Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Европейски търговски директор
ЕТД
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК:
Ниво в ЕКР/ НКР:

Единици резултати от ученето
(ЕРУ)

Трансверсални резултати от
ученето

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

България

Германия

Испания

Франция

Търговия на дребно-Е1

Продукти и пазари

Търговия на дребно-Е2

Бизнес организация и управление

Търговия на дребно-Е3

Търговски маркетинг

Търговия на дребно-Е4

Продажби и работа с клиенти

Търговия на дребно-Е5

Управление на човешките ресурси

Търговия на дребно-Е6

Право и регламенти

Търговия на дребно-Е7

Икономика и счетоводство

Търговия на дребно-Е8

ИКТ

Търговия на дребно-Е9

Комуникация

Търговия на дребно-Е10

Трансверсални умения

Основни трансверсални компетенции:

Притежава социална и екологична отговорност;

Прилага процедури за управление на качеството;

Използва информационни и комуникационни
технологии (ИКТ).

Италия

Норвегия

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия, програма „Учене през
целия живот – Леонардо да Винчи – Развитие
на иновации”. Тази публикация отразява
само личните виждания на нейните автори и
от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно

Е1: Продукти и пазари
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е1 – Продукти и пазари

1.1: Познания за продукта

1.1.1: Жизнен цикъл на продуктите

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Познава потенциалното портфолио на продукта, свързано с
оперативната област и пазар.
Може да идентифицира продукти
Има познания за продуктите,
с пазарен потенциал за
продавани от фирмата.
компанията.
Разбира и действа в съответствие с развитието на жизнения цикъл
на проектите.
Познава общата верига на
Може да действа и да се намесва
доставки, суровини,
в жизнения цикъл на продукта, за
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1.1.2: Произход на продукта

1.1.3: Управление на интелектуалната
собственост

1.2: Анализ на пазара

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

производствени процеси,
да гарантира качеството и
техники за контрол на
устойчивостта на предлаганите на
качеството, за контрол на
пазара продукти.
разходите и за това какво е
необходимо, за да се увеличи
производството и
дистрибуцията на стоки и
услуги.
Идентифицира източниците на производство, за да отговори на
екологичните и търговски изисквания.
Има познания за това как да
В състояние е да провери
идентифицира произхода на
източниците на продукта и
материали, субпродукти и
съответствието им с изискванията
компоненти.
и нормите.
Управлява бизнеса в съответствие с правата на интелектуалната
собственост.
Може да доразвие и обсъди
функцията на създаване на
търговското наименование и
неговата роля в напредъка при
вземане на решения за
производство на продукта.
Познава и разбира
съществуването и значението В състояние е да даде отчет за
на правата за
смисъла на понятието и
интелектуалната собственост, стойността на елементите на
търговските марки и
марката, и да анализира
авторските права.
значението на търговското
наименование за позициониране
на пазара.
Спазва правата на интелектуална
собственост, търговски марки и
разпоредби за авторското право.
Получава, анализира и организира достоверна информация за
пазарите чрез прилагане на статистически методи, както и
установяване на ефективна информационна система, която служи
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1.2.1: Анализ на ситуацията

1.2.2: Проучване на пазара

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

като опора в развитието на маркетинговите действия.
Може да извърши анализ на
Познава основните техники и
пазара в сегментите, свързани с
методи, за извършване анализ
настоящи и планирани операции
на пазара.
на фирмата.
Извършва анализ на състоянието на пазарната среда.
Може да извършва обхватен
анализ на ситуацията:
- анализ на показатели като:
Знае как да извърши анализ
продажби, въртяща се
на ситуацията.
наличност, разходи за
персонал, ...
- анализ на магазините и
влиянието на района.
Анализира и тълкува предпочитанията на клиента, пазарните
тенденции, дейностите на конкурентите и оперативната
документация, да инициира промени за увеличаване на
продажбите и подобряване на ефективността.
Познава необходимите методи Може да:
и техники за събиране на
- извършва анализ на
информация за тенденциите
конкуренцията;
на пазара и конкуренцията въз
- оценява бъдещия напредък
основа на анализ на
на организацията с
ситуацията и събраната
отправна точка в
информация за пазара.
ситуационния анализ и
Може да даде отчет за найанализа на конкуренцията;
важните компоненти в
- проведе проучване на
модерна маркетингова
пазара и да представи
информационна система.
резултатите в писмен,
устен и дигитален вид;
- подготви, анализира и
Може да даде отчет за
тълкува събраните данни с
различните форми на
помощта на дигитални
качествени и количествени
инструменти;
пазарни проучвания и
оценява
възможните
изследвания.
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1.3: Логистика и складиране

източници на грешки и
етични проблеми, когато се
предприемат пазарни
проучвания.
Организира логистиката на продукта по ефективен и доходен
начин.
Може да организира системи и
Познава основните елементи
структури, защитаващи срещу
на логистиката и
загуба и излизане от употреба на
складирането.
складовите наличности.
Планира и организира ефективни процедури за обществени
поръчки.
Може да организира доставката и
асортимента на стоки.

1.3.1: Обществени поръчки

1.3.2: Съхранение

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да наблюдава и контролира
доставката на материали и стоки
за производство и
разпространение като гарантира
количеството, качеството, мястото
и времето за изпълнение на
поставените цели.
Организира безопасното съхраняване на складовата наличност,
като осигурява качество и предотвратява загуби.
Умее да организира
съхраняването на стоките в
условия, които гарантират тяхната
цялост, прилага методи за
Знае как да осигури адекватно
оптимизиране на наличните
съхраняване на стоки и
пространства, в съответствие с
ефективна складова
установените процедури за:
поддръжка.
- подготовка за получаване
на стоки;
- приемане на стоки за
съхранение;
Познава принципите на
възлагане на обществени
поръчки и как да проследява
потенциалните доставчици.
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-

справяне с
несъответствията;
изисквания за съхранение;
подходящо поставяне и
съхраняване на стоки;
извличане и експедиране
на стоки от склад.

Умее да извършва одит на
стоковите запаси.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно
Е2: Бизнес организация и
управление
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е2 – Бизнес организация и
управление

2.1: Бизнес среда

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Прилага аспектите на гражданското право, уместни за бизнеса и
МСП, както и разпоредбите на търговското право за търговията,
индустрията, конкуренцията и данъчното облагане.
Познава икономическата
Умее да картографира бизнес
система на страната
средата, в която работи
(съществуващите
собствената организация и
икономически отношения и
аспектите на гражданското право,
процеси).
които се прилагат в тази бизнес
среда.
Познава бизнес средата, в
която работи организацията и
Може да прилага съответното

Page 7 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

аспектите на гражданското
право, които се прилагат в
нея.

законодателство в областта на
конкуренцията, регулирането на
пазара и данъчното облагане.

Познава законодателството в
областта на конкуренцията,
пазарните регулации и
данъчно облагане.
Може да направи заключения за дружеството въз основа на
финансовите отчети от операцията.
2.2: Бизнес споразумение

Познава техниките за
управление на бизнеса и
пазарните отношения.
Знае как да анализира
финансовите и бизнес отчети
на организациите.

2.2.1: Бизнес ефективност

2.2.1.1: Бизнес оптимизация

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да анализира финансовите
и бюджетните доклади.

Анализира ефективността на организацията.
Познава ключовите
показатели за ефективност
Може да анализира работата на
(КПЕ) и как те се оценяват, за
организациията в съответствие с
да се анализира
ключовите показатели за
ефективността на
ефективност.
организациите.
Изготвя оценка на разходите, изчислява маржа на преките разходи
и баланс.
Може да наблюдава и анализира
Знае как да управлява
основните показатели (продажби,
финансите на собствената
въртяща се наличност, разходи за
територия на бизнеса,
персонал...), за да се гарантира
включително:
спазването на бюджета.
- оценяване;
- контрол на разходите;
Може да гарантира поддържане
- печалби и загуби;
на адекватни запаси от стоки,
- приемливи разлики;
както и че поддръжката на склада
- отклонение.
се осъществява по ефективен
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начин.

Знае как да оптимизира

Може да оптимизира процесите
чрез използване на наличните
ресурси.

работата на територията на
бизнеса си.

2.3: Управление на операциите

Може да оптимизира работата на
собствената площ от бизнеса с
наличните ресурси (хора, финанси
и материали).
Планира, организира и координира работата, производството и
бизнес-процесите, като се вземат предвид поръчки и складови
процеси, включително съхранение и логистика.
Познава законодателството и
Умее да планира работата според
регулациите по отношение на
собствената организация на
ежедневната работа.
бизнес процесите.
Координира основните работни задачи в дейността на фирмата.
Може да организира работни
задачи за управлението на
бизнеса.

2.3.1: Работни задачи

2.4: Отчетност

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Знае как да организира
основните работни задачи в
управлението на бизнеса.

Може да планира задачите,
според:
 изискванията на клиента;
 оперативния капацитет;
 регламентите и
изискванията;
 опциите за доставка.
Подготвя и извършва необходимото отчитане на бизнес
операциите.
Познава процедурите на
Може да докладва и отчита
организацията за отчитане.
документацията според
политиката на организацията и
Познава отчетните
правните процедури.
изисквания, образци и
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формати.

2.5: Бизнес планиране и предприемачество

2.5.1: Бизнес планиране

2.5.2: Предприемачество

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Анализира оперативната зона, като приспособява магазина с
наличните средства, с цел постигане на по-голямо търговско
влияние.
Знае и разбира
необходимостта от планиране Може да организира и управлява
на бизнеса в различни
планиране с различни хоризонти.
времеви перспективи.
Разработва и проследява плановете за развитие на бизнеса.
Може да развие и подобри
плановете за действие, за да се
получи печалба чрез
разпределение на човешките
ресурси, финансови и
материални, техники за контрол и
Познава принципите и
методи за производство.
методите, управляващи
фирмата и неговото
Може да разработи политика на
управление, отнасящо се до
продажби и маркетинг на
стратегическото планиране.
компанията.
Може да оцени качеството на
извършената работа в компанията
според нормативните изисквания,
установени в плановете.
В състояние е да започне и доразвие фирмата според
възможностите на пазара и продукта.
Може:
Познава необходимите
- да планира и да определя
елементи, за да планира и
целите на фирмата;
организира работата,
- да направи анализ на
производствените и бизнес
място;
процеси, свързани с новите
- да разработи начална
оперативни среди.
концепция;
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-

да изготви средносрочен и
дългосрочен бизнес план.

Управлява оперативния риск.
2.6: Управление на оперативния риск

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Следи за изпълнението на
Знае как да прилага процедури
необходимите процедури за
за управление на риска.
управление на риска.
Разбира как да се справи със
Може да прилага процедури за
сигурността и да предотврати
предотвратяване на отпадъците и
загубите.
загубите.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно
Е3 – Търговски маркетинг
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е3 – Търговски маркетинг

3.1: Маркетингови канали

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Може да избира между маркетинговите канали в зависимост от
продуктите и пазарния потенциал.
Може да диференцира и избира
най-подходящите канали и методи
за текущата дейност.
Познава съответните
Умее да оцени и да предложи
маркетингови канали.
съответните стратегии за
разпространение за
организацията.
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Познава оперативните
условия и реалните структури
на собственост в търговията
на дребно.

3.1.1: Видове магазини

3.1.2: Е-търговия и е-търговия на дребно

3.2: Конкуренция

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да доразвие и обсъди
различните форми на вертикална
и хоризонтална интеграция.

Разработва и обсъжда
правомощията и независимостта в
системата за дистрибуция.
Може да планира и управлява
маркетинга и продажбата на
продукти с техниките за продажба,
Познава тенденциите и
подходящи за всеки канал за
развитието в сектора на
търговия, за да се постигнат
търговията на дребно.
целите, определени в
маркетинговия план на
организацията.
Може да разработи магазинна структура според продуктите и броя
на населението на пазара.
Може да избере оптимална
Има поглед върху възможните
магазинна структура за текущата
видове обекти.
дейност.
Може да разгледа и приложи интернет маркетинг в бизнеса.
Има познания в областта на
ИКТ /използване на интернет
при електронната търговия.
Може да създаде дейност за
развитие на електронна търговия
Знае, че да се прави бизнес
на продуктите от портфолиото.
чрез интернет създава нови
пазари в национален и
световен мащаб.
В състояние е да разбере и да действа разумно на конкурентни
пазари на базата на анализ на пазара и подходи за проучване на
пазара.
Знае необходимостта от
Може да оцени как продукт, цена,
анализ и проучване на пазара, дистрибуция и пазарна
за да направи оценка на
комуникация могат да бъдат
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собствената конкурентна
позиция.

3.2.1: Ценообразуване

3.3: Стратегия и планиране на пазара

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

използвани като помощно
средство за подобряване на
конкуренцията.
Може да ценообразува в зависимост от конкурентната среда,
структурата на разходите за продукта и печалбата.
Може да даде отчет за
психологическо ценообразуване,
Знае стойността на
правилното ценообразуване и ценова чувствителност и
гъвкавост на цените.
контролира необходимите
инструменти за изчисляване
Може да изчисли цени с помощта
на стабилна цена.
на основани на разходите
стратегии за ценообразуване и на
база стойност.
Формулира визия, бизнес идея и обща цел на организацията.
Може да:
- изготви маркетингови цели
посредством йерархия на
целите;
- използва разширителна
матрица като връзка при
проектирането на
организационна стратегия;
- подготви проста пазарна
Знае как да разработи визия и
стратегия, насочена към
бизнес идеи в стратегически
потребителския пазар, с
план за фирмата.
отправна точка в
средствата за конкуренция;
- представи план за
действие и обикновен
бюджет, за да извършва
дейности от пазарния план;
- обясни как организациите
могат да контролират и
оценяват техните
маркетингови дейности.
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3.3.1: Идентификация и сегментация на пазара

3.4: Пазарна комуникация и маркетингови
кампании

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Идентифицира пазарните сегменти, за да се адаптират продукти и
маркетингови подходи.
Може:
- да направи отчет за това,
което характеризира
потребителския пазар в
сравнение с
професионалните и
международните пазари;
Познава различните пазарни
- да даде отчет за това,
сегменти, които са от значение
което се изисква по
за бизнеса.
отношение на сегментите,
критериите и стратегиите
за сегментиране на
различните пазари;
- да сегментира и предложи
потенциални целеви групи
за дадена организация.
Определя комуникационната кампания, за да се генерира и
увеличи трафика на клиенти.
Може да определи стратегии и
тактики на маркетинговите
кампании.
Може да организира и контролира
Познава принципите и
изпълнението на рекламни
методите, които да
дейности в търговски площи, както
представят, популяризират и
продават продукти или услуги. и продукти/ услуги чрез
определяне на асортимента и
насоките за действие на
промоционалните кампании за
постигане.
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3.4.1: Пазарни канали и медиен микс

3.5: Дизайн на магазина

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да насърчава местния
магазин, създавайки партньорства
с общността, вестници, училища и
др.
Може да организира и контролира
изпълнението и монтажа на
търговски помещения и витрини,
определящи спецификациите на
дизайна и материалите, за да се
предаде определен вид на
търговските площи, които ще
привлекат потенциални клиенти и
ще се постигнат определени
бизнес цели.
Оценява и определя подходящия за определена целева група
медиен микс.
Може да сътрудничи с други
служители, за да предостави
информация за стоки, процедури,
производителност и нови
инициативи в организирането на
специални промоции и др.
Познава медийните и
Може да разработи и обсъди
комуникационни канали, които предимствата и недостатъците на
са от значение за търговията
различните медийни форми и да
на дребно.
обоснове избора си на медиен
микс за рекламната кампания.
Може да предложи реалистична
стратегия за комуникация, с
отправна точка в отличителните
характеристики на даден пазар,
организация и продукт.
Разбира и прилага търговски концепции в дизайна на магазина.
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Познава принципите и
методите за инсталиране на
витрини за успешна търговия
на дребно.

Може да приложи ориентирано
към клиента оформяне на витрини
и проектиране на търговски
Познава принципите и разбира площи.
методите за вътрешен
визуален мърчандайзинг.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Page 17 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно
Е4 – Продажби и работа с клиенти
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е4 – Продажби, обслужване
на клиентите и подкрепа

4.1: Управление на връзките с клиенти

4.1.1: Очаквания на клиентите

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Събира необходимата информация за потенциалните клиенти, за
да анализира услугите, продуктите, търсенето и предлагането.
Познава основните
Може да се адаптира към
характеристики на групата
различните характеристики на
клиенти.
клиентите.
Анализира нуждите на търсенето, според едно изразено желание.
Може да оцени финансовите
граници, тенденции, стилове,
култури, традиции,
местоположение, пространство,
свързани с търсенето.
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4.1.2: Удовлетворяване на търсенето

4.1.3: Удовлетвореност на клиентите

4.2: Грижа за клиента

Може да комуникира с клиента за
промяна на предложението, за да
осигури общо разбиране на
препоръката и на очаквания
резултат (доверие).
Представя предложения за продукти и услуги според търсенето на
клиентите.
Познава основните техники за
приключване на продажбата.
Умее да преговаря и да приключи
Познава официалните
продажбата.
разпоредби и изисквания за
валидна продажба.
Оценява удовлетвореността на клиентите.
Познава съответните
процедури за обратна връзка, Умее да оцени удовлетвореността
за да оцени
на клиентите според доставените
удовлетвореността на
продукти и услуги.
клиентите.
Познава официалните
Умее да действа адекватно в
разпоредби за разглеждане на ситуации, където има отклонения
исканите случаи.
между доставки и очаквания.
Осигурява добро управление на услугите и комуникацията.
Познава принципите и
процедурите за предоставяне
на услуги на клиентите.
Знае как да оцени нуждите на
клиентите.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да се справи с:
- идентификацията на
клиентите;
- нивата и формите на
обслужване;
- систематизираните
операции за услуги;
- управление на продажбите,
ориентирани към клиента;
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Знае как да постигне
стандартите за качество и
оценка на удовлетвореността
на клиентите.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

-

допълващи продажби и
схеми за лоялност;
обработка на искове;
жалби, коментари и
въпроси на клиенти.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно
Е5 – Управление на човешките
ресурси
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Испания
Ниво в ЕКР/ НКР:

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е5 – Управление на
човешките ресурси

5.1: Управление на персонала

Код на
Компетенция
обучителния
Знания
Умения
модул
Прилага колективното трудово договоряне и разпоредбите на трудовото
законодателство.
Разбира законодателната и
нормативната уредба, която се
Може да прилага законодателната и
отнася до набиране, подбор и
нормативната уредба за набиране,
запазване на персонала.
подбор и задържане на персонал.
Разбира колективните трудови
договори, които могат да се прилагат
в собствената организация.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да прилага колективните
трудови договори, които се прилагат
в собствената организация.

Page 21 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

5.1.1: Здравословни и безопасни
условия на труд

Разбира функцията на профсъюзите,
отношенията и преговорите със
синдикатите.
Оценява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Познава законодателството и
Може да се заеме с проверки,
нормативната уредба, която се
включващи здравословните и
отнася до въпросите на сигурността, безопасни условия на труд и
здравословните и безопасни условия сигурността, включително:
на труд, включително:
 използване на лични
 използване на лични
предпазни средства (ЛПС);
предпазни средства (ЛПС);
 използване на оборудване;
 използване на оборудване;
 ръчно управление;
 ръчно управление;
 работни помещения;
 работни помещения;
 използване на контролирани
 използване на контролирани/
вещества.
пристрастяващи вещества.
Познава ефектите от:
 извънредния труд и умора;
 използване на контролирани
вещества.

5.1.1.1: Нормативна уредба за
здравословните и безопасни условия
на труд

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да предостави информация за
ефектите от:
 извънредния труд и умора;
 използване на контролирани
вещества.

Прилага разпоредбите за личните предпазни средства на работното място.
Може да се заеме с проверки,
Познава законодателството и
включващи здравословните и
нормативната уредба по въпросите
безопасни условия на труд и
на здравето, безопасността и
сигурността, включително:
сигурността, които се отнасят до
физическата среда, в която работят
служителите, включващи:
 използването на ЛПС;
 използването на лични
 натоварване в хладни и
предпазни средства (ЛПС);
студени райони;
 работа в хладни и студени
 безопасни работни места.
райони;
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5.1.1.2: Корекции на здравословните и
безопасни условия на труд на
персонала

5.1.2: Мотивация на персонала

5.1.2.1: Разрешаване на конфликти на
персонала

5.1.3: Ефективно управление на
персонала

 безопасни работни места.
Коригира въпроси, свързани със здравето и безопасността.
Знае правата на персонала и
Умее да се справя с въпроси,
отговорностите по отношение на
свързани с човешкото здраве,
здравето, безопасността и
безопасност и сигурност в границите
сигурността, включително структури
на собствената власт.
за отчетност.
Ръководи и мотивира персонала отговорно.
Знае как да мотивира персонала.
Може да мотивира персонала.
Знае как да се справи със стресови
Умее да разрешава конфликти.
ситуации.
Може да разрешава конфликти на персонала.
Знае принципите за де-ескалация на Може да се справи с разрешаването
конфликти.
на конфликти между членовете на
Знае как да разреши конфликт между персонала в границите на
собствената власт.
членовете на персонала.
Организира и осигурява икономически ефективна ежедневна работа.
Може да управлява персонала,
осигурявайки функционирането и
изпълнението на своите цели.
Знае как да управлява ефективно
Може да контролира персонала.
персонала.
Уверен е, че служителите са наясно
със задълженията си.

5.2: Планиране на персонала

5.2.1: Набиране на персонал

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Планира работната сила и прилага различни методи за подбор на персонала.
Може да се заеме с планиране на
Знае как да се заеме с планиране на
работната сила в собствената
работната сила.
организация.
В състояние е да планира и организира процеса на набиране.
Умее да извършва подбор на
Познава законодателството и
персонала според законодателството
нормативната уредба по отношение
и нормативната уредба,
на набиране и подбор на персонала. организационните политики и
процедури.

Page 23 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Може да извърши процеса на подбор,
включително интервю.
Поддържа лоялността и ангажираността на персонала.
Демонстрира методи за запазване на
служителите.
5.2.2: Задържане и запазване на
персонала

Знае как да запази служителите.

Разбира нуждите на остаряващия
персонал и неговите намерения за
пенсиониране.
Умее да извършва планиране на
приемствеността.

Развива компетентностите на персонала според настоящите и бъдещите
нужди на компанията и на лицата.
Знае как да извърши анализ на
Може да извърши анализ на нуждите
нуждите от обучение и умения.
от обучение и умения.
5.3: Развитие на персонала

5.3.1: Обучение на персонала

5.3.1.1: Възможности за вътрешнофирмено обучение

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Знае как да създаде план за
личностно развитие с персонала.

Може да развие план за личностно
развитие.

Знае как да организира обучението
Умее да организира обучението на
на персонала.
персонала.
Прилага формалните изисквания за професионалното образование и
обучение.
Познава характеристиките на
В състояние е да разграничи и оцени
различните видове учене и обучение. обучение, идващо от формален и
неформален опит.
Знае как да осъществи признаването
на резултатите от предходно
Умее да осъществи признаването на
обучение.
резултатите от предходно обучение
Оценява собствената организационна годност за осъществяване на
вътрешно-фирмено обучение на новоназначените.
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5.3.1.2: Планиране на обучението

5.3.1.3: Провеждане на обучения

5.3.1.4: Сътрудничество в обучението

5.3.1.5: Оценка на обучаваните

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Знае изискванията на организацията
Може да оцени работното място като
да организира и предприеме
потенциална обучителна арена.
вътрешно обучение.
Проучва нуждите от обучение на новоназначените и планира процеса на
обучение според фирмените условия.
Познава техниките за анализ на
Умее да идентифицира нуждите от
нуждите от обучение в
обучение във фирмата.
организацията.
Умее да планира корпоративно
Планира корпоративно обучение
обучение чрез анализ на уменията.
чрез анализ на уменията.
Планира корпоративното обучение и организира учебния процес.
Знае как да определи нуждите от
Може да подготви/ приложи план за
обучение на служителите.
обучение според резултатите от
анализа на нуждите от обучение в
Знае как да планира обучение на
организацията.
персонала според резултатите от
анализа на нуждите от обучение в
организацията.
Знае как да разработи план за
обучение на организацията.
Организира проекти за обучение с училища, ЦПО, фирми и други доставчици
на ПОО.
Знае как да разработи програма за
Може да приложи програма за
обучение с други образователни и
обучение с други образователни и
обучителни доставчици.
обучителни доставчици.
Подготвя обучаваните за оценка, изпит и тестове.
Знае как да организира доставката
Умее да подготви програма за
на обучение.
обучение според нормативните
изисквания за предоставяне на
Знае как да оцени кандидатите.
образователна услуга.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно
Е6: Право и регламенти
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е6 – Закони и наредби

6.1: Нормативна уредба

6.1.1: Правни въпроси

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Работи в съответствие със законите и нормативните актове.
Познава принципите на
гражданските и търговските
закони, както и нормативната
Проследява евентуалните
уредба за европейските и
промени на нормативните актове.
международните търговски
дейности.
Осъществява бизнес операции при спазването на законите и
подзаконовите актове, уреждащи търговията на дребно.
Познава правата на клиента,
Може да прилага общите правни
закона за договорите,
методи и да работи в
трудовото право и законите, в
съответствие с:
сектора на търговията на
- правата на клиента;
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дребно като цяло, както и
регламентите за европейските
и международните търговски
дейности.

6.2: Специални отговорности

6.2.1: Отговорност към околната среда

6.2.2: Здравословни и безопасни условия на труд

6.2.2.1: Оценка на риска

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

- договорното право;
- търговското право;
- наредбите за наем;
- правото на плащане;
- трудовото право.
Разбира и действа отговорно спрямо вътрешните и външните
наредби и изисквания.
Познава нормативните актове
и изискванията, регулиращи
работата на бизнеса.
Работи в съответствие с
Прави общ преглед на
разпоредбите и изискванията.
вътрешните и външните
условия на труд, прави отчет
за тяхното състояние в
организацията.
Прилага специфичните секторни регламенти, свързани с
опазването на околната среда.
Познава законите и
Съблюдава наредбите за
разпоредбите, които се
околната среда.
отнасят до околната среда.
Организира работата в компанията в съответствие с изискванията
за сигурност и безопасност.
Познава законодателството,
Спазва съответните регламенти
нормативните актове и
за здравословни и безопасни
изискванията за безопасна и
условия на труд.
сигурна работа.
Извършва оценка на риска за здравето и безопасността.
Може да направи оценка на риска
Познава законодателството и
в съответствие със законите и
нормативните актове, които се наредбите за здравословни и
отнасят до процедурите за
безопасни условия на труд.
оценка на риска за
Наблюдава прилагането на
здравословни и безопасни
необходимите процедури за
условия на труд.
управление на риска.

Page 27 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

6.3: Етика и социална отговорност

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Действа в съответствие с ролята и отговорностите на фирмата като
заинтересована страна в гражданското общество.
Може да:
- дава отчет за това, което се
има предвид под
икономическа устойчивост
в бизнес операциите;
- разработи и обсъжда
организационната
социална отговорност въз
Знае, разбира и може да
основа на етични и бизнес
опише значението на работата
перспективи;
на фирмата в съответствие с
- оценява отношението
приноса ѝ към заобикалящото
между социалната
гражданското общество.
отговорност на
организацията и нейната
репутация;
- формулира целите за
организационната
социална отговорност и
подготвя етичните насоки
на фирмата.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно

Е7: Икономика и счетоводство
Ниво в СКР на сектор Търговия 5
на дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Ниво в ЕКР/ НКР:

Германия

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е7 – икономика и
счетоводство

7.1: Счетоводство

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

Може да прилага основните счетоводни правила.
Може да:
- създава отчет за
приходите и разходите;
Познава счетоводните правила и техники.
- извършва вътрешно
счетоводство;
- провежда оценка на
инвентаризацията.
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Познава счетоводните правила,
необходими за публични и частни
финансови отчети.

Може:
 да разчита и оценява
баланси;
 да прави занижения на
счетоводни активи и
доставки и да ги
прехвърля в баланса;
 да прави приключване.

Изготвя оценка на разходите, изчислява преките разходи и резултатите от
баланса.

7.2: Финансово счетоводство в
търговията на дребно

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Знае финансовите концепции за оценка
на разходите, изчисляване на преките
разходи и баланса.

Може:
 да подготвя оперативни
отчети;
 да изчислява разходите
за стоки и услуги и да
анализира тяхната
рентабилност;
 да изчислява цените на
продуктите и услугите;
 да идентифицира
печалбите и загубите
като цяло;
 да планира и реализира
дейности за контрол и
намаляване на
последиците от
отклоненията;
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да извършва контрол на
разходите.

Контролира процеса на отчитане.

7.3.:Финансово управление

Оценява инвестиционните нужди и финансовите ресурси на дружеството.
Може да избере видовете
финансиране за корпоративни
нужди, като капиталово
финансиране,
самофинансиране и дългово
Познава принципите и практиките на
финансиране, лизинг,
счетоводството и икономиката,
факторинг, както и вида на
финансовите пазари, банкирането и
публичното финансиране и
техниките за анализ и представяне на
субсидиране.
финансови данни.
Може да изчисли
съотношението на резултатите
на дружеството и да ги вземе
под внимание.

7.4: Финансово планиране

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Планира бюджета, като вземе предвид връзката между оперативните
сметки, изчисленията и отклоненията на резултатите.
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7.5: Изчисляване на заплата

Може да изготви финансов план
за фирмата, да определи
ликвидността и да определи
изискванията за инвестиране на
Познава принципите на изготвяне на
компанията.
бюджети и одобряване на бюджетните
разходи, определяне на цените и
Може да изготви основите за
сконтовите лихвени проценти.
инвестиционен бюджет, като се
вземе предвид ликвидността и
възможните типове на
компанията за финансиране.
Изчислява разходите за заплати, определя специфичното за персонала
отчитане на труда и изчисления на заплащането, подготвя банковите
транзакции за плащане на заплати.
Може да извършва
Познава правилата, нормативната уредба
професионално-специфични
и колективните трудови договори,
счетоводни изчисления и
структуриращи заплатите.
заплащане на персонала.
Познава елементите на заплащането в
собствената организация.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Умее да изготвя ведомости за
заплати.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно

Е8: ИКТ
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е8 – ИКТ

8.1: Информационни технологии в търговията на
дребно

Код на
Компетенция
обучителния
Знания
Умения
модул
Използва и напътства колегите си в прилагането на
информационните технологии.
Познава основите на
актуалната софтуерна
система.
Познава актуалните
разработки в областта на ИКТ.

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да насърчи използването на
информационните технологии в
рамките на организацията.

Page 33 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

8.2: УЕБ 2.0/ Управление на репутацията на
социалните медии

8.3: Бизнес, основан на интернет

8.4: Бизнес информационни системи

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Може да използва основни ИКТ
функции като:
- софтуер за офис
мениджмънт;
- счетоводен софтуер;
- онлайн инструменти;
- интернет;
- електронни комуникации;
- графични инструменти;
- инструменти за
презентации.
Може да прилага интерактивни социални медии в мрежа за
бизнеса.
Познава принципите и
Може да приложи използването
рисковете на интерактивните
на социалните медии в бизнеса.
социални медии.
Оценява и избира измежду наличните инструменти за създаване
на електронна бизнес услуга.
Има ИКТ/ интернет знания, за
да вземе под внимание
Може да планира създаването на
използването на решения за
дейност за електронна търговия.
електронна търговия.
Прилага бизнес информационни системи, насочени към търговията
на дребно.
Познава основните елементи
Може да приложи бизнес
на бизнес информационните
информационни системи в
системи в сектора на
собствената организация.
търговията на дребно.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно

Е9: Комуникация
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е9 – Комуникация

Код на
обучителния
модул

Компетенция
Знания

Умения

9.1: Комуникация

Притежава комуникационни и междуличностни умения.
Умее да слуша активно.
Познава най-подходящите
Умее да говори ясно и кратко.
медии и начини за
комуникация.
Умее да пише ясно и кратко.

9.1.1: Вътрешна комуникация

Комуникира ефективно с персонала и клиентите.
Умее да комуникира ефективно с
Знае как да общува ефективно персонала.
с персонала.
Умее да слуша активно,
насочвайки цялото си внимание
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9.1.2: Външна комуникация

9.1.2.1: Комуникация с публиката

9.1.2.2: Дигитални канали

9.2: Чужди езици

9.2.1: Комуникация на английски език

9.2.2: Комуникация на втори чужд език
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върху това, което казват другите
хора, правейки пауза, за да
разбере съществените моменти,
чрез задаване на въпроси в
подходящото време и избягване
на неподходящи прекъсвания.
Комуникира с външни заинтересовани лица (доставчици на услуги,
клиенти и медии).
Знае как да комуникира
Умее да комуникира ефективно
ефективно със
със заинтересованите лица.
заинтересованите лица.
Може да направи презентация пред публика.
Познава основните техники за Може да направи представяне,
презентация, има
използвайки подходящи методи и
комуникационни умения.
техники.
Използва дигитални канали и интерактивни социални мрежи, за да
достави маркетингови комуникации.
Познава и разбира областите
Може да приложи
на приложение на различните
комуникационни дейности на
дигитални канали и социални
пазара чрез цифрови канали.
медии.
Комуникира ефективно на чужд език.
Може да работи, използвайки
Има базови познания на чужд
чужд език, свързан с работната
език.
среда.
Осъществява ефективна комуникация на английски език.
Може да разбере значението и
произношението на думите,
Познава структурата и
познава граматимчните правила.
съдържанието на английския
Може да използва основната
език.
търговска лексика и да започне
преговори на английски.
Може да води основен разговор на втори чужд език.
Има базови познания за втори Може да използва основната
чужд език.
търговска лексика и да проведе
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разговор на втори чужд език.
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Европейски търговски директор
ЕТД
Общо название на единицата: Търговия на дребно

Е10: Трансверсални умения
Ниво в СКР на сектор Търговия на 5
дребно:
Общ брой точки в ЕСТКПОО: (ако е приложимо)
Общ брой кредити в ЕСТК: (ако е приложимо)
България
Германия
Ниво в ЕКР/ НКР:

Испания

Франция

Италия

Норвегия

Резултати от ученето
Търговия на дребно-Е10 – Трансверсални
умения
10.1: Междуличностни отношения

10.1.1: Себеизразяване
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Код на
Компетенция
обучителния
Знания
Умения
модул
Може да работи ефективно с колегите си.
Знае как да работи ефективно Може да развие ефективни
с колегите си.
работни отношения с колегите си.
Знае как да ръководи екип.
Може да ръководи екип.
Може да представи и аргументира професионални теми и
собствената работа пред малки групи и големи събрания.
Познава основни техники за
презентация и комуникация.

Може да структурира съобщение,
да помисли, да обсъди и спори във
връзка със съответните теми и
проблеми в предметната област.
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Може да комуникира с външни
сътрудници.

10.1.2: Работа в екип

Притежава умения за работа в екип, мотивация, надеждност,
точност и чувство за отговорност.
Умее да работи в екип с цел
подобряване на контрола,
производителността, новите
инициативи в организирането на
Познава техники за водене на
работата и рекламата.
преговори.
Умее да балансира между
асертивност и съпричастност.

10.1.3: Управление на проекти

10.2: Самоуправление

Инициира и изпълнява проекти.
Познава основните методи и
Може да прилага и управлява
техники за управление на
проекти в собствената си
проекти.
организация.
Може да работи отговорно по отношение на самоуправление и
управление на времето.
Познава принципите на
управление на времето:
конкретни, измерими, точни,
реалистични, навременни.

Умее да прилага принципите за
управление на време в
търговските операции.
Умее да работи самостоятелно.

Спазва крайните срокове.
10.2.1: Организационна координация
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Познава принципите на
управление на времето за
сферата на търговския
мениджмънт.

Може да работи под напрежение
и да се справя с предизвикателни
ситуации.
Умее да провери, че доставките
са своевременни и съответстват
на направените заявки.

Page 39 of 42

Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) за квалификацията „Търговски директор”
Проект № 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

10.3: Приспособяване към промените

10.3.1: Прилагане на предприемачество и
иновативни подобрения

10.4: Грамотност

Адаптира се към променящите се условия на работа.
Може да се справи с промените
Знае как да се справи с
на собствената територия или що
промените.
се отнася до търговския
мениджмънт.
Прилага подобрения с креативност в оптимизирането на работните
процеси в търговския мениджмънт.
Може да приложи подобрения на
Знае как да приложи
търговския мениджмънт, за да се
подобрения в търговския
мениджмънт, за да се увеличи увеличи производителността и
рентабилността.
производителността и
рентабилността в
Може да работи в съответствие
съответствие със законовите,
със законовите, регулиращите,
регулиращите, етичните и
етичните и социалните
социалните изисквания.
изисквания.
Грамотен е.
Притежава базови умения,
Може адекватно да използва
като четене, писане, основни
четене, писане, основни
математически познания и
математически познания и ИКТ
умения за работа с ИКТ.
умения в ежедневната бизнес
дейност.
Може да чете текстове и да използва съответните документи.
Умее да проучва, тълкува и
прилага източници от основните
професионални дисциплини

10.4.1: Четене

Притежава общ поглед над
съответните източници за
събиране на информация и
интерпретация.

Може да получи представа за
проблемите въз основа на
описания на ситуацията.
Може да осъвременява
професионалното си развитие
чрез вестници, интернет,
професионални списания и други
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10.4.2: Писане

10.4.3: Основни математически познания
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подходящи източници.
Може да се изразява в писмен вид.
Може да пише четливо на ръка и
да създава електронни текстови
документи, описващи,
обясняващи и отразяващи
професионални теми.
Може да обсъжда, разработва и
Знае как да структурира
обосновава направен избор,
писмени документи.
решения и предложения в
писмена презентация.
Умее да формулира писмени
кратки изложения и доклади по
конкретни теми, свързани с
дадена дисциплина.
Прилага основни математически познания.
Може:
• да измерва;
• да изчислява и пресмята;
• да калкулира парични и обменни
курсове;
• да планира;
• изготвя бюджет и да
осчетоводява.
Познава основните
Може да изготви статистика и
математически методи и
диаграми, които показват
техники.
резултати от икономическата
дейност, изследвания и
маркетингови проучвания по
предмета.
Може да извършва прости
икономически изчисления,
свързани с използването на
различни инструменти и помощни
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средства в областта на
маркетинга и управлението.
Може да тълкува, сравнява и
прилага данни и статистическа
информация, свързани с работата
по опреративни дисциплини.
Работа с компютър.

10.4.4: Компютърна грамотност

10.5: Лично поведение

10.5.1: Интеркултурно бизнес поведение
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Може да използва компютърни
програми за текстообработка,
електронни таблици, статистика и
инструменти за презентация, за
да покаже резултатите от
Познава основни ИКТ функции
проучванията на пазара и
като:
работата.
Умее да използва дигитални
• офис софтуер;
инструменти за събиране на
• инструменти за представяне;
информация от уеб сайтове и
• интернет;
електронни източници, които са от
• електронна комуникация.
решаващо значение при
сортирането и анализа на данни.
Може да подготви маркетингови
данни и документи с помощта на
дигитални инструменти.
Адаптира се към промените в ситуации с клиенти.
Познава принципите на
Притежава и показва добри
ситуационно адаптираното
маниери в различни ситуации.
поведение.
Адаптира се към промените в културата и традициите на
клиентите.
Познава необходимостта да
Може да се адаптира към
работи по различен начин
различията в произхода на
според националните обичаи
клиентите и културните различия.
и културни традиции.

Page 42 of 42

