

въздействащи 

презентации, като се 

съобразява с нивото и 

интересите на 

аудиторията; 

 

• Обикновено се фокусира върху 

изпълнението на собствените си 

цели, без да се интересува от 

изпълнението на целите на 

екипа; 

• Често не е склонен да споделя 

информация, знания и опит с 

колегите; 

• Не използва и подценява опита 

на другите; 

• Рядко подкрепя и помага на 

колегите си; 

• Не дава обратна връзка за 

своята работа и слабо се 

интересува от работата на 

другите членове на екипа; 

• Често предизвиква конфликти 

или не съдейства за справяне с 

възникнали конфликти. 

• Обикновено се изразява неясно 

както в устна, така и в писмена 

форма;  

• Становищата, които представя, 

са лошо структурирани и трудни 

за разбиране, като често допуска 

езикови или граматически 

грешки; 

• Обикновено не се уверява, че е 

разбрал другите правилно или че 

другите са го разбрали правилно; 

• При участие в дискусии рядко 

проявява толерантност и 

конструктивност; 

• Презентира неубедително, като 

често не се съобразява с нивото 

и интересите на аудиторията; 

• Субективно интерпретира 

изказванията на другите или 

съдържанието на документите, с 

които работи. 



  • Правилно интерпретира 

изказванията на другите 

или съдържанието на 

документите, с които 

работи. 

 

5. Фокус към 

клиента 
(вътрешен/външен) 

от 0 до 4 т. 

Ефективно 

удовлетворяване на 

потребностите, 

интересите и 

очакванията на 

клиентите/потребителит

е на услугите и 

дейностите 

• Познава интересите и 

очакванията на 

вътрешните и външните 

потребители на услугите 

(дейностите), които 

звеното предоставя; 

• Предоставя услугите 

своевременно и 

компетентно; 

• Поддържа позитивни 

отношения с всички 

клиенти (вътрешни и 

външни) на звеното, като 

зачита правата и уважава 

интересите им; 

• Анализира информация 

за удовлетвореността на 

клиентите и дава 

конкретни предложения 

за подобряване 

качеството на 

обслужване. 

• Няма ясна представа за 

интересите и очакванията на 

потребителите на услугите, 

които звеното предоставя; 

• Често предоставя услугите със 

закъснение или с 

незадоволително качество; 

• Не зачита правата и интересите 

на клиентите и допуска грубо 

отношение към тях; 

• Не се интересува от 

удовлетвореността на клиентите. 

6. Професионална 

компетентност 

от 0 до 4 т. 

Професионални знания и 

умения, които са 

необходими за успешно 

изпълнение на 

длъжността 

• Познава и правилно 

прилага 

законодателството в 

областта, в която работи; 

• Познава структурата и 

функциите на 

администрацията, 

принципите и правилата 

на нейната дейност; 

• Правилно прилага 

вътрешните правила и 

процедури, свързани с 

дейността му; 

• Други специфични 

професионални знания и 

умения, определени в 

длъжностната 

характеристика. 

 

• Често допуска грешки при 

прилагане на законодателството; 

• Трудно се ориентира в 

структурата и функциите на 

администрацията; 

• Често нарушава вътрешни 

правила и процедури; 

• Демонстрира незадоволително 

равнище на знания и умения, 

необходими за ефективно 

изпълнение на длъжността. 

 

 

 


