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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на проблема  

В настоящето дисертационно изследване проучваме управленския потенциал на 

българската практика за оценка на индивидуалното изпълнение на държавните служители за 

подобряване на работата в публични организации от образователната сфера. 

Поставяме си за цел да изследваме специфичната комбинация от управленски 

инструменти, които водят до постигане на ефективно управление на индивидуално и 

организационно ниво, съобразени с конкретните потребности на държавните институции, 

които регулират образованието в публичното управление. 

Водещи са въпросите какво е портфолиото от уникални компетентности, което 

характеризира държавните служители с високоефективно поведение и каква комбинация от 

методи за оценка на компетентностите да приложим, така че да отговорим в най-голяма 

степен на специфичния работен контекст. 

Отправна точка на изследователското търсене е утвърдилата се тенденция за 

децентрализиране и дестандартизиране на системите за оценка на изпълнението на 

държавните служители в страните-членки на Европейския съюз.  

Смята се, че „за да бъде ефективна една система за оценка на изпълнението на 

служителите е необходимо да бъде моделирана спрямо нуждите на конкретната 

администрация, като се вземат предвид особеностите на административната култура във 

връзка с ефектите на системата1”.   

В перспективата на това твърдение, все по-актуален става въпросът какви са 

потребностите на конкретните публични организации (на примера на държавни институции, 

ангажирани с образование) от специфични компетентности и механизми за методическа 

подкрепа на мениджмънта при прилагането на инструмента за оценка (самооценка, оценка от 

ръководители, оценка от равните по статус) на индивидуалното изпълнение с цел повишаване 

на ползите от него. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване е внедрената и прилагана система за оценка на изпълнението на 

служителите в българската държавна администрация. 

Предмет на изследване са нормативно утвърдените и възникналите от практиката 

възможности за адаптиране на модела за оценка на изпълнението на държавните служители 

към потребностите на конкретни публични организации – на примера на административни 

структури от образователната сфера на българската държавна администрация. В частност 

търсене на механизми за адаптиране и децентрализиране на модела за оценка на изпълнението 

спрямо специфичните изисквания към уменията и компетентностите на служителите и 

комбинирането на различни инструменти за оценка на изпълнението, релевантни на средата. 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на дисертационното изследване е усъвършенстване на модела за оценка на 

индивидуалното изпълнение на служителите в българската държавна администрация от 

гледна точка на ефективното му прилагане от административни структури от образователния 

сектор чрез децентрализиране и адаптиране на инструментите за оценка и отчитане 

специфичните изисквания за компетентност към служителите.  

Целта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните задачи: 

Първо, да се изясни научната същност на процеса по оценка на изпълнението на 

служителите и неговата роля като управленски инструмент за подобряване на 

индивидуалното и организационното представяне; 

                                                           
1 Demmke, Ch. & Hammerschmid, R. M. (2008). Measuring Individual and Organisational Performance in the Public 

Services of EU Member States, p. 96. 
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Второ, да се систематизират най-актуалните методи и инструменти за оценка на 

изпълнението на служителите като отправна точка за подбор и разработване на надежден 

инструментариум за оценка на служителите в публичните организации; 

Трето, да се анализира спектърът от трудности, съпътстващи традиционните и 

съвременните практики за оценка като се предложат подходи за разрешаване на проблемните 

аспекти; 

Четвърто, да се анализират тенденциите и проблемните аспекти, свързани с 

прилагането на механизмите за оценка на изпълнението на държавните служители с 

общоевропейска насоченост;  

Пето, да се анализират промените в нормативната рамка, уреждаща оценката на 

изпълнението на държавните служители в България с фокус върху компетентностния подход 

за управление на човешките ресурси; 

Шесто, да се приложи сравнителен подход за анализ на механизма за 

атестиране/оценка на изпълнението на държавните служители в България в периода 2002-2012 

г. по предварително зададени критерии; 

Седмо, да се изследва приложението на българския модел за оценка на изпълнението 

на държавните служители в публични институции от образователната сфера чрез провеждане 

на „пилотно изследване” и анкетно проучване; 

Осмо, да се формулират препоръки с научно-приложен характер, насочени към 

подобряване приложението на модела за оценка на изпълнението на служителите чрез 

създаване на възможности за неговото децентрализиране и адаптиране според конкретните 

нужди на публичните институции от образователния сектор, които са участници в 

дисертационното проучване;  

Девето, да се систематизира списък от уникални компетентности на база резултатите 

от проведените интервюта в обхвата на пилотното изследване и анкетното проучване, 

отговарящи на спецификата на административната среда;  

Десето, да се разработят методически материали за подкрепа на мениджмънта при 

прилагане на инструментариума за оценка, базиран на 360-градусова обратна връзка, чрез по-

ефективно включване на повече участници в процеса на оценяване според потребностите на 

административни структури от образователната сфера. 

4. Изследователска теза   

Изследователската теза на дисертацията може да се формулира, както следва: Анализът 

на възможностите за децентрализиране на българската практика за оценка на изпълнението на 

държавните служители към специфичните потребности на административни структури от 

образованието, ще допринесе за идентифициране на уникално портфолио от компетентности 

и за определяне на нуждите от разработка на методически материали за подкрепа на 

участниците в оценяването, което е предпоставка за повишаване на неговите ползи на 

организационно и секторно ниво. 

5. Методи на изследване 

За реализиране на поставената научна цел се използва комбинация от методи по 

отношение на теорията и практиката в изследваната област, приложени както следва: 

1. Анализ на нормативните промени в законодателната рамка и управленските промени, 

които те пораждат в прилагането на инструмента за оценка на изпълнението на 

държавните служители в българската публична администрация; 

2.  Сравнителен анализ на практиката за атестиране/оценка на изпълнението на 

държавните служители в периода 2002 – 2012 г. в България по предварително 

дефинирани индикатори; 

3. Анализ на развитието  на компетентностния модел в българската държавна служба в 

периода 2002 – 2012 г.; 
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4. Провеждане на полустандартизирани интервюта с целева група оценяващи 

ръководители и експерти „човешки ресурси”, работещи в държавни институции от 

образователната сфера в рамките на пилотно изследване; 

5. Организиране и провеждане на анкетно проучване за изследване приложението на 

инструмента за оценяване на индивидуалното изпълнение на служителите в 

държавната администрация, от публични институции, ангажирани с дейности в 

образователния сектор. 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Обхватът и структурата на изследването включва: увод, изложение в три глави и 

заключение с общ обем от 221 страници, включително списък на използваната литература, 

нормативни източници и интернет ресурси, както и списък на използваните съкращения. В 

дисертацията е обособен самостоятелен раздел „Приложения”, които са четиринадесет (14) на 

брой. 

III. РЕЗЮМЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

 

УВОД 

В увода на дисертационното проучване се разглежда значимостта на процеса по оценка 

на изпълнението на служителите за подобряване на работата и постигане на организационно 

съвършенство. Оценката на изпълнението на служителите се възприема като мениджърски 

инструмент, който се фокусира върху въпросите „какво” и „как” се върши от служителите. 

Акцентира се върху дизайна на списък от специфични умения и компетентности, характерни 

за отличното изпълнение.  

Представени са тенденциите в оценката на изпълнението в общоевропейски план, 

както и проблемните аспекти, свързани с функционирането на системите за оценка на 

изпълнението на страните-членки на Европейския съюз. На тази основа са определени целта, 

обекта и предмета на изследването. Формулирани са конкретните задачи, поставени в 

дисертационния труд. 
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Глава първа  

Теоретични предпоставки на изследването. Фокус върху концепцията за изпълнението в 

публичното управление 

 

„Наука без теория е по същество сляпа” 

Люин2 

 

В първа глава е анализирана теоретичната рамка, регулираща концепцията за 

изпълнението в публичното управление. Изяснени са дефинициите на основните понятия: 

изпълнение, управление на изпълнението, входящи ресурси, продукти, ефекти, планирани 

резултати от изпълнението, измерители на изпълнението, индикатори на изпълнението, 

оценка на изпълнението, компетентност, компетенция, рамки на компетентностите. Извършен 

е преглед на най-ефективните методи и инструменти за оценка на изпълнението на 

служителите. 

Поставен е акцент върху значението на рамките на компетентностите в контекста на 

управлението на изпълнението. Представени са ползите и ефектите от прилагането на 

компетентностния подход за управление на човешките ресурси в публичния сектор. Направен 

е синтезиран преглед на практиките за разработване на компетентностни модели в 

общоевропейски план. Предложени са механизми за адаптиране на компетентностните 

модели към спецификата на конкретни публични организации. 

1. Дефинитивна рамка на изпълнението – значение на основните понятия 

Управлението на изпълнението е ключова практика в управлението на човешките 

ресурси. Според Армстронг и Берън това е „процес, който допринася за ефективното 

управление на хора и екипи за постигане на високи нива на изпълнение от организациите. Той 

изгражда общо разбиране за това, което трябва да бъде постигнато и подход към 

ръководенето и развитието на персонала, който трябва да реализира постиженията…[...].3” 

Според експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

„системите за управление на изпълнението имат за цел да обвържат поведението на хората с 

институционалните цели и стратегии”4. 

Управлението на изпълнението не се разглежда като система или техника, а като 

цялостна ежедневна дейност на ръководителите, като редовна комуникация между 

ръководители и подчинени за определяне на това какво трябва да се направи, как трябва да се 

направи, как изпълнението да се подобрява и да допринася за постигане на съгласуваните 

индивидуални и организационни цели5.  

В настоящето дисертационно проучване анализираме микро проявленията на процеса 

по управление на изпълнението, като се фокусираме върху въпросите как да се измерят 

поставените цели („какво да се направи”) и как да се оценят изискуемите компетентности 

(„как да се направи”) на ниво – отделен служител и екип. Фокусираме се върху предимствата 

и недостатъците на популярни методи за оценка, за да открием надежден инструментариум за 

оценка на служителите в публичната сфера. На тази основа анализираме българската практика 

за оценка на изпълнението на държавните служители в периода 2002-2012 г.  

                                                           
2 Стойчев, К. (2012) Локализационни подходи за регионално развитие. София. с. 7. 
3 Armstrong & Baron, 1998, цит. по. Аналитичен доклад за прилагането на системата за оценка на изпълнението – 

дейност 1, проект № К10-21-1/30.04.2010 г. „Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на 

служителите в държавната администрация“, с. 57. 
4 OECD. Performance-Related Pay Pollicies For Government Employees. Paris: OECD, 2005b, p. 20, цит. по Маринов, 

2010, 189. 
5  За подробно обяснение вж. Николов, Н., А. Тушева (2009) Оценка на компетентностите в държавната 

администрация. София, издателска къща „Нова звезда”. 
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2. Оценката на изпълнението на служителите като управленски инструмент: 

организационни и индивидуални измерения  

Оценката на изпълнението на служителите е управленски инструмент, който има за 

цел да оптимизира ефективността на работата чрез по-добра организация на човешките 

ресурси, развитие на техните компетентности и разгръщане на потенциала им. Този процес 

помага и на служителите да разберат по-добре своята роля и място в организацията и 

изискванията към тях, както и да отговорят по-пълно на тези изисквания, като непрекъснато 

повишават своята квалификация и умения6. 

Хари Ливинсън споделя, че „концепцията за атестирането е от съществено значение за 

ефективното управление. Много работа и въображение са изразходвани за развитието и 

усъвършенстването й. Съществуват редица доказателства колко полезно и ефективно е 

атестирането, но нито една система, разработена с тази цел, не решава нито една от тези 

задачи. Прието е да се смята, че атестирането на работата се фокусира не върху поведението, 

а върху резултатите…[...]Така, докато изглежда, че системата оценява резултатите, на 

практика хората се оценяват по това как вършат нещата – което не е формално описано при 

поставянето на целите и за което няма данни в отчетите.7” 

2.1. Как да се измери изпълнението на трудовите задачи или как да разработим 

адекватни и надеждни критерии за оценка  

Основната характеристика на критериите за изпълнението на трудовите задачи е това, 

че те трябва да могат да диференцират хората.8  

Критериите за оценка трябва да отговарят на определени изисквания. Според Мърфи и 

Кливлънд (1995) тези условия са: „измеримост” (за количествените критерии). Качествените 

критерии трябва да бъдат приведени в количествени напр. критерият „добра работа” трябва да 

бъде изменен в „отсъствие на брой допустими рекламации от страна на…9”  

Необходимо е системата да бъде стандартизирана и законосъобразна; да бъде 

прозрачна; да не допуска дискриминация; да отговаря на условието за легитимност; да бъде 

приета от всички участници в процеса; да бъде лесно приложима и разбираема. 

2.2. Колко често да се провежда оценяването 

В научен план е установено, че периодичността на оценяването на трудовото 

представяне зависи от целите, които се поставят пред него10: когато целта на оценяването на 

трудовото представяне е да се определят специфичните потребности от квалификация, 

препоръчително е то да се провежда ежегодно; за целите на израстването в кариерата добър 

интервал за оценяване е две години 11 ; за повишение на възнаграждението се препоръчва 

оценяването да се провежда на всеки шест месеца; препоръчително е оценяването да се 

извършва, когато се цели да се разкрият слабостите в работата на отделни звена, групи, 

длъжности или работни места и др.  

2.3. Какво измерваме, когато оценяваме 

Когато се оценява изпълнението възниква въпросът „какво измерваме” – какво е ценно 

за организацията и кои измерения на изпълнението ще бъдат обект на оценка. 

                                                           
6 Изт: Дипломна работа на тема: „Оценката на държавния служител – сравнителен анализ между България и 

Франция”, магистрант Аделина Любомирова, Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  дипломна 

защита, 06.07.2010 г., с. 9-10. 
7 Пак там, с. 138. 
8 Blum, M. & Naylor, J. C. (1968). Industrial Psychology: Its Theoretical and Social Foundations. New York: Harper 

and Row, цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление на човешките 

ресурси – христоматия. 2002. с. 381-382. 
9 Murphy, K., Cleveland, J. Understanding performance appraisal: social, organizational and goal-based perspectives. 

1995, 422 – 425.  цит. по Богданова, 2013, с. 418. 
10 Шопов, Д., Каменов, Д.,  Атанасова, М., и др. Как да управляваме човешките ресурси в предприятието. София, 

2013, с. 339. 
11 Тази цел кореспондира с израстването в ранг при държавните служители – бел. моя А.Л. 

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-226/knigi-ot-dimityr-shopov.html
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Налице се няколко типа данни, които описват успешното изпълнение: обективни 

данни, данни за персонала и преценъчни данни12. Обективните данни описват резултатите на 

служителя, напр. брой обработени преписки, брой допуснати грешки, и др. Данните за 

персонала дават количествена информация за отсъствия, закъснения, и др. Тези два типа 

данни са дискретни и наблюдаеми т.е. не изискват субективни интерпретации. Преценъчните 

данни представляват мнение на един индивид за изпълнението на работата на друг.  

В тази изследователска област Ямарино и Уолдман достигат до извода, че „при 

оценяването на нивото на трудовите умения са необходими множество източници на оценки 

за прилагането на уменията13. 

В контекста на публичното управление изборът на инструменти за оценка се определя 

нормативно и централизирано, но ако действащият модел за оценяване позволява прилагането 

на децентрализиран подход, в такъв случай би могло всяка административна структура да 

допълва инструментариума за оценяване с методи за оценка, релевантни на работната среда.  

2.4. Как да оценим служителите – как да подберем най-ефективните методи и 

инструменти за оценка на изпълнението на служителите в синхрон със специфичния 

контекст на работната среда 

Когато поставяме изброените по-долу въпроси, ние търсим начини за създаване на 

условия за по-ефективно приложение на практиката за оценка: 

Първо, как да оценим служителите обективно, безпристрастно и професионално – 

всъщност имаме предвид, че е необходимо обучение и подготовка за всички участници в 

оценяването. 

Второ, как да изберем подходящ инструментариум за оценяване – тук   изискваме 

преценка за съответствие на методите за оценка с организационните ценности и култура на 

публичното управление при отчитане специфичния контекст на административната работната 

среда. 

Трето, как да идентифициране и оценим клъстера от компетентности (общи и 

специфични), които да се превърнат в гаранция за успешно изпълнение на функциите на 

държавната служба.  

С други думи, какво измерваме, когато оценяваме изпълнението на длъжността на 

държавните служители: постигнати цели, получени резултати, демонстрирани 

компетентности, притежавани личностни черти, показано поведение. 

Хари Ливинсън дава интересен пример, който представя друга гледна точка за 

комплексния характер на дейността по оценка на изпълнението на служителите: „В моя опит 

важен аспект от дейността на мениджъра и причина за повечето провали е въпросът „Как?”, 

който никъде не се засяга. Дотогава, докато мениджърите оценяват целите, а на практика 

поставят по-голямо ударение върху средствата и прилагат статично описание на работата, 

което не обяснява „как” се вършат нещата, не разполагайки с помощни механизми за 

оценяване неудовлетворението от атестирането ще продължава.14” 

Примерът на Хари Ливинсън е показателен с това, че авторът акцентира върху избора 

на помощни механизми за оценяване, които да улеснят мениджърите при оценка качествените 

аспекти на работата и по-специално при оценката на спектъра от компетентности, 

необходими за отлично изпълнение. 

Кои са тези помощни механизми за оценяване – най-общо можем да посочим, че това 

са всички методи за оценка, всеки от които си има собствена комбинация от силни и слаби 

                                                           
12 Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление на човешките ресурси – 

христоматия. 2002. с. 382-383. 
13 Пак там, с. 384. 
14 Пак там, с. 139. 



11 

 

страни. Нито една техника обаче не може да удовлетвори всички очаквания на организацията 

спрямо системата за оценка на изпълнението15. 

В дисертацията представяме синтезиран преглед на най-често прилаганите методи за 

оценка, които са се обособили в рамките на теорията по управление на човешките ресурси.  

Целта на прегледа е да се очертаят основните тенденции в процеса на оценка на 

изпълнението на научно ниво и как те допринасят за избора на подходящи практики за 

оценяване в публичната сфера на управление. 

Важно е да уточним, че когато се избира метод за оценка трябва да се отчетат различни 

променливи, които са уникални за всяка организация. В частния сектор обект на преценка са 

например тип стоки или услуги, методи на производство, възможност за конкретизиране на 

качеството и количеството на продукцията, и др.16 

В публичния сектор изборът на метод за оценка е функция от променливи, които имат 

различен характер от гореописаните. Това биха могли да бъдат традиционни ценности на 

държавната служба, исторически подход, административна култура, нормативни изисквания, 

специфична йерархия, характерна за държавната администрация, секторна специфика, мащаб 

на организацията, подход към разработването на модела на компетентностите на 

служителите, и др. 

Каръл и Шнайър17 и Хендерсън18 предлагат многообразие от методи за оценка, които 

представяме накратко в дисертацията: оценъчни скали, списъци за отбелязване, метод на 

критичен инцидент, оценъчни скали, основани на поведението, поведенчески скали за 

наблюдение, оценки под формата на есе, управление чрез цели, чек-лист, техниката оценка-

интервю. 

В заключение можем да обобщим, че представеното разнообразие от методи и 

инструменти за оценка води до извода, че всяка публична организация има уникални 

характеристики и е необходим специализиран експертен подбор на комбинация от методи за 

оценка, които да бъдат адаптирани към спецификата на работната среда, за да се постигне 

обективна система за оценка на индивидуалното изпълнение.  

В контекста на публичното управление можем да твърдим, че ръководството на дадена 

публична институция е в състояние да избере подходящия набор от методи за оценка на 

служителите, ако са налице няколко условия: 

Първо, създадени са нормативни, методологически и организационни предпоставки за 

децентрализиране на инструментариума за оценка на изпълнението чрез подбор и разработка 

на поведенчески индикатори, съобразени със специфичните изисквания към длъжностите в 

организацията; 

Второ, мениджмънтът на публичната организация желае да въведе стил на управление, 

характеризиращ се с открита комуникация и разширено участие на служителите в процеса на 

вземане на решения; 

Трето, публичната организация разполага с административен капацитет за изработване 

на допълнителен методически инструментариум за оценка на изпълнението на служителите, 

който да облекчи процеса, да не създава допълнително натоварване и утежняване на 

процедурата, а да се прилага ефективно в унисон със спецификата на работния контекст; 

                                                           
15 Waldman, D. A., Yammarino, F. J., & Avolio, B. J. (1990). A multiple level investigation of personnel ratings. 

Personnel Psychology, 43, pp. 811 – 835, цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. 

Управление на човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 382-383. 
16 Henderson, R. I. (1984). Performance Appraisal (2nd ed.). Reston, VA: Reston, цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. 

Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление на човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 385. 
17 Carroll & Schneier, Op. cit. цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление 

на човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 385. 
18 Henderson, Op. cit. цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление на 

човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 385. 
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Четвърто, мениджмънтът има ясна визия кои измерения на изпълнението следва да 

бъдат обект на оценка: цели, резултати,  компетентности, нагласи, поведение и какви методи 

за развитие на служителите ще прилага според техните индивидуални потребности; 

Пето, мениджмънтът е наясно дали ще се прилагат и ако „да” в каква степен елементи 

на 360-градусовата обратна връзка т.е. кой ще вземе участие в оценяването;  

На научно и емпирично ниво е доказано, че идеалната система за оценка на 

изпълнението трябва да комбинира информация от множество източници, за да осигури 

интегрирана оценка19.  

За да се избегне зависимостта на получената оценка от мнението на ръководителя, се 

комбинират различни видове оценки, като се включват повече участници в оценяването напр. 

оценки от висшестоящи, самооценки, оценки от равни по статус, групови оценки, практика за 

оценка, базирана на  360-градусовата обратна връзка. 

Оценката от висшестоящите е част от всяка система за оценка на изпълнението на 

служителите.  

Изследвания в областта потвърждават наличието на няколко основни недостатъка на 

този тип оценка: личната предубеденост на оценяващия ръководител; поставената оценка се 

влияе от променливи като продължителност на времето, през което служителят е под 

контрола на висшестоящия, трудов стаж на служителя, невъзможност на ръководителя да 

наблюдава и мери изпълнението на трудовите задачи на доста на брой служители.20.  

Самооценката се прилага като инструмент за личностно развитие 21 , тъй като 

позволява на мениджърите да разберат повече за служителите си от гледна точка на 

постижения, нови сфери на интереси, дефицитни области на познания и възможности за 

обучение.22. 

Оценката от равните по статус е създадена, за да насърчи екипно ориентираната 

среда като осигури всеобхватна обратна връзка за работата на екипа23.  

Този инструмент за оценка следва да се използва средство за развитие, а не като 

средство, което оказва влияние върху заплащането и дисциплинарните действия, тъй като 

съществува риск да повлияе личната предубеденост на колегите. 

Груповите оценки24 са разработени с цел създаване на атмосфера на екипна работа и 

повишаване на продуктивността. При груповите оценки всеки е оценяван, включително и 

началникът.  

Триста и шейсетградусова система за обратна връзка 25  е метод, за който е 

характерно получаването на всеобхватна оценка от оценявания, непосредствения му 

ръководител, равните по статус, клиенти, членове на екипи по проекти, подчинени и др.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Latham, G. P. & Wexley, K. N. (1977). Behavioral observation scales for appraising the performance of foremen. 

Personnel Psychology, 32, pp. 299 – 311. цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. 

Управление на човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 395. 
20 Henderson, op. cit. цит. по Лоуенбърг,  Г. и К.А. Конрад. Оценка на трудовото изпълнение. Управление на 

човешките ресурси – христоматия. 2002. с. 395. 
21 Кръстева, Х., Бишоф, З., Чакалова, Е. Оценка на работата., Габрово, 2001. с. 76. 
22 Виж повече у Богданова, 2013: 435 – 436. 
23 Виж повече у Богданова, 2013, с. 436 – 437. 
24 Пак там, с. 399. 
25 Богданова, М., Подбор и оценяване на персонал. София, 2013. с. 443 – 444. 
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Схематично начинът на функциониране на 360-градусовата обратна връзка изглежда 

по този начин (Виж Схема № 126) 

 

 

 

 

 

 

 

Представеното разнообразие от методи за оценка дава основание за формулирането на 

няколко препоръки към мениджърите, които прилагат инструменти за оценка на държавните 

служители: 

Първо, мениджърите следва да се ръководят от разбирането, че съществуващите в 

практиката методи за оценка следва да се възприемат като инструменти за подобряване на 

работата, чието приложение носи ползи (индивидуални и организационни) за всички 

участници в оценяването; 

Второ, водещо е схващането, че „всяка система е добра, стига да има ясни критерии и 

повече сътрудници да бъдат въвлечени в тяхното прилагане” 27 , което означава, че 

мениджмънтът следва да прецени кои елементи на 360-градусовата практика за оценка е в 

състояние да прилага в работна среда с цел въвличане на повече участници в оценяването и 

какви критерии да бъдат разработени; 

Трето, съвременното разбиране за оценката на изпълнението изисква комбиниране на 

различни методи за оценка, за да се обхванат различните измерения на изпълнението 

(количествени и качествени); 

Четвърто, подборът на методи за оценка следва да бъде прецизен и професионален, 

съобразен със специфичния контекст и маниер на работа на отделните структури и конкретни 

длъжности; 

Пето, прилагането на методите за оценка изисква обучение на участниците в 

оценяването и непрекъснато усъвършенстване чрез познаване и прилагане на съвременни 

методи за оценка и развитие на служителите; 

Шесто, приоритетно значение заема оценката на компетентностите или „как се вършат 

нещата”, „какво е демонстрираното поведение спрямо очакваното желано поведение”, което 

на практика изисква избор на методи за оценка, ориентирани към компетентностите. 

2.5. Тенденции в оценката на изпълнението на държавните служители в 

европейски контекст 

Практиките за оценяване са разнообразни в отделните европейски държави. 

Последните варират от оценката на компетентността, оценка на изпълнението до оценка на 

потенциала. 

Доминиращите тенденции28 при оценката на изпълнението на държавните служители в 

европейски план могат да се обособят в следните области: 

Първо, децентрализация на оценката, която се свързва с разширяване на кръга от 

правомощия на ръководителите, свързани с вземането на решения за назначаване, обучение, 

атестиране, като по този начин повиши тяхната ангажираност и поемане на отговорност за 

постиганите резултати.  

                                                           
26 Пак там, с. 444. 
27 Георгиева, Е. директор Човешки ресурси на Юмикор Мед, за месечния Бюлетин на БАУРЧР, бр. 3/март – 

април 2003 г. цит. по Владимирова, 2009: 224. 
28  Вж.подробно обяснение  Любомирова, А. Оценката на изпълнението на държавните служители в 

общоевропейски план– значение, актуално състояние, предизвикателства и възможни решения. сп. Публични 

политики, бр. 0, 2012, с. 7 – 8. 

Мениджър 
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Второ, развитие на оценката на изпълнението, която се отличава със своята актуалност 

поради повишеното търсене на ефективност, ефикасност и качество на публичната 

администрация. 

Трето, ключова роля на оценяващото интервю, което заема все по-значимо място в 

прилаганите системи за оценка на служителите в публичните администрации.  

Четвърто, децентрализиране и фрагментиране на процедурите за оценка на 

изпълнението, което се свързва с адаптирането им към потребностите на конкретни целеви 

групи, структури и ценности на публичните организации. Всяка администрация има собствен 

модел за оценяване на служителите. Все още няма доказателства дали този процес на 

децентрализиране може да доведе до нови управленски проблеми и да се превърне в пречка за 

мобилността между отделите и  уеднаквяването на принципите за личностно развитие29.  

2.6. Какви трудности са характерни при провеждането на оценката на 

изпълнението на служителите. Подходи за решаване на проблемите 

В рамките на дисертационното проучване разглеждаме следния кръг от 

предизвикателства, съпътстващи традиционните и съвременни методи за оценка:  

Първо, класически недостатъци на системите за оценка и ролята на 

мениджърските компетентности за тяхното преодоляване;  

Проявлението на класическите недостатъци е свързано с допускането на т.нар. 

оценъчни пристрастия. Най-често срещаните30 могат да бъдат напр. служителят е оценен по-

позитивно във всички категории, защото той има много добри качества или способности в 

една или две области (halo ефект),  служителят е оценен (позитивно или негативно) въз основа 

на събития, които са настъпили скоро, а не на база на представянето му през целия период на 

оценяване (recency ефект), и др. 

Всички изложени оценъчни пристрастия могат да се определят като мениджърски 

грешки, които изискват специализирано обучение за ръководителите.  

Второ, статичният характер на длъжностната характеристика; 

Според Хари Ливинсън „колкото по-сложна е дадена задача и изисква креативност от 

страна на служителите, толкова по-малка е вероятността това, което прави служителят да 

отговаря на разписаното в длъжностната му характеристика. (Ливинсън 2005: 10) 

Според автора по-ефективно е да се използва друг подход за разработване на 

длъжностните характеристики, който да акцентира върху тяхната динамичност от гледна 

точка на демонстрирани поведения в работна среда.31 

Нека обобщим: подкрепяме идеята на Ливинсън, но смятаме, че е неприложима в 

своята цялост в дейността на публичните организации. От една страна, дизайнът на 

длъжностната характеристика на държавния служител се определя на нормативно ниво (на 

примера на България). От друга страна, действащите рамки на компетентностите у нас, се 

базират на двуполюсния модел (описващи ефективно и неефективно поведение). Техният 

динамичен характер ни дава основание да твърдим, че биха могли да допълват една статична 

длъжностна характеристика. Възможно приложение на динамичната длъжностна 

характеристика може да бъде описание на общите (ключови) и специфични (професионални) 

компетентности за изпълнение на длъжността; акцент върху качествените аспекти в работата; 

фокус върху спецификата на работата (екипен или индивидуалистичен характер), какви 

подходи за развитие са подходящи за служителя (подлежи ли на менторство, коучинг, 

супервизия, възможни обучения и т.н.), посочване на възможни поощрения. 

                                                           
29  Demmke, Ch. (2007) Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States. Procedure for 

performance appraisal, for employee interviews and target agreements. European Institute of Public Administration 

Maastricht (NL), p. 93. 
30 Kirkpatrick, (2006). цит. по Богданова, 2013, с. 430 – 431. 
31 Виж повече у Левинсън, 2008, с. 145 – 146. 
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Трето,  ефективно приложение на инструментариума за оценяване, базиран на 

360-градусовата обратна връзка. 

Съвременната практика за оценка, базирана на 360-градусовата обратна връзка намира 

приложение и в публичното управление. Ето защо си заслужава да акцентираме върху някои 

сериозни проблемни области, свързани с поставянето на оценка от равните по статус. 

Мори Пейпърл идентифицира няколко парадокса, свързани с прилагането на този 

инструмент за оценка: парадокс на ролите („как колеги от екипа да поддържат добри 

отношения и едновременно с това да бъдат оценители”32), парадокс  на работата в група (по 

какъв начин да се оцени екипната работа, при условие че фокусът е върху индивидуалните 

резултати), парадокс на измерването (с какви критерии да се измерва изпълнението), парадокс 

на възнаграждението (дали оценката от колегите да оказва влияние върху заплащането).  

Важни условия за ефективно работеща оценка от равните по статус са няколко 

препоръки, насочени към мениджърите: 

Първо, придобиване на умения за справяне с изведените парадокси, тъй като те могат 

да блокират всяка програма за оценка от равните по статус; 

Второ, заявяване на подкрепа и разясняване на служителите ползите от този тип 

оценяване; 

Трето, съветване на подчинените, търсене на тяхното мнение и създаване на условия за 

обсъждане и самоусъвършенстване; 

Четвърто, провеждане на тренинг в малки групи за формиране на умения за оценяване 

и даване на обратна връзка. 

3.  Компетентностният подход при управлението на човешките ресурси:  ключов 

елемент на механизма за оценка на изпълнението 

 

          3.1.Теоретично изясняване на понятията „компетентност”, „компетенция” и 

„рамки на компетентностите”  

В теорията по управление съществуват три подхода за дефиниране на понятието 

„компетентност”, които добиват популярност през последната четвърт на XX век33: 

1. Компетентностите като уникална характеристика на дадена организация, която я 

прави ефективна. (Prahalad & Hamel, 1990)34; 

2. Компетентностите като способности и потенциал на даден човек.  

Според Mаклилънд, най-добре представящите се служители използват специфични знания, 

умения и поведение, които им позволят успешно да вършат своята работа35; 

Този подход към компетентностите е допълнително популяризиран от работата на 

Ричард Бояциз, който развива общата рамка на компетентност през 1982 г.  

3. Компетентностите като предпоставка за справяне с определени функции36. 

                                                           
32  Избираме въпроса за оценката от равните по статус, тъй като има пряка връзка с получената правна 

възможност за „търсене мнението на колегите от екипа”, включена в нормативната уредба, свързана с оценката 

на изпълнението на служителите в българската държавна администрация. Чл. 18 ал. 2 гласи, че „преди 

определянето на годишната оценка на изпълнението оценяващият ръководител може да поиска мнение за 

работата на оценявания от други служители, които често работят с оценявания”. От нормативно заложеното се 

вижда, че не е въведена оценка от колегите в истинския смисъл на този инструмент за оценка, а по скоро 

инструмент за обратна връзка и разширено участие на колегите в оценяването, но по преценка на ръководителя. 

(бел. моя. – А. Л.) Тяхното мнение няма да се отрази върху заплащането. Липсва регламент в НУРОИСДА, 

според който тяхното мнение да се обвърже с плана за обучение. Забелязваме, че не са посочени възможните 

ситуации за търсене на мнение от колегите (винаги или само в критични случаи на трудно поведение). 
33 LIMBACH-PIRN, Eve. Growing Leaders: Innovations in the Competence Development System of Estonian Top 

Civil Service. Administration and public management review, 2011, № 16, 2 – 3. 
34 Ibidem, p. 3. 
35 Ibidem, p. 3. 
36 Ibidem, p. 3. 
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Сертифицираният институт за персонал и развитие 37 , използва понятието 

„компетенция“ за описание на поведението, което стои зад компетентното изпълнение 

(критично мислене или аналитични умения) и се използвало за приноса на всеки човек за 

дадената работа.  

Важно е да уточним, че напоследък все повече се осъзнава, че „извършването на 

дадена работа изисква микс от поведение, отношение и действие и следователно двете 

понятия все по-често се използват като взаимнозаменяеми”. (Георгиева, 2013: 22) 

Рамката на компетентностите е едновременно списък на компетентностите и 

инструмент, чрез който компетентностите са изразени, оценени и измерени (Horton, 2009).  

3.2. Дефиниции на понятието „компетентност” в европейския контекст на 

публичното управление 

В следващите редове, ще допълним теоретичното изясняване на понятието 

„компетентност” с виждането на практиците в контекста на публичното управление.  

Ще приведем няколко дефиниции за компетентност38, приети в държавните служби на 

страни от Европейския съюз: 

Компетентностите описват знанията, уменията и способностите, необходими за 

ефективното изпълнение на конкретна длъжност. (Ирландия) 

Компетентностите са поведенчески критерии (знания, умения, качества), които 

характеризират поведението на служителя в специфични ситуации и помагат за 

сравнение на служителите и предвиждат изпълнението на работата. (Латвия) 

Компетентностите:  Това е комбинация от знания и умения, необходими за изпълнение 

на административните задачи, различни поведенчески елементи, които насърчават 

тяхното прилагане. (Унгария) 

На база представените дефиниции за компетентност можем да заключим, 

компетентността очертава насоките за поведението в работна среда (желано, приемливо, 

неприемливо, неудовлетворително) за нивото на длъжността, и др. 

3.3. Компетентностен подход за управление на човешките ресурси в публичния 

сектор – ползи и ефекти на организационно ниво 

Компетентностният подход за управление на човешките ресурси изпълнява широк 

спектър от функции в рамките на системите за оценка на изпълнението, които се намират 

израз в няколко сфери на действие:39  очертава рамката за управление на индивидуалното 

изпълнение; определя критериите за подбор на служителите; при оценка на работата, 

притежаването на компетентността е основание за финансово стимулиране; при съкращаване 

на служителите, компетентностният модел подпомага мениджмънта при вземането на 

решения кои са приоритетните работни позиции и кои вече не са необходими; 

компетентностният модел помага на мениджърите и служителите да идентифицират 

„пропуските в изпълнението” или несъответствието между съществуващите компетентности и 

изискванията на конкретната длъжност. 

 3.3.1. Стратегически фокус на компетентностните модели в публичната сфера 

на управление 

Управлението, базирано на компетентностите, променя функциите на практиките по 

управление на човешките ресурси като определя техните нови роли.  

Според Улрих и колеги (Ulrich, 1997; Ulrich and Beatty, 2001) ролевите функции на 

човешките ресурси са четири40: 

                                                           
37 Пак там, с. 22. 
38 Nunes, F., Martins, L. & Duarte, H. (2007) Competency Management in EU Public Administrations, EUPAN – 

Human Resources Working Group, p. 24. 
39 Nunes, F., Martins, L. & Duarte, H. (2007) Competency Management in EU Public Administrations, EUPAN – 

Human Resources Working Group, p. 18. 
40 Ibidem, p. 15 – 16. 
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 Стратегически партньор – разработва програмите за УЧР като свързва 

организационните стратегии с управлението на персонала; 

 Административен експерт – допринася за дизайна и прилагането на 

административните процедури в управлението на персонала; 

 Служител шампион – допринася за разработването и прилагането на програми, 

насочени към мотивиране на служителите, познаване на техните потребности и търсене на 

възможности за свързване на техните интереси с тези на организацията; 

 Агент на промяната – допринася за създаване на гъвкава, адаптивна култура, която 

води до повишаване на капацитета за промяна в организацията. 

Бихме могли да заключим, че новите роли, които компетентностният подход внася в 

управлението на човешките ресурси са свързани, от една страна, с идеите и практиките на 

„новия публичен мениджмънт” (new public management), а от друга страна с някои ключови 

характеристики на отзивчивото публично управление. 

3.3.2. Практики за разработване на компетентностни модели в общоевропейски 

план  

В европейски план най-често прилаганите методи за идентифициране на 

компетентности в публичния сектор са бенчмаркинг и персонални интервюта, според данни 

от изследването „Управление базирано на компетентности в европейските публични 

администрации”, проведено през 2007 г. в 24 държави членки на ЕС. 

Рамките на компетентностите систематизират компетентности, произтичащи от 

потребностите на организационно ниво; могат да бъдат свързани с предоставянето на услуги; 

включват се специфични компетентности за определени професионални групи; както 

икомпетентности за изпълнение на специфични функции. 

 Наблюдава се тенденция към хомогенност и сходство в профила на компетентностите 

на държавните служители.  

3.3.3. Механизми за адаптиране на компетентностните модели към спецификата 

на конкретни публични организации 

В рамките на дисертационното проучване се ръководим се от тезата, че спецификата на 

всяка публична организация изисква подбор на подходящи форми и методи за оценка на 

изпълнението, съчетани с релевантен клъстер от уникални умения и компетентности, които на 

свой ред са предпоставка за по-ефективно управление.  

В перспективата на казаното дотук, механизмите за адаптиране на компетентностните 

модели могат да бъдат: 

Първо, въвеждане на списъци от уникални умения за конкретната публична 

организация, които да изпълняват две ключови функции: 

1. допълване и прецизиране на действащата рамка на компетентностите според 

нуждите на организацията; 

2. подпомагане подбора на кадрите, разработването на длъжностните характеристики, 

оценката на изпълнението и реализирането на организационните цели. 

 Второ, въвеждане на нормативна възможност всяка конкретна администрация да има 

право да въвежда допълнителни компетентности в съответствие с нейните специфични 

условия на работа и потребности, които да прецизират действащата рамка на 

компетентностите на централно ниво41; 

Трето, разработване на динамична длъжностна характеристика, която да представя 

какво поведение следва да демонстрира служителят в различни професионални ситуации, 

свързани с неговото представяне. 

 

                                                           
41 Тази практика се използва във Висшата публична служба на Холандия. Виж повече у Маринов, 2010: 155 – 

156. 
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Глава втора 

 Анализ на правната рамка на модела за оценка на изпълнението на държавните 

служители в България в периода 2002  – 2012 г. през призмата на  компетентностния 

подход за управление на човешките ресурси. Нормативни и практически аспекти 

„Установихме, че ефективната система за 

управление на изпълнението използва 

компетенциите, за да предостави възможност за 

по-пълна оценка на изпълнението42”. 

      (Вашингтон: март 14, 2003) 

 

Във втора глава на дисертационното проучване изследваме въпроса „как се 

усъвършенства моделът за оценка на изпълнението на държавните служители у нас през 

периода 2002 – 2012 г. от гледна точка на компетентностния подход за управление на 

човешките ресурси”.  

Анализираме нормативните промени, регулиращи процедурата за оценка на 

изпълнението на държавните служители в България: основни елементи на системата за 

оценяване, критерии за оценка, проблемни аспекти и др. 

Прилагаме сравнителния подход към изследвания обект, за да откроим приликите и 

различията между системата за атестиране и нейния преход в механизъм за оценка на 

изпълнението.  

Анализираме развитието на рамките на компетентностите на държавните служители за 

изследвания период: по какъв начин се допълват, преработват, диференцират за постигането 

на отлично изпълнение. 

На тази база са формулирани препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба, 

регулираща компетентностния модел в българската държавна служба с цел повишаване на 

неговата адаптивност според специфичните потребности на конкретна администрация. 

 1. Правна рамка и регулация на модела за оценка на изпълнението на държавните 

служители в България в периода 2002-2012 г. Нормативни аспекти 

 За отправна точка на анализа на правната рамка, регулираща модела за оценка на 

изпълнението на държавните служители в България, възприехме твърдението, че изследваме 

значим инструмент за ефективно управление, който крие в себе си вродени недостатъци. 

Решихме да ги разгледаме предварително, за да бъдем наясно „как” те рефлектират върху 

неговото приложение, независимо от вида на процедурата за оценка и използваните методи. 

Първо,  „колкото и добре да са дефинирани количествено измеренията на атестирането, 

оценките на работата често са субективни и импресионистични; 

Второ, оценките дават незадоволителна информация за тънкостите в работата; 

Трето, сравняването на различни мениджъри (важи за служители и на други работни 

позиции – бел. моя), особено когато са в различни отдели, е  твърде сложна задача. Това, 

което е отлична работа в един отдел, може да е неприемливо в друго звено;43”; (Ливинсън, 

2008: 139) 

 Освен върху изтъкнатите от Хари Ливинсън недостатъци на системите за атестиране, в 

настоящето дисертационно проучване, разширихме техния обхват и потърсихме отговор на 

въпроса „къде е сърцевината на проблема” – дали се крие в процедурата, в приложените 

критерии за оценка, в показателите за компетентности или във възможността/невъзможността 

                                                           
42 Обща Сметна палата на САЩ, Култури, ориентирани към резултата: Създаване на ясна връзка  

между индивидуално изпълнение и организационен успех, 2003. цит. по Шиплет, 2005, с. 99. 
43 Jaques, 1965, p. 502, цит. по Ливинсън, 2008, с. 139 
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за адаптиране на практиката за оценяване към спецификата на различни административни 

структури.  

 1.1. Правна рамка на модела за атестиране/оценка на изпълнението на 

държавните служители през 2002 г. –специфични аспекти на процеса 

С Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 

администрация (НУРАСДА), приета с ПМС № 105 от 21.05.2002 г., за първи път в 

българската държавна служба се въвежда модел за атестиране чрез оценка на изпълнението на 

длъжността от служителите в държавната администрация.  

През този период се изпълнява проект „Оценка на трудовото изпълнение, заплащане и 

израстване в кариерата в държавната администрация – България”, реализиран с финансовата 

подкрепа на Министерството за международно развитие на Великобритания. В рамките на 

проекта са избрани три пилотни администрации– Администрацията на Министерския съвет, 

Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, чиито служители получават първите си годишни оценки на трудовото си 

изпълнение в края на 2002 г. 

В Доклада за състоянието на администрацията през 2001 г. се констатира, че през м. 

август 2002 г. започва поетапно обучение на ръководителите и служителите от звената по 

управление на човешките ресурси в останалите администрации по прилагането на наредбата.  

1.2. Основни характеристики на модела за атестиране чрез оценка на трудовото 

изпълнение на длъжността, въведен с НУРАСДА, 2002 г. 

Пред внедрената практика за атестиране на служителите в държавната администрация, 

се поставят определени управленски цели, които са насочени към: по-ефективно управление 

на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител по отношение 

на постигането на целите, изпълнението на задълженията и развитието на личната 

компетентност; мотивиране на служителите; справедливо възнаграждение на служителите 

според техните способности и принос към дейността на администрацията; определяне на 

нуждите от обучение и развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му 

компетентност; подобряване на работните взаимоотношения, включително между 

ръководители и подчинени, както и на работата в екип; създаване на условия за реализиране 

на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие. 

Компонентите за оценка са: професионалната квалификация на служителите, 

прослуженото време и изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в 

длъжностната характеристика на заеманата длъжност. 

 Според НУРАСДА оценяването на трудовото изпълнение обхваща една година – от 1 

декември на предходната година до 30 ноември на следващата.  

При първоначалното прилагане на модела основните участници в атестирането са 

оценяван служител, оценяващ ръководител, контролиращ ръководител, звеното по 

управление на човешките ресурси и представителните синдикати в администрацията. 

Контролиращ ръководител е този, на когото оценяващият е непосредствено подчинен.  

Този въвеждащ етап на функциониране на системата за атестиране дава основание да 

достигнем до извода, че няма индикации за търсене и прилагане на различни методи за 

оценка, съобразени с потребностите на всяка администрация и спецификата на отделните 

длъжности, както и за ангажиране на повече страни в него с цел повишаване на неговата 

ефективност. 

 Технологията на провеждане на атестирането обхваща три етапа: 

 подготовка на работен план в началото на периода съвместно от оценяващия 

ръководител и от оценявания; 

 междинна среща в средата на периода; 

 заключителна среща и определяне на общата оценка на трудовото изпълнение в края 

на периода. 
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Прилага се три-степенна скала за оценка на изброените показатели, а окончателната 

оценка се оформя по пет-степенна скала. 

Служителите имат право на възражение, което се отправя до контролиращия 

ръководител, по ред и условия, регламентирани в наредбата. 

 Във формуляра за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността са включени 

полета  „План за обучение и развитие на оценявания” и „Бъдещ потенциал”, които са свързани 

с подобряване компетентностите на служителите и осигуряване на възможности за кариерно 

развитие. 

 1.3. Срещани трудности при прилагането на модела за атестиране чрез оценка на 

изпълнението на длъжността на служителите в държавната администрация и препоръки 

за неговото подобряване (2003-2010). Практически аспекти 

Проучваме проблемните моменти, свързани с функционирането на системата за 

атестиране, защото те са отправна точка за настъпилите нормативни и управленски промени 

през 2012 г., свързани с прехода на модела за атестиране към управление и оценка на 

изпълнението. 

За целта анализираме данните от докладите за състоянието на администрацията от 2003 

г. и 2010 г. Мотивите за направения избор са следните: 

 Първо, в доклада за състоянието на държавната администрация от 2003 г. са 

представени спектърът от трудности, съпътстващ прилагането на НУРАСДА в края на 

първата година от нейното въвеждане в българската държавна служба, придружени с 

препоръки за подобрение;   

 Второ, направените препоръки за усъвършенстване на системата за оценяване през 

2003 г. частично намират израз в нормативните промени през 2012 г. 

 Трето, в доклада за състоянието на администрацията от 2010 г. е анализиран 

деветгодишният период от прилагането на НУРАСДА и са предложени препоръки за 

усъвършенстване на практиката; 

 Четвърто, през 2010 г. стартира проект за усъвършенстване на системата за оценка на 

изпълнението на служителите в държавната администрация, който е съпътстван с изменение в 

нормативната уредба и в самата практика за оценка на изпълнението на служителите в 

държавната администрация. 

1.4. Срещани трудности по време на подготовката за прилагане на НУРАСДА в 

България 

Трудностите, които срещат представителите на централната и териториалната 

администрация в България по време на подготовката за първоначално прилагане на 

НУРАСДА44 са констатирани в Доклада за състоянието на администрацията45 от 2002 г. и са 

насочени към създаването на подходящи условия за ефективно практическо прилагане на 

наредбата. Затрудненията са свързани с: липса на достатъчно обучение по наредбата; липса на 

служители от звеното по човешки ресурси; трудности при формулирането на текстове от 

длъжностните характеристики; неясна процедура по оценяване. 

Тези затруднения са последвани от формулирането на препоръки за подобряване на 

модела за атестиране чрез оценка на изпълнението на длъжността, изложени в Доклада за 

състоянието на администрацията от 2003 г.  

 Препоръките могат да се обособят в няколко основни направления:  

 опростяване на процедурата по оценяване на длъжността чрез отпадане на 

изискването за коментари към оценките, промяна на периода за оценяване чрез обхващане на 

една календарна година; отпадане задължителния характер на междинната среща; 

                                                           
44 Изт. Доклад за състоянието на администрацията от 2002 г., Фиг. IV-13, стр. 30 
45  Докладите за състоянието на администрацията се изготвят на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за 

администрацията. 
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 опростяване на скалите за оценяване с цел улесняване и по-обективно 

преминаване от три-степенна към пет-степенна скала за оценка; 

 допълване на компетентностния модел  с нови компетентности, които да са 

съобразени с нивото на заеманите длъжности, степента на отговорност и сложност на 

изпълняваните задачи; 

 подобряване практическото приложение на НУРАСДА чрез подпомагане на 

оценяващите ръководители с допълнителни казуси, тестове и въвеждане на ясни измерители 

на изпълнението. 

 За сравнение с визираните трудности една година след въвеждането на НУРАСДА, на 

следващо място, са изложени идентифицираните трудности за девет годишния период от 

прилагането на наредбата. Те са обобщени в доклада за състоянието на администрацията от 

2010 г. и се състоят в: наличие на субективизъм при оценяването; несъответствие на 

определени показатели за някои нива служители (за служители с ръководни функции би 

трябвало да се определят различни от тези на експертите показатели, с по-високи изисквания, 

отговарящи на техните компетенции); липса на корелация в скалите за оценяване на 

компетентностите (3-степенна) и крайната оценка за изпълнението (5-степенна); необвързване 

на оценката от изпълнението с размера на заплащането, в повечето случаи поради финансови 

съображения на администрациите.“46  

 Изложените отрицателни характеристики на модела за атестиране водят до 

очертававането на две основни насоки за промяна на механизма за оценяване: 

 Първата насока е свързана с комбинирането на различни методи за оценка – 

самооценка, оценка от равни по статус, оценка от външни потребители, съобразени със 

спецификата на работната среда.   

 Втората насока е разширяване приложението на концепцията за компетентностите 

при управлението на изпълнението чрез  която създаване на потенциал за адаптиране на 

компетентностните рамки към потребностите на административните звена. 

2. Усъвършенстван модел за оценка на изпълнението на служителите в 

държавната администрация – сравнителен анализ и изводи 

Чрез сравнителния анализ изследваме нормативните предпоставки за адаптиране и 

децентрализиране на практиката за оценяване според потребностите на конкретна 

административна структура.  

Установихме, че са налице общи характеристики на модела за оценка на държавните 

служители, които остават непроменени с последното изменение в нормативната уредба в сила 

от 1 юли 2012 г.: 

1. Запазва се установената практика оценяването на изпълнението на длъжността да се 

извършва ежегодно; 

2. Участниците в процеса на процеса на оценяване остават непроменени. 

Предвижда се засилване ролята на звеното за управление на човешките ресурси в оперативен, 

аналитичен и консултативен план; 

3. Служителите, обект на оценяване, принадлежат към същите групи длъжности: 

4. Скалата за окончателна оценка остава непроменена;  

5. Обвързването на получените резултати от оценяването с повишаването в ранг на 

държавните служители и повишаването в длъжност се запазва, но се улеснява 

повишаването в ранг, което се извършва само при определен брой оценки, не по-ниски 

от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията” т.е. всяка годишна оценка, по-

                                                           
46 Доклад за състоянието на администрацията от 2010 г., с. 59 
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ниска от горепосочената, прекъсва периода за повишаване в ранг. (Георгиева, 2013: 

72)47 

6. Правото на възражение на оценявания служител срещу поставената оценка се запазва. 

Констатираните разлики са следните:  

 Откроява се тенденцията за създаване на култура на изпълнението, при която 

обект на оценка са постигнатите цели, изпълнението на преките задължения, поставените 

задачи и показаните компетентности. Не се акцентира върху продължителността на 

служебния/трудовия стаж.  

 Запазва се броят на етапите за оценяване (3), но се въвежда известно 

разграничение в етапите спрямо различните видове длъжности; 

 С влизането в сила на НУРОИСДА, периодът за оценяване се променя от 1 

декември на предходната година до 30 ноември на следващата година.  

 С приемането на НУРОИСДА се създават определени предпоставки за 

разширяване субекта на оценяване чрез включване освен на прекия ръководител, 

контролиращия ръководител и синдикалната организация в процеса, но и на служителите, 

които често работят с него/нея, включително търсене на мнението на външни потребители; 

също така се регламентира възможността за самооценка чрез кратък отчет за резултатите и 

постиженията на оценявания. 

 Въвежда се единна скала за годишната оценка (пет-степенна). 

  Броят на целите от работния план е ограничен до 7; 

 Осъществява се връзка между последната получена годишна оценка на 

изпълнението на длъжността и увеличението на индивидуалната основна месечна заплата; 

 Конкурентният подбор може да се ограничава в рамките на звеното, в което е 

вакантната длъжност или в рамките на няколко звена;  

 Формулярът за оценка може да се попълва, подписва и съхранява като 

електронен документ48.  

Промените в нормативната уредба дават основание да достигнем до заключението, че 

за да се ограничи субективността са създадени нормативни условия за въвеждане на 

основни характеристики на модерната практика за оценяване 360-градусовата обратна 

връзка. Включват се други участници в процеса (колеги и външни потребители) и мнението 

им придобива по-голямо значение при оценяването на служителите.  

3. Оценка на компетентностите в държавната служба – ключов критерий в 

модела за оценка на изпълнението на длъжността 

В дисертационното изследване са анализирани рамките на компетентностите, 

прилагани в държавната служба през изследвания период. В дисертацията развитието на 

портфолиото от компетентности за различните длъжностни групи е представено в таблична 

форма в хронологичен план.  

3.1. Първа рамка на компетентностите в държавната служба, 2002 г. 

Първата рамка на компетентностите комбинира поведенчески (т.нар. „меки умения”) и 

технически компетентности (т.нар „твърди умения”).  

В НУРАСДА е регламентирано, че съществуват длъжности, за които част от 

компетентностите могат да не са валидни и служителите да не се оценяват по тях. Чрез това 

допълнение се определят точните компетентности, които служителят трябва да притежава в 

съответствие с организационните приоритети. 

                                                           
47 Георгиева, Т. (2013). Нови моменти при атестирането на държавните служители. сп. Икономически и социални 

алтернативи, бр. 1, 72. 
48  Сравнителна таблица НУРАСДА-НУРОИСДА по проект № К10-21-1/30.04.2010 г. „Усъвършенстване на 

системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация“ 
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Основните недостатъци на прилаганите рамки на компетентностите за периода 2002-

2009 г.  са: липса на детайлно описание на компетентностите, което да ги направи 

наблюдаеми и измерими (налице е показател за компетентност, който очертава обхвата на 

компетентността, но не са ясни нейните проявления и как се демонстрира компетентността в 

различни професионални ситуации); забелязва се смесване на отделни компетентности в една 

(комуникативна компетентност и работа в екип; компетентност относно промените и 

управлението им и аналитични умения) и др. 

Стремежът за търсене на възможности за адаптиране на модела на компетентностите 

според специфичните нужди на административните звена се оформя като основна тенденция 

за неговото усъвършенстване, която се подчертава в заключителния доклад по проект 

„Подобряване на процедурите на подбор и кариерно развитие в държавната администрация на 

България”49.  

Посочва се, че една по-справедлива и адекватна оценка на изпълнението трябва да се 

прави според специално разработена за конкретната длъжност рамка на компетентностите. 

Препоръчва се тази рамка да отразява спецификата на длъжността и да предлага примерни 

стандарти за по-ефективно и по-малко ефективно изпълнение. 

3.2. Втора рамка на компетентностите в държавната служба, 2009 г. 

С ПМС № 347 от 30 декември 2008 г. са направени промени в НУРАСДА50, като най-

съществената от тях е въвеждането на нова рамка на компетентностите.  

По-характерното за нея е: 

 Налице са по-детайлни определения за компетентности в рамката от 2009 г., 

което превръща рамката на компетентности в по-добър ориентир за участниците в 

оценяването; 

 Наблюдава се по-висока степен на сложност на показателите за компетентности 

в рамката от 2009 г.; 

 При първата рамка се забелязва по-голяма степен на специализация на 

показателите за компетентности според потребностите на конкретната длъжност – напр. 

налице е самостоятелно обособена компетентност „компетентност, свързана с познаване и 

ползване на нормативни актове”. Докато във втората рамка присъства показател „познаване и 

ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя” като част от 

аналитичната компетентност, и др. 

 Налице е смесване на показатели за различни компетентности, което се оформя 

като недостатък и на двете рамки. Във втора рамка се вижда смесване на „умения за 

аргументиране на предложения” в аналитична компетентност и „умения за подкрепяне на 

становищата си с ясни и убедителни аргументи” („комуникативна компетентност”); 

 Работата в екип на този етап не е обособена като самостоятелна компетентност, 

а присъства като показател в „комуникационна компетентност” в първа рамка, а във втората 

рамка е елемент от компетентността „изграждане на отношения”, при която се вземат предвид 

получените жалби и сигнали във връзка с обслужването на потребителите.   

3.3. Трета рамка на компетентностите в държавната служба, 2012 г. 

Внесените нормативни промени с ПМС № 129 от 26 юни 2012 г. се въвежда се 

двуполюсен модел на поведение, който се отличава със следните преимущества: намалява 

субективния фактор при преценката на компетентностите, въпреки че не го елиминира 

напълно; помага на служителите да си направят точна и ясна преценка за поведението, което 

трябва да демонстрират, и за поведението, което се счита за неприемливо; помага на 

оценяващите ръководители да направят по-аргументирана и справедлива преценка за степента 

                                                           
49 Проектът е реализиран през 2007 г. съвместно от ИПАЕИ и ИПА на Ирландия. 
50 Обн., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2009 г. 
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на демонстрираните компетентности от страна на служителите51. 

За разлика от предходните компетентностни рамки, в настоящата е създаден механизъм 

за обвързване на общите компетентности със специфичните компетентности, определени в 

длъжностните характеристики. Механизмът се реализира чрез включената „професионална 

компетентност” (професионални знания и умения, които са необходими за успешно 

изпълнение на длъжността) в рамките на компетентностите на всички длъжностни групи с 

изключение на висшите държавни служители.  

Работата в екип се обособява в самостоятелна компетентност за разлика от преди, 

когато е елемент на други компетентности.  

Изводът, който можем да направим, отчитайки описаните новости в модела на 

компетентностите в българската държавна служба е, че третата рамка на компетентностите се 

отличава с по-висока степен на специализация и потенциал за адаптиране според 

потребностите на различни административни структури.  

4. Препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща 

компетентностния модел в българската държавна служба с цел повишаване на неговата 

адаптивност според специфичните потребности на конкретна администрация 

Представените препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща 

компетентностния модел в българската държавна служба са насочени към създаване на по-

голяма адаптивност и децентрализация на рамката на компетентностите с цел подобряване на 

нейната ефективност на ниво администрация, административна структура, административно 

звено, конкретна длъжност: 

1. Създаване на капацитет на административните звена за конкретизиране на 

професионалната компетентност в поведенчески индикатори 52  според спецификата на 

административната среда;  

2. Създаване на правна възможност в нормативната уредба за избор на 

компетентности, по които да бъде оценяван даден служител, отчитайки специфичния работен 

контекст; 

3. Добавяне на формулировка на „ефективно” и „неефективно” поведение в 

компетентност „работа в екип” , която да предвижда изграждането на умения за оценка на 

колегите от екипа53 т.е. как да се прилага 360-градусовия процес на обратна връзка, напр. 

„дава адекватна оценка и конструктивна обратна връзка за приноса на своите колеги в 

изпълнението на общи задачи в рамките на екипа”; познава особеностите на системата за 

двупосочна оценка (партньорска оценка) и е способен да я прилага ефективно в процеса на 

оценяване; В противоположния случай „оценява субективно (омаловажава и подценява) 

приноса на своите колеги в изпълнението на общи задачи в рамките на екипа; „не познава 

особеностите на системата за двупосочна оценка (партньорска оценка) и не е способен да я 

прилага ефективно в процеса на оценяване; 

4. Включване на формулировка на „ефективно” и „неефективно” поведение в 

компетентност „ориентация към резултати”, която да изисква формиране на умения за 

самооценка на постиженията напр. преценява обективно и адекватно изпълнението на своите 

                                                           
51 Георгиева, Т. (2013). Нови моменти при атестирането на държавните служители. сп. Икономически и социални 

алтернативи, бр. 1, 72. 
52  Примери за поведенчески индикатори за проявени компетентности са изработени в реална практическа 

ситуация в „Ръководство за системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация” 

по проект № К10-21-1/30.04.2010 г. „Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в 

държавната администрация“, 2011, с. с. 36 – 39.  
53 Партньорското оценяване на работата е създадено, за да осигури обширна обратна връзка за работата на екипа. 

Тя намалява субективното оценяване на служителите от мениджърите, защото повече хора взимат участие. 

Понякога партньорското оценяване води до по-голям субективизъм от страна на колегите или партньорите. 

Важно за всички участници, включени в системата за оценка, е да бъдат адекватно обучени за ролята, която 

ще заемат в оценяването. (Богданова, 2013 : 436) 
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задължения и в случай на необходимост предлага подходящи форми за усъвършенстване на 

уменията си или за развиване на нови умения; В противоположен случай „преценява 

субективно и неадекватно изпълнението на своите задължения и в случай на необходимост 

предлага нецелесъобразни форми за усъвършенстване на уменията или за развиване на нови 

умения, които не са свързани със спецификата на длъжността; 

5. Създаване на правна възможност (право на избор по преценка на ръководството 

на съответната администрация 54 ) в нормативната уредба, която да постановява, че 

„конкретните административни звена могат да изработват и прилагат допълнителни 

методически документи, съобразени с техните потребности с цел по-ефективно прилагане 

на 360-градусовия процес на обратна връзка в процеса на оценка на компетентностите – 

(формуляри за самооценка, формуляри за оценка от колегите в екипа и др.;  

6. Добавяне в компетентностната рамка на висшите държавни служители и на 

служителите на ръководна длъжност познаване на различни форми за развитие на 

служителите (коучинг, менторство); 

7. Допълване на компетентностната рамка на служителите на ръководна длъжност 

с „лидерска компетентност”.Характерно е и за ръководните кадри 55  от по-ниско 

управленско ниво да мотивират и развиват служителите. Развитието на лидерски умения56 е 

важно за тяхното професионално и личностно усъвършенстване. Приемаме, че това са 

потенциални висши държавни служители. 

 10. Работата в екип е обща компетентност, споделена от всички служители в 

държавната администрация, независимо от заеманата длъжност. Значимостта, която се отдава 

на екипната работа, дава основание да предложим, че е необходимо всяка администрация да 

създаде възможност за организиране на обучения за формиране на умения за работа в екип, 

които да водят към по-високи нива на изпълнение. 

11. Създаване на правна възможност всяка администрация да описва професионалната 

компетентност в рамката на компетентностите на служителите с аналитични и/или контролни 

функции според вида на експертната длъжност („младши”, „старши”, „главен”, „държавен” 

експерт) с цел по-обективна преценка и дефиниране нивата на владеене на компетентностите 

според тяхната специфика. Тази рамка следва да се разработва в съответствие с разпоредбите 

на НКДА57. 

                                                           
54  Това уточнение е важно да бъде направено, тъй като администрации с ограничен капацитет (напр. 

администрации до 20 души щатен персонал и без обособени звена за УЧР) не биха могли да разработят такъв 

специфичен инструментариум.  
55 Това предложение изхожда от тезата, че служителите на ръководна длъжност са потенциални висши държавни 

служители.  
56  Изт. НУРОИСДА, Приложение № 1 към чл. 15, Рамки на компетентностите (висши държавни служители) - 

подхожда към другите добронамерено и с уважение; разяснява цели и необходими промени, като мобилизира и 

насърчава служителите за тяхното реализиране; демонстрира доверие към своите подчинени, като им делегира 

важни задачи и правомощия; отстоява позицията си и поема отговорност за резултатите; създава и използва 

различни възможности за мотивиране и развитие на служителите; поощрява служителите за техните усилия, като 

редовно дава обратна връзка за постиженията им. 
57 Според чл. 7 на НКДА:  

Чл. 7. (1) Длъжността „държавен експерт” е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, 

прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, с разработването на стратегически 

документи в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни актове от 

национално значение, с предоставянето на методически указания по прилагането на административни актове, 

както и с координиращата функция между администрациите. Държавният експерт носи пряка отговорност във 

връзка с осъществяваната от него дейност.  

(2) Длъжността „главен експерт” е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на 

становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове, с разработването на методологии, 

методики и механизми, с предоставянето на методически указания по прилагането на административните актове 

във връзка с дейността на администрацията, с подготвянето на отговори на запитвания на физически и 

юридически лица, с изготвянето на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на 
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Глава трета 

 От теоретичното към практическото виждане за оценката на изпълнението на 

държавните служители в България. Уроците на практиката 

 

„Умът е не само в знанието, но и в 

умението то да се прилага” 

Аристотел 

В трета глава на дисертационния труд изследваме как се прилага инструментът за 

оценка на индивидуалното изпълнение на служителите в административни структури от 

образователната сфера на публично управление. 

 Търсим практическите отговори на три въпроса:  

Първо,  дали моделът за оценка на изпълнението на държавните служители има 

потенциал да се адаптира към потребностите на административни структури от 

образователната сфера. 

Второ, съществуват ли специфични изисквания към компетентностите на служителите 

от образователния сектор и по какъв начин те могат да се адаптират към общия 

компетентностен модел. 

Трето, има ли нужда от комбиниране на различни методи за оценка, които да 

допълнят, а не да „заменят” официално въведения инструмент за оценка на изпълнението с 

цел повишаване на неговата ефективност на секторно ниво. 

1. Методологическа рамка на изследването 

Необходимата за изпълнението на задачата емпирична информация бе набрана чрез 

комбинирането на два изследователски инструмента: качествен и количествен метод за 

събиране на данни: полустандартизирани интервюта с целева група оценяващи ръководители 

и експерти „човешки ресурси” в рамките на пилотно изследване; метод на анкетното 

проучване с целева група – държавни служители от административни структури в сектор 

„Oбразование”. 

1.1. Качествен метод 

Първият инструмент, който приложихме, бяха полустандартизирани интервюта с 

целева група оценяващи ръководители и експерти „човешки ресурси” в рамките на пилотно 

изследване.  

Целта на пилотното изследване беше да провери дали въпросите в анкетата са 

формулирани правилно и точно, адекватни и релевантни на темата, дали указанията към всеки 

въпрос са разбираеми за респондентите, да се разкрият слабости, да отпаднат или да се 

прецизират въпроси и отговори, да се допълни и провери изследователската теза. 

Всички държавни институции (5) са разположени в гр. София. Публичните 

организации са ангажирани с образование, обучение, придобиване на професионална 

квалификация, признаване на квалификации и т.н.  

                                                                                                                                                                                                   
ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване. Главният експерт носи 

пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения.  

(3) Длъжността „старши експерт” е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на 

документи във връзка с дейността на съответната администрация, с предоставянето на административни услуги, 

с поддържането на регистри и бази данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване 

правомощията на ръководителя на администрацията. Старшият експерт носи пряка отговорност за извършваните 

от него действия във връзка с изпълнението на длъжността.  

(4) Длъжността „младши експерт” е свързана със събирането и систематизирането на информация, с обработката 

на бази данни, с проучването и обобщаването на различни практики и алтернативни решения при подпомагане 

дейността на по-високите длъжностни нива; експертът може да осъществява дейности по административното 

обслужване.  
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За провеждането на пилотното тестване на въпросника получихме предварително 

разрешение за достъп в избраните институции. 

1.2. Количествен метод 

Вторият инструмент е методът на анкетното проучване с целева група – държавни 

служители от административни структури в сектор „Oбразование”.  

Изучаваната съвкупност включва служители, работещи в държавни институции от 

централната администрация на изпълнителната власт, заемащи ръководни, експертни, 

технически длъжности и висши държавни служители.  

Всички държавни институции са разположени в гр. София: Министерство на 

образованието и науката, представено чрез следните дирекции: дирекция „Формиране, анализ 

и оценка на политиките”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, 

дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, дирекция „Международно 

и европейско сътрудничество”, главна дирекция „Структурни фондове и международни 

образователни програми”; Национален център за информация и документация; Национална 

агенция за професионално образование и обучение; Регионален инспекторат по образованието 

(РИО) София – област Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. 

При разработката на инструмента за проучване, прилагаме три подхода към обекта на 

изследване – нормативно внедрената и прилагана практика за оценка на изпълнението на 

държавните служители в българската публична администрация: 

1. Секторен подход – избраните държавни институции са ангажирани с 

дейности в сектор „Oбразование” 

Целта е да се проучи как се прилага инструментът за оценка на индивидуалното 

изпълнение от мениджмънта на административните структури от образователния сектор. 

2. Децентрализиран подход към инструментариума за оценяване на 

индивидуалното изпълнение на държавните служители 

Децентрализацията на практиката за оценяване се възприема като комбиниране на 

различни методи за оценяване на служителите според специфичната роля и функции на 

избраните публични организации в държавното управление, чиято цел е повишаване на 

обективността и ефективността от прилагането на инструментариума за оценяване. 

   3. Компетентностен подход при управлението на човешките ресурси в 

държавната служба 

Анализ на съществуващия компетентностен модел и идентифициране на 

потребностите от нови умения и компетентности, специфични за административните 

структури от сектор „Oбразование”. 

Инструментариумът на изследването включва структуриран въпросник,  който 

съдържа общо 25 предимно закрити въпроси, както и полузакрити въпроси с възможност за 

коментари и уточнения т.е. смесени въпроси. Използваните закрити въпроси са дихотомни, 

многовариантни и въпрос за оценка на важността.  

2. Анализ на данните, набрани чрез въпросник „Приложение на инструмента за 

оценяване на индивидуалното изпълнение на служителите в държавната 

администрация, от институции, ангажирани с дейности в сектор „Образование” 

 

2.1. Обща характеристика на проведеното изследване 

Настоящото анкетно проучване е проведено в периода 18 ноември – 22 ноември 2013 

г., след предварително получено разрешение за достъп от ръководителите на изброените по-

горе държавни институции. 

 Общият брой на служителите, заети в тях към момента на провеждане на анкетното 

проучване са 267 (лица по служебно правоотношение и трудово правоотношение). 

Служителите, които са се отзовали и са попълнили анкетната карта представляват 162 

(61 %) от заетите лица. Броят на отказите е 39 %. Причините за отказите могат да бъдат от 
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различен характер: ползване на платен годишен отпуск, неплатен годишен отпуск, отпуск по 

майчинство, отпуск при временна неработоспособност, командировка в страната, 

командировка в чужбина, причини от личен характер (липса на интерес, липса на време и др.).  

От отзовалите се служители (68 % са жени, а 28 % са мъже). Възрастовата структура е 

равномерно разпределена в следните граници: 25 г. – 36 г. (20 %), 36 г. – 45 г. (22 %), 46 г. – 

55 г. (29 %), над 56 г. (20 %). Най-нисък е делът на служителите до 25 г. (6 %). Крайно нисък е 

делът на респондентите, които не са дали отговор на този въпрос (3 %). 

По образователно равнище, 84 % от анкетираните служители имат висше образование 

– образователно-квалификационна степен „магистър”, следвани от висше образование – 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” (7 %), средно образование (7 %). Най-

нисък е делът на служителите, които притежават образователно-научна степен „доктор” – 3 

%.  

Мнозинството от служителите заемат експертни длъжности (78 %), на ръководна 

длъжност са 7 % от анкетираните лица, висши държавни служители (4 %), служители на 

техническа длъжност (7 %), без отговор (4 %).  

От получените данни става ясно, че най-голям е броят на оценяваните служители. 

Ръководните служители и висшите държавни служители имат двойно качество – 

едновременно са оценяващи ръководители и оценявани служители.  

Друга особеност на изследваната извадка е, че 47 % от респондентите имат от една до 

пет години професионален опит в организацията, която е обект на проучване.  

2.2. Анализ на резултатите от проведеното изследване 

Обобщените данни от отговорите на въпросите, включени в анкетната карта, са 

представени в синтезиран вид, следвайки гореспоменатите ключови области:  

2.2.1. Спектър от предимства и срещани трудности като отправна точка за 

откриване на надеждни и подходящи подходи за решаване на управленските проблеми 

на ниво конкретна публична организация  

Целта на първата група въпроси е да се идентифицират предимствата и основните 

предизвикателства, свързани с прилагането на практиката за оценяване. 

 Видно от Фиг.  1 е, че половината от респондентите (58 %) отбелязват, че основното 

предимство на практиката за оценяване е „връзката между оценяването и определянето на 

възнагражденията”.  

 

Фиг. 1. Кръгова диаграма, представяща разпределението на държавните служители според 

отговорите на първи въпрос – каква е основната положителна страна на модела за оценка на 

изпълнението на служителите в държавната администрация (в %) 
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Този резултат показва, че най-важно за анкетираните държавни служители е 

получената оценка да се обвързва с финансови стимули. Вероятно това се дължи на факта, че 

обвързването на оценяването със заплащането реално става възможно с измененията в 

нормативната уредба през 2012 г.  

Друг интересен факт, който се вижда от получения резултат се състои в това, че като 

второ и трето предимство са избрани „Наличие на Рамки на компетентностите” (15 %) и 

„Наличие на възражение” (12 %).  

Анкетираните държавни служители (15 %), които оценяват като положителна 

характеристика „Наличието на Рамки на компетентностите”, потвърждават важността на 

модела на компетентностите в контекста на управлението на изпълнението.  

От данните става ясно, че служителите определят възражението като положителен 

аспект на действащата процедура за оценяване.  

Този резултат се потвърди и при пилотното тестване на въпросника. По време на 

интервютата с ръководни държавни служители (2) възникна идеята „в случай на възражение, 

да се обмисли възможността за сформиране на работна група (комисия), свързана с работата и 

спецификата на конкретния случай (пряк ръководител, контролиращ ръководител, колеги), за 

да се постигне по-висока обективност и справедлива преценка на фактите.  

Важно е да отбележим, че споделянето на отговорността между повече служители 

може да доведе до противоположен резултат – утежняване и бюрократизиране на 

процедурата. В тази връзка, по-приемливо изглежда предложението за сформиране на 

комисия за разглеждане на постъпилите възражения според спецификата на конкретния 

случай. Случаите могат да бъдат предварително регламентирани в нормативен акт и на тази 

основа във вътрешен организационен документ. 

Получените данни дават основание да обобщим, че процедурата за оценяване на 

държавните служители се одобрява от анкетираните лица от гледна точка на съществуваща 

технология (етапи на оценяване), участници в процеса и инструменти за оценяване.  

Тук обаче възниква въпросът „Какви недостатъци съществуват?”, кои са 

проблематичните моменти, ситуацията толкова „положителна” ли е, колкото е описана с 

въвеждащия въпрос.  

Данните от Фиг. 2 сочат, че са налице два съществени недостатъка. По-голямата част 

от държавните служители преценяват, че основният недостатък на практиката за оценяване е 

проявата на субективно отношение от страна на прекия ръководител. Това са 49 % от всички 

анкетирани. Голям е делът и на тези, които считат, че „липсата на ясни и сравними критерии” 

е пречка за осъществяването на обективно оценяване – 33 %.  

 

Фиг. 2. Кръгова диаграма, представяща разпределението на държавните служители според отговорите 

на втори въпрос – според Вас кой е основният недостатък на модела за оценка на изпълнението на 

служителите в държавната администрация (в %) 
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Получените данни ясно показват, че основната отрицателна характеристика на 

българската практика за оценяване изпълнението на държавните служители е субективното 

отношение. Решението на този проблем ще се търси в комбинирането на различни видове 

методи за оценка, ориентирани към потребностите на конкретни административни структури. 

2.2.2. Приложение на нормативно въведения инструментариум за оценка на 

изпълнението на служителите от публични организации в образователната сфера като 

база за търсене на адекватни техники за оценка, релевантни на работната им среда 
В научен план установихме, че ангажирането на повече участници в оценяването води 

до минимизиране на субективността в преценката на прекия ръководител. 

Ето защо потърсихме мнението на анкетираните служители „кой трябва да вземе 

участие в оценяването”. 

Данните от Фиг.3 показват, че 74,4 % от респондентите смятат, че в оценяването 

трябва да се включат и други участници. Мнозинството от анкетираните служители 

категорично подкрепят тази идея.  

Както бе изяснено по-горе, практиката за оценка на държавните служители у нас има 

нормативно заложени възможности за включване на повече участници в оценяването. При 

какви случаи тази възможност се прилага зависи от мениджмънта на всяка администрация и 

капацитета за организационно, административно и методическо обезпечаване на процеса. 

 
Фиг. 3. Диаграма, представяща разпределението на държавните служители според мнението им на 

четвърти въпрос - освен прекия ръководител, трябва ли някой друг да се включи в оценяването?(в %) 

 

Нисък е делът на служителите – 28,4 %, които са предпочели традиционните методи за 

оценяване, изразявайки несъгласие с поставения въпрос, а едва 1,2 % от респондентите не са 

отговорили на въпроса. 

Преобладаваща част от респондентите (54, 9 %) 58  смятат, че е важно да се вземе 

предвид мнението на колегите от екипа. Тази подкрепа за колегиалната оценка показва 

одобрението на анкетираните лица по повод на коментираната по-горе правна възможност. 

Практика за оценка, основана на 360о – градусова обратна връзка, включва оценка на 

ръководителя от подчинените като средство за подобряване на мениджърските 

компетентности. Този елемент на дискутираната съвременна практика за оценяване не е 

                                                           
58 Цитираните данни са взети от Таблица 1. „Участници в оценяването” в дисертационния труд, глава трета, с. 149. 
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официално регламентиран в нормативната уредба у нас, но решихме да проверим дали е 

възможно нейното приложение в нашата административна среда.  

Установихме, че 83 59  % от респондентите подкрепят тази модерна управленска 

практика. Важно е да отбележим, че положително становище изказват всички анкетирани 

висши държавни служители (6), както и осем от единадесет служители на ръководна 

длъжност. 

Най-целесъобразното и отговорно приложение на този вид оценка е създаването на 

възможност за избор от мениджмънта на всяка публична организация т.е. да прецени дали да 

се прилага оценката на ръководителя от подчинените. 

3.  Компетентностен модел в държавната служба и потенциал за адаптирането му 

към специфичното портфолио от компетентности, характерно за изследваните 

администрации 

Този раздел на въпросника изследва приложението на компетентностния модел в 

държавната служба от административни структури, ангажирани с дейности в образователната 

сфера на публично управление. Изследваните въпроси са свързани с преценка на степента на 

съответствие между общите рамки на компетентностите  и специфичните изисквания към 

работата на служителите; идентифициране на специфично портфолио от компетентности; 

определяне на клъстера от ключови компетентности, които са най-важни за ефективно 

изпълнение на длъжността. 

Фиг. 10 представя мнението на анкетираните служители по повод действащите „Рамки 

на компетентностите”. 

Най-много са държавните служители (27 %), които определят „Рамките на 

компетентностите“ като „общи и повтарящи се, не отчитащи специфичния предмет на 

дейност на администрацията”.  

 
Фиг. 10 Диаграма, представяща разпределението на държавните служители според мнението 

им на дванадесети въпрос – Какво е мнението Ви за въведените „Рамки на компетентностите“? (в %) 

 

Забелязваме диаметрално противоположни позиции. Различните отговори получават 

равномерна подкрепа.  

                                                           
59 Цитираните данни са взети от Фиг. 4 на дисертационния труд, глава трета, с. 152. 
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Рамките на компетентностите са полезни управленски инструменти, насърчаващи 

индивидуалното и организационно развитие.  

Техните недостатъци произтичат от възприетия подход за разработване на българския 

модел на компетентностите, според който има общи „базови” компетентности и 

компетентности, обвързани с характерните особености на конкретна длъжностна група.  

Всъщност този подход е оптимален вариант, който комбинира универсални изисквания 

за компетентност (валидни за всички служители, стимулиращи мобилността и растежа в 

кариерата) с възможност за прецизиране и допълване на професионалната компетентност на 

ниво конкретно административно звено.  

Разделът от въпроси с номера 14 до 17 от анкетната карта изискват от респондентите да 

оценят модела на компетентностите в държавната служба.  

Задачата на анкетираните лица е да определят три компетентности за всяка група 

длъжност според два критерия: най-голяма важност за качествено изпълнение на 

задълженията и най-голямо съответствие със специфичните изисквания за работа в 

администрациите от образователната сфера. Компетентностите, които са извън обхвата на 

избраните от служителите, са с второстепенна важност в тяхната работа. Те се ползват и 

прилагат в известна степен, но допускаме, че доминираща роля имат други професионални 

компетентности, които обособяват специфичен профил на компетентностите за конкретната 

публична организация.   

 Какво показват получените данни: 

1. Компетентностите, които отговарят в най-голяма степен на специфичните 

изисквания за работа в администрациите, обект на изследване, са обособени по групи 

длъжности, според оценката на анкетираните служители в %: 

1.1. Кои компетентности са най-важни за висшия държавен служител? 
Таблица 8. Значимост на компетентностите за висши държавни служители, според спецификата на 

администрацията 

 

Компетентности 

Значение според 

спецификата на 

администрацията 

(%) 

1. Управленска компетентност  57, 4  

2. Работа в екип  57, 4 

3. Стратегическа компетентност  48, 1  

4. Ориентация към резултати 46, 3  

5. Лидерска компетентност 37  

6. Фокус към клиента (вътрешен/външен) 17, 3 

7. Компетентност за преговори и убеждаване 

  

14, 2 

 

От представените данни можем да обобщим, че за анкетираните служители е много по-

важно висшият държавен служител60 да притежава мениджърски качества, да умее да планира 

работата, да умее да обвързва организационните с индивидуалните цели, да умее да ръководи 

ефективно екипи, и др.  

                                                           
60  Видове държавни служители съгласно чл. 5. (1) от ЗДСл „В зависимост от характера на служебните си 

задължения и степента на професионалната си подготовка държавните служители са ръководни служители и 

експерти”. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.) Ръководните служители, които 

заемат длъжностите главен секретар, секретар на община, главен директор на главна дирекция, директор на 

дирекция и ръководител на инспекторат, са висши държавни служители. 

(3) Експертът изпълнява служба, подпомагаща осъществяването на функции на държавната власт. 
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Резултатът, който провокира интерес е свързан с мнението на респондентите, които 

казват, че лидерските умения са по-маловажни в сравнение с мениджърските умения. Този 

резултат представя моментна снимка на нагласите на анкетираните служители. Възможно е 

ситуацията да се промени в резултат на промяна на ръководството и стила на управление на 

институциите, обект на проучването. Лидерският стил има голям потенциал за подобряване 

на представянето в работата заради своята гъвкавост и комбиниране на директивно и 

подкрепящо поведение61.  

Второстепенни по важност компетентности според респондентите са: ориентация към 

резултати,  фокус към клиента (вътрешен/външен), компетентност за преговори и убеждаване.  

1.2. Кои компетентности са най-важни за служители, заемащи ръководни 

длъжности? 

Според респондентите, управленската компетентност, работата в екип 

и  професионалната компетентност, са водещи по значимост за служителите на ръководна 

длъжност. Забелязваме, че нараства значението на професионалната експертиза (умения за 

разрешаване на казуси нормативна среда). 
 

Таблица 9. Значимост на компетентностите за служители, заемащи ръководни длъжности, 

според спецификата на администрацията 

 

Компетентности 

Значение според 

спецификата на 

администрацията (%) 

1. Управленска компетентност  64, 2 

2. Работа в екип  61, 1  

3. Професионална компетентност    53,7  

4. Комуникативна компетентност  45, 7  

5. Ориентация към резултати  43, 2  

6. Фокус към клиента (вътрешен/външен) 10, 5  

 

Получените резултати водят до въпроса: защо лидерската компетентност не е 

включена в портфолиото от компетентности, предвидени за служителите от по-ниско 

управленски ниво (началник на отдел, началник на сектор).  

В научната литература 62  е установено, че лидерството като стил на поведение 

надхвърля обхвата на мениджърите на високо управленско ниво, а може да се изисква и от 

служители на други нива в организацията. 

1.3. Кои компетентности са най-важни за служителите, заемащи експертни 

длъжности с аналитични и/или контролни функции? 

От получените данни става ясно, че на първо място по значимост анкетираните 

служители оценяват работата в екип,  следвана от професионалната компетентност и 

аналитичната компетентност.  

Изборът на професионална и аналитична компетентност в известна степен имат 

отношение към ролята на служителите от специализираната администрация, които са 

носители на специфични експертни познания.  
 

 

                                                           
61 Виж подробно обяснение Бланчард, К., Лидерството и едноминутният мениджър. Издателство „Класика и 

стил”, 2011, с. 50. 
62 Повдигаме този въпрос, водени от научната теза на Залезник (1977) и Котър (1999), според които лидерските 

компетентности преместват фокуса от техническите изисквания за изпълнение на конкретни длъжности към по-

меки междуличностни умения, които се търсят от служители на различни нива в организацията62.  
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Таблица 10. Значимост на компетентностите за служители, заемащи експертни длъжности с 

аналитични и/или контролни функции, според спецификата на администрацията 

 

Компетентности 

Значение според 

спецификата на 

администрацията 

(%) 

1. Работа в екип  69, 8 

2. Професионална компетентност 69,1 

3. Аналитична компетентност 56,2 

4. Ориентация към резултати 45, 7 

5. Комуникативна компетентност  27, 2 

6. Фокус към клиент (вътрешен/външен) 14, 8 

 

1.3. Кои компетентности са най-важни за служители, заемащи експертни 

длъжности със спомагателни функции и технически длъжности? 

Получените данни показват, 77, 8 % от респондентите смятат, че ефективното участие 

в различни екипи е умение от първостепенна важност за служителите, заемащи експертни 

длъжности със спомагателни функции и технически длъжности. На второ място, 61,7 % от 

анкетираните служители са на мнение, че притежаването на професионални знания и умения 

за сектора, който администрацията управлява и регулира, са условие за успешно изпълнение 

на длъжността.  
Таблица 11. Значимост на компетентностите за служители, заемащи експертни длъжности със 

спомагателни функции и технически длъжности според спецификата на администрацията 

 

Компетентности 

Значение според 

спецификата на 

администрацията 

(%) 

1. Работа в екип  77,8 

2. Професионална компетентност 61,7 

3. Комуникативна компетентност  58 

4. Ориентация към резултати 42 

5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) 27,8 

 

Трета по значение анкетираните лица (58 %) определят комуникативната 

компетентност – умения за общуване в устна и писмена форма.  

 Обобщената оценка на компетентностния модел от анкетираните служители, води до 

няколко извода: 

 Общият компетентностен модел отразява ценностите в държавната 

администрация и създава предпоставки за компетентна държавна служба; 

 Нараства значението на екипната работа за постигане на поставените цели пред 

администрацията. Тази тенденция засилва тежестта на мнението на колегите от екипа в 

процеса на оценка на изпълнението на длъжността.  

 Висока оценка получава допълнената 63  (2012 г.) в компетентностния модел 

„професионална компетентност”, която отразява специфичните потребности от 

професионални знания и умения, характерни за различните административни структури. 

                                                           
63„Професионална компетентност” е допълнена с промените в нормативната уредба през 2012 г. Постановление 

№ 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за 

прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в 

държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 
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 В общия компетентностен модел „лидерската компетентност” не е включена в 

набора от компетентности, предвидени за служителите от по-ниско ръководно ниво, за които 

също е важно да мотивират и развиват своите служители. 

В настоящето изследване, освен общият компетентностен модел, проучваме въпроса 

кои ключови компетентности са най-важни за ефективно изпълнение на длъжността от 

служителите в администрациите, обект на проучване.  

Таблица 12 показва трите най-важни ключови компетентности за анкетираните 

държавни служители, според значението, което те имат за изпълнението на задълженията им.  
 

Таблица 12. Ключови компетентности по Европейската референтна рамка и значение според 

спецификата на администрацията 

 

Ключови компетентности на Европейската референтна рамка Значение според 

спецификата на 

администрацията (%) 

1. Комуникативни умения  69,1 

2. Умения за самостоятелно учене и събиране на информация 45,7 

3. Дигитални компетентности 45, 1 

 

 Данните сочат, че 69,1 % от респондентите смятат, че притежаването на 

„комуникативни умения” на български език (умения за устно и писмено изразяване, умения за 

водене на конструктивен диалог, позитивно отношение към комуникацията на роден език, 

желание за общуване и др. ) са важни за успешното изпълнение на техните служебни 

задължения. 

 На второ място анкетираните лица посочват  „уменията за самостоятелно учене и 

събиране на информация” (45,7 %). Това са „умения за учене”, които са свързвани с 

определяне на потребностите от обучение, търсене на възможности за развитие на 

потенциала. В по-широк контекст това е способността за надграждане на предходно учене и 

житейски опит чрез прилагането на знания и умения в различен контекст: на работа, вкъщи, в 

образованието и обучението64.  

На трета позиция 45,1 % от респондентите подкрепят „дигиталните компетентности”, 

които излизат извън рамките на техническите и компютърните умения. Те обхващат също 

така умения за използването на ИКТ като средство за стимулиране на креативността, 

критичното мислене и иновациите65.  

Въпрос № 19 изисква от анкетираните служители да посочат специфични 

компетентности, (ако има такива), които са важни за работата на отдела/дирекцията, но не са 

обект на оценяване. Тези специфични компетентности излизат извън обхвата на 

коментираните досега и в известна степен доразвиват професионалната компетентност според 

потребностите на администрациите.  

Получените резултати показват, че е нисък броят на служителите, които са посочили 

пример за допълнителна специфична компетентност. Тези данни могат да се тълкуват по два 

начина: от една страна, анкетираните лица (90 %) потвърждават полезността и 

всеобхватността на общия компетентностен модел, значението на ключовите компетентности 

и валидността на изведения набор от специфични компетентности по време на пилотното 

изследване. От друга страна, нисък е делът на служителите, които проявяват градивно 

критично отношение, като дават примери за специфични компетентности, които 

характеризират отличното изпълнение.  

                                                           
64 Definitions of key competences are described in the Recommendation of the European parliament and of the Council 

of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), p. 7. 
65 Ibidem, p. 7. 
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Този резултат потвърждава тезата на Дулевич, според който 70% от профила на 

компетентностите покрива широк кръг от организации, а 30% са специфичните 

компетентности за конкретна организация. 

Нека видим какви са примерите, водещи до обособяването на специфично портфолио 

от компетентности: стремеж към самоусъвършенстване (познаване на добри европейски 

практики в сектора; творчество в работата (изява на креативност, креативно мислене, 

творчески подход към решаване на нововъзникнали казуси, чувствителност по отношение на 

работата на целия отдел); ръководство (модериране) на работни групи/ събития; 

инициативност, готовност за включване в допълнителни дейности; умения за обясняване по 

достъпен начин на сложни понятия – професионални компетентности; провеждане на 

обучения за колеги; познания в областта на публичните финанси и функционирането на 

публичния сектор;публикации в научни списания, издавани у нас и в чужбина. 

Необходимо е да отбележим, че провеждането на обучения за колеги (една от 

стратегиите за ревитализиране на кариерата 66 ), е дейност, която заслужава оценка над 

изискванията на заеманата длъжност, тъй като излиза извън периметъра на длъжностната 

характеристика и е доказателство за високо-квалифицирана професионална експертиза и 

умения за предаване на опита. 

Респондентите споделят още няколко примера: принос при участие във външни 

(междуведомствени) работни групи; самоинициативност; организиране и приоритизиране на 

задачи; умение за дългосрочно, стратегическо мислене от резултатите/от поставените задачи; 

поемане на отговорност от действията; натовареност на отделните служители, сравнено с 

колегите им на същата длъжност (със същото ниво на отговорност); компетентности, свързани 

с функционалните задачи. 

Предложените примери могат да бъдат полезен ориентир за участниците в процеса на 

оценяване и по-специално за случаите, когато се преценяват постиженията на отличните 

изпълнители.  

Въпрос № 20 от анкетната карта изисква от оценяваните служители да посочат три 

умения от предложения Списък, които отговарят в най-голяма степен на специфичните 

изисквания към тяхната работа в администрацията.  

Резултатите показват, че най-важните умения са: (1) умение за работа с документи, 

които нямат модел (разнообразна работа) (39,5 %); (2) умение за организиране на труда (37,7 

%); (3) умение за прецизна работа (34,6 %). 

Всички предложени примери за умения могат да бъдат допълнени в длъжностните 

характеристики за определени нива длъжности (експертните длъжности) по преценка на 

ръководствата на администрациите, участвали в изследването.  

          4. Механизми за методическа подкрепа на мениджмънта според организационните 

потребности на изследваните административни структури  

Предложените методически документи за оценка на тяхната важност са свързани с 

комбинирането на различни методи и техники за оценяване според специфичните нужди на 

администрациите. 

Резултатите показват, че е много важно да бъдат разработени следните методически 

материали, които да допълнят действащия инструментариум за оценяване. Това са: (1) Насоки 

за ръководителите при провеждане на оценката-интервю (37,7 %); (2) Рамка на 

компетентностите според спецификата на администрацията (34,6 %); (3) Допълнителни 

критерии (качествени критерии за изпълнение на работата) (31, 5 %). 

                                                           
66 Морисън, Р. Т. Дж. Ериксън, Кен Дитчуолд. (2006) Мениджмънт на кариерата на средна възраст. Harvard 

Business Review за Управление на таланта. с. 109 – 110. 
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Получените резултати показват, че 37,7 % от респондентите смятат, че е много важно 

преките ръководители да бъдат подготвени за провеждане на безпристрастна и обективна 

заключителна среща.  

Трябва да отбележим, че на база резултатите от пилотното изследване, оценяващите 

ръководители споделиха, че нормативната уредба е разработено ясно и я прилагат без 

затруднения. По скоро в такъв вид насоки следва да се акцентира върху начина на 

комуникация, дискутирани въпроси, примерни казуси, демонстрирано поведение и 

психологически аспекти в управлението на човешките ресурси. 

На второ място, 34,6 % от анкетираните служители определят като „много важно” да 

бъде разработена „Рамка на компетентностите според спецификата на администрацията”, 

която да конкретизира професионалната компетентност.  

На трето място, 31, 5 % от респондентите смятат, че е „много важно” е да се разработят 

допълнителни критерии (качествени) за изпълнение на работата. Това биха могли да бъдат: 

познава и правилно прилага законодателството в сектора, задълбочено проучва специалното 

законодателство с цел решаване на ново възникнали казуси, изготвя прецизно документи на 

високо експертно ниво без да допуска съществени грешки и пропуски в съдържанието, 

изготвя и технически оформя документи при спазване на вътрешните инструкции, проявява 

творчество в изготвянето на презентации като спазва вътрешните инструкции, предлага 

варианти за решаване на проблеми от професионален характер като отчита мнението на 

заинтересованите страни и т.н.  

Преобладаваща част от анкетираните държавни служители оценяват като „важно” 

разработването на следните методически документи: (1) Допълнителни критерии 

(количествени критерии за изпълнение на работата) – половината от респондентите (50,6 %); 

(2) Допълнителни критерии (качествени критерии за изпълнение на работата)/ Рамка на 

компетентностите според спецификата на администрацията (49, 4 %); Карта за самооценка на 

служителя (48, 8 %); (4) Карта за оценка на служителя от потребителите (45, 7 %); (5) Карта за 

оценка на служителя от колегите (44, 4 %); (6) Наръчник за прилагане на модела за оценка на 

изпълнението – (41, 4 %); (7) Карта за оценка на служителя от колеги в други структури (29 

%). 

Данните сочат, че анкетираните служители подкрепят всички методически документи, 

които биха направили оценяването по-обективен процес. 

Необходимо е да отбележим, че всяка допълнителна техника за оценяване следва да се 

прилага с оглед потребностите на конкретното административно звено. За да се осигури по-

голяма приемственост и ефективност препоръчително е всеки инструмент за оценка да се 

комуникира с всички служители, за да получи тяхната подкрепа.  

В рамките на дисертационното проучване предлагаме набор от механизми за 

методическа подкрепа на мениджмънта на публичните организации, взели участие в 

изследването, които са разработени на база коментираните резултати.  

Последният въпрос от анкетната карта изисква от респондентите да направят 

препоръка или коментар за подобряване прилагането на инструмента за оценяване.  

Обособихме четири насоки за усъвършенстване на процедурата за оценяване: 

Първа насока, предложения за промяна в процедурата и скалата за оценка. 

 Според един от анкетираните служители: 

 „Добре е оценяването да е в присъствието на останалите колеги, за да е ясно и 

точно защо си оценен по този начин и да е защитено мнението и аргументирано. Така всеки 

преценява къде се намира сред останалите и какво още не му достига, за да е от първите.” 

Този коментар провокира въпроса до каква степен процесът на оценяване да бъде 

конфиденциален. Това е проблем, който следва да бъде обсъждан и решен на организационно 

ниво. 
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Втората идея се отнася до скалата за оценяване, която бе обект на дискусия по време на 

проведеното пилотно изследване 67 . Налице е неодобрение на скалата за оценяване и по-

специално на оценка „Изключително изпълнение” – възприема се като нереална и 

недостижима.  

Втора насока, предложения за комбиниране на различни методи за оценка на 

държавните служители с цел ограничаване на субективността. 

 Анкетираните държавни служители споделят:  

„В процеса на оценяване да се включат останалите членове на екипа, както и външни 

лица, с които структурата комуникира”.  

Един от респондентите подкрепя самооценката, като предлага:  

„Служителят да има право да се самооценява, като при разминаване с оценката на 

прекия ръководител, да има арбитражна оценка от контролния орган”  

Това предложение предполага по-активно включване на контролиращия ръководител в 

случай на съществено разминаване при поставената оценка и самооценка. 

 Предложена е идеята „служителят да има право да оцени прекия си ръководител”.  

Няколко служители на експертна длъжност (4) предлагат: 

 „въвеждане на външна оценка като средство за преодоляване на субективизма”. 

Най-голям е броят на служителите на експертна длъжност (7), които изказват мнение, 

че е необходимо „комбиниране на повече методи за оценяване и възможности за 

подобряване и развитие на компетентностите”. 

Трета насока, предложения за разработване на специфични показатели според 

работния контекст. 

Анкетирани служители на експертна длъжност (5) предлагат: „разработването на 

критерии за всяка отделна длъжност според специфичните й функции в дадена 

администрация” 

Един от участниците споделя, че: 

 „Всяко звено следва да изработи собствени специфични показатели за оценка – 

обективни и измерими показатели. Оценяване на специфични показатели, а не по общи 

банални критерии”. 

 Тези коментари потвърждават потребността от моделиране и прецизиране на 

изискванията за компетентност и разработването на надеждни показатели, съобразени със 

специфичния контекст на работната среда.  

Един служител смята, че „изготвянето на ежеседмични подробни мотивирани и 

обосновани доклади на изпълнението на задачите и предстоящите такива, проблеми, идеи и 

решения”, следва да се взимат предвид при срещите за оценяване.  

Според нас такъв тип дейност би утежнила практиката за оценка, а една от 

тенденциите в европейски план е да се създават и внедряват по-опростени процедури за 

оценяване. (Demmke, 2008: 93) 

 Четвърта насока, предложения за обучение и поддържане квалификацията на 

ръководителите в ролята им на оценители. 

Провеждането на обучения за ръководителите68 и подпомагането им с допълнителен 

методически инструментариум може да повиши доверието на служителите към техните 

професионални качества и да доведе до намаляване на субективния фактор. 

                                                           
67 Виж. Приложение № 8, с. 4 
68 Провеждането на обучения за оценяващите е идея, която получи своята подкрепа и в настоящето изследване. 

Важно е да отбележим, че в анкетно проучване, проведено от М. Цанкова през 2007 г. се достига отново до този 

извод, а именно „според по-голяма част от анкетираните оценяващите не са достатъчно обучени за начините 

на оценяване…(..) Виждаме, че потребността от обучение на оценяващите е задължителна препоръка на 

анкетираните лица, независимо от това каква е практиката за оценка на държавните служители у нас.  
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5. Учим ли се от практиката – препоръки за усъвършенстване на модела за 

оценка на индивидуалното изпълнение на служителите, работещи в държавни 

институции от образователната сфера на управление 

Водени от въпроса „Учим ли се от практиката”, достигнахме до модерни управленски 

решения, които биха улеснили прилагането на модела за оценка на изпълнението на 

държавните служители в специфичен административен контекст. 

Въпреки, че емпиричното изследване в обхвата на дисертационния труд няма характер 

на представително социологическо проучване, резултатите от него могат да допринесат за 

обогатяване на административната наука и практика.  

Диагностиката на модела за оценка на изпълнението на държавните служители и 

получените резултати от анализа на емпиричната информация водят до извеждането на 

препоръки за неговото усъвършенстване.  

 Те са ориентирани към потребностите на публичните организации от образователната 

сфера на управление, които бяха обект на проучване.  

Препоръките имат научно-приложен характер. Тяхната цел е да се повиши 

практическата полза и въздействие от инструмента за оценка на индивидуалното изпълнение. 

Първа област на въздействие: 

Комбиниране на различни методи за оценка на изпълнението с цел ограничаване 

на субективността и прилагане на методически материали за подкрепа на мениджмънта 

според специфичните потребности на администрацията 

Законодателната рамка създава нормативните предпоставки за включване на повече 

участници в процеса на оценяване. Това, което липсва, за да функционират успешно 

елементите на 360-градусовата обратна връзка (самооценка, оценка от равните по статус, 

търсене мнението на външните потребители), могат да се търсят на две нива: организационна 

и методическа обезпеченост на процеса според специфичните потребности на 

администрацията. 

Анализът на емпиричните данни показва, че е необходимо създаване на условия за по-

ефективно оползотворяване на възможностите, които дава нормативно въведената практика за 

оценка на държавните служители.  

Възможните сфери на приложение могат да бъдат следните: 

 Насърчаване на самооценката – 54 % от анкетираните служители считат за 

„важен компонент в процеса на оценяване” самооценката. Позитивната им нагласа към 

самооценката е предпоставка за засилване на нейната тежест в оценяването. Въвеждането на 

формуляри или карти за самооценка, които да допълнят нормативно заложената възможност 

за самооценка, биха спомогнали за по-ефективно приложение на самооценката и по-добро 

структуриране на самия процес.  

 Стимулиране на оценките от равните по статус – 54, 9 % от респондентите 

смятат, че е важно да се взима предвид мнението на колегите от екипа в оценяването. 

Обратната връзка от колегите, особено тогава, когато са важни екипните резултати и 

взаимодействието в екип, е съществен индикатор за трудовата изява на служителя и 

работните взаимоотношения69.  

В контекста на публичното управление, целесъобразно е ръководствата на съответните 

администрации да уредят във вътрешните си правила случаите ( напр. менторство от колега, 

работа в екип по конкретни цели от работните планове и др.) при които прекият ръководител 

и контролиращият ръководител могат да поискат мнението на други колеги за изпълнението 

на конкретни задачи от даден служител. Възможно приложение на този инструмент за оценка 

е използването на „карта за оценка на служителя от колеги”.  

                                                           
69  Георгиева, Т., Проучване опита на Великобритания в прилагането на системата за оценка на трудовото 

изпълнение. сп. Икономически алтернативи, бр. 2, 2011, с. 13. 
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Важно допълнение към изложеното по-горе е оценките от колегите да се възприемат 

позитивно и като средство за подкрепа развитието на служителите. В научен план е 

установена практиката за номиниране на най-добър колега или най-компетентен колега, която 

би могла да се приложи с цел създаване на подкрепяща среда. Номинираните служители 

могат да получат публично признание и/или друг вид материална/морална награда. 

 Постигане на отчетност чрез осигуряване на обратна връзка за мнението на 

външните потребители по повод работата на оценявания70. Тази възможност е уредена в 

НУРОИСДА и може да се приложи в случаите, при които служителят има пряк достъп с 

външни потребители. Въвеждането на оценка от страна на клиентите на публични услуги и на 

самооценка ще допринесе за подобряване на изпълнението на самия служител и към 

преоценка на нуждите му от развитие71; 

 Въпросници за оценка удовлетвореността на участниците в обучения, 

семинари и друг вид събития, които служителите организират, с цел оценка на 

индивидуалната и екипна ефективност – силни страни, слаби страни, области за подобряване 

на индивидуалните компетентности, препоръки за усъвършенстване на дейностите и др. 

 Прилагане на елемент от модерната практика 360о-градусова обратна 

връзка, характерна за съвременната мениджърска култура – оценка на ръководителя от 

подчинените72.  

Обратната връзка от подчинените е важен инструмент за откриване на пропуски в 

стила на управление и за подобряване на лидерските умения73.  

Възможен вариант за приложение на този инструмент е провеждане на анонимна 

анкета сред служителите.  

 Обучение на участниците в оценяването  

Преобладаваща част от анкетираните служители (37,7 %) подкрепят изготвянето на 

„Насоки за ръководителите при провеждане на заключителната среща”. Това е необходим 

методически документ, който съществува в българската практика от първоначалното 

въвеждане на системата за оценка на изпълнението на държавните служители. В този смисъл, 

организирането на обучение за ръководителите за усвояване на необходимите знания за 

различните измерения на изпълнението (скали, техники за оценка) и стандарти за оценяване с 

цел постигане на максимална точност при оценяването и минимизиране/ограничаване 

проявата на  оценъчните пристрастия74), е дейност с по-висока практическа стойност.  

В общоевропейски план това е една от препоръките за подобряване ефективността на 

системите за оценка на държавните служители (Demmke, 2008: 93) 

 

Втора област на въздействие: 

Адаптиране на рамките на компетентностите според потребностите на публични 

организации от образователната сфера на управление чрез: 

                                                           
70 Чл. 18, ал.3 от НУРОИСДА, където „При определянето на годишната оценка оценяващият ръководител отчита 

и наличната информация за мнението на външни потребители относно работата на оценявания”. 
71  Георгиева, Т., Проучване опита на Великобритания в прилагането на системата за оценка на трудовото 

изпълнение. сп. Икономически алтернативи, бр. 2, 2011, с. 13. 
72 Виж Приложение № 6, с. 7, която се отнася до иновативна практика, свързана с оценяване на ръководител от 

подчинени с анкетна карта със затворени въпроси (анонимна), обхващаща набор от специфични въпроси, 

касаещи дейността на ръководения отдел, прилагана в отдел „Ххх” на Главна дирекция „Структурни фондове и 

международни образователни програми” на Министерството на образованието и науката). 
73 Георгиева, Т., Проучване опита на Великобритания в прилагането на системата за оценка на трудовото 

изпълнение. сп. Икономически алтернативи, бр. 2, 2011, с. 13. 
74  Source: David E. Smith, “Training Programs for Performance Appraisal: A Review,” Academy of Management 

Review, January 1986, 22 – 40. Opt. cit. Organizational behaviour. Moorhead/ Griffin. Second edition, p. 628. 
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 Разработване на Рамка на компетентностите 75  според спецификата на 

администрацията – този инструмент за оценка получи подкрепата на анкетираните служители. 

Според 34,6 % от респондентите е „много важно” да се разработи такава рамка, а 49,4 % 

потвърждават, че това е „важно”. Нейната функция ще бъде конкретизиране на 

професионалната компетентност от общия компетентностен модел, чрез детайлно описание 

на специфичните професионални знания, умения и компетентности, определени в 

длъжностната характеристика; 

 Въвеждане на „Списък или каталог от специфични компетентности” 

 В рамките на дисертационното изследване се идентифицира специфично портфолио от 

диференциращи компетентности, характеризиращо високоефективните служители, работещи 

в публичните организации, взели участие в проучването. 

Това портфолио комбинира  професионални, социални, личностни и технически 

компетентности76, които се отнасят до различни работни позиции.  

Неговите основни функции са: систематизиране на специфичните знания и умения, 

които се съдържат в професионалната компетентност и разпределянето им по длъжностни 

групи според тяхната важност за изпълнение на служебните задължения; ориентир за 

изпълнение над изискванията за длъжността или изключително изпълнение; допълнително 

основание за промотиране на даден служител за повишаване в длъжност.  

 Оценка на качествените аспекти в работата 

Анкетираните служители проявиха голям интерес към разработването на 

допълнителни критерии, които да измерват качеството на извършваната работа.  

Такъв вид изисквания за качество могат да бъдат изготвени при подготовката на 

индивидуалния работен план на служителя с подкрепата на ръководителя; да бъдат 

формулирани от специализирана комисия (пряк ръководител, контролиращ ръководител, 

служители по избор); да се въведе критерий „качество на работата” и прекият ръководител да 

оценява служителите по този критерий чрез рейтинг скала 77 , съпроводено с кратка 

аргументация. По този начин ще се постигнат адекватни критерии за оценка на качеството на 

работата, съобразени със спецификата на съответното административно звено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Добра практика е установена в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни 

системи”, където има разработена „Рамка на професионалната компетентност”, която включва пет области на 

компетентност, обособени в три подвида, които са дефинирани в 10 нива. При условия, определени във 

вътрешните правила на ИА ЕСМИС могат да се определят „ключови служители”, които да бъдат промотирани в 

ключови управленски позиции. Тази практика бе споделена в проведен разговор с г-жа Олга Чернева – директор 

дирекция „Човешки ресурси”, ИА ЕСМИС, проведен на 25.09.2014 г. 
76 Компетентностният модел в немската държавна служба включва такъв вид разделение на компетентностите. 

Виж подробно обяснени в Horton, S., Hondeghem, A. & Farnham, D. (2002) International Perspectives on 

Competency-based Management in the Public Sector. Brussels: IOS. p. 10 Available at: 

http://www.google.bg/books?hl=en&lr=&id=zRWcRAApWL8C&oi=fnd&pg=PR5&dq=HORTON,+S.,+HONDEGHE

M,+A.+%26+FARNHAM,+D.+(2002)+International+Perspectives+on&ots=zeV_0HHpNC&sig=bEXKAbzToT28abx5

4sqsvcpF7W4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
77 Графична рейтинг скала – инструмент за оценка 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Практическата значимост и полезност на дисертационния труд могат да се открият в 

следните приноси: 

1. Извършен е задълбочен анализ на нормативните и управленски промени, свързани с 

прилагането на инструмента за оценка на индивидуалното изпълнение на държавните 

служители в България за периода 2002-2012 г. Приложен е сравнителният подход към обекта 

на изследване, за да се откроят приликите и различията между системата за атестиране и 

нейния преход към оценка на изпълнението на длъжността; 

2. Извършен е анализ на развитието на рамките на компетентностите (формиране, 

диференциация, специализация) за изследвания период в българската държавна служба и 

тяхната важност в контекста на управлението на изпълнението; 

3. Формулирани са предложения за усъвършенстване на подзаконовата рамка, 

регулираща компетентностния модел в българската държавна служба с цел повишаване на 

неговата адаптивност според специфичните потребности на конкретни публични 

организации; 

4. Най-значимият принос на работата се състои в проведеното за първи път емпирично 

изследване, с което се проучва потенциалът за децентрализиране на модела за оценка на 

изпълнението на длъжността на държавните служители в България към потребностите на 

конкретни публични организации от образователната сфера. 

5. Потърсени са механизми за адаптиране на модела за оценка на изпълнението на 

длъжността към специфични нужди на институциите от образованието от гледна точка на 

различни инструменти за оценка на изпълнението, релевантни на средата. 

6. Систематизиран е списък от специфични професионални компетентности за 

ефективна работа в проучените администрации, изведен на база проведените интервюта и 

анкетното проучване. Обособеното портфолио от диференциращи компетентности може да 

бъде ориентир за оценка на изпълнението на длъжността над изискванията или изключително 

изпълнение. Възможни области на приложение на Списъка могат да бъдат: база за разработка 

на програми за обучение на колеги; развитие на менторски програми; разширяване на 

приложението му към други сфери на публичното управление. 

7. Разработени са методически материали (карта за оценка от колеги, два вида карта за 

самооценка, карта за  оценка от ментор, чек-лист за оценка на висши държавни служители от 

техните подчинени, чек-лист за оценка на ръководни служители от техните подчинени) за 

подкрепа на мениджърите с цел по-ефективно прилагане на създадените нормативни условия 

за оценка, самооценка, оценка от колеги и други иновативни елементи на модела, базиран на 

360-градусовата обратна връзка. 
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