
           Приложение № 3 

ФОРМУЛЯР 

за оценка на изпълнението на длъжността от служители, заемащи ръководни 

длъжности и експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции 

На:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(име, презиме, фамилия) 

Длъжност: ……………………………………………………………………………………. 

Ректорат/АСД/Факултет/Департамент/Филиал/Колеж/Център/Сектор/Отдел/Катедра 

………………………………………………………………………………………………………….………… 

Период за оценяване от: ……………………………….. до: ……………………………………... 

 

Годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване:  

1. ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: .......................... г. 

Подпис на Подпис на 

оценяващия оценявания: 

ръководител: .............  

2. МЕЖДИННА СРЕЩА - дата:…………….. г. 

Коментари на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар): 

 

Подпис на Подпис на 

оценяващия оценявания: ............  

ръководител: .............  

Описание на целите Период за изпълнение Изисквания/критерии за изпълнението 

1.Аналитична компетентност – събиране, 

обработване и анализ на информация и 

предлагане а ефективни решения 

  

2.Ориентация към резултати – постигане 

на високи резултати в съответствие с 

поставените цели и изисквания 

  

3.Работа в екип – Участие в екипи, които 

работят в сътрудничество за постигане на 

обща цел 

  

4.Комуникативна компетентност – 

ефективен обмен на информация и ясно 

изразяване в устна и писмена форма 

  

5.Фокус към клиента (вътрешен/външен) – 

ефективно удовлетворяване на 

потребностите, интересите и очакванията 

на клиентите/потребителите на услугите и 

дейностите 

  

6.Професионална компетентност – 

професионални знания и умения, които са 

необходими за успешно изпълнение на 

длъжността 

  

 

 

 

 



3. ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Годишна оценка на изпълнението, определена от оценяващия ръководител (изписва се с думи):  

 

 

 

Мотиви на оценяващия ръководител за определената годишна оценка на изпълнението: 

 

Полето се попълва задължително! 

 

Бъдещ потенциал за развитие на служителя (попълва се от оценяващия ръководител): 

 

 

Коментар на оценявания: 

 

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение! 

Дата: .......................... г. 

Подпис на Подпис на 
оценяващия оценявания:……………………. 

ръководител: .............  

 

Коментар на контролиращия ръководител: 

 

 

Окончателна годишна оценка на контролиращия ръководител за изпълнението на длъжността от служителя за 

периода (изписва се с думи): 

 

Полето се попълва задължително, ако контролиращият ръководител е променил годишната оценка! 

 

 

Дата: …… .....................  

Подпис на контролиращия ръководител: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Подпис на оценяващия ръководител и дата: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Подпис на оценявания и дата: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


