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ВЪВЕДЕНИЕ
Туризмът безспорно е един от ключовите елементи на икономическия и социален живот, като
източник на доходи за икономиката и работни места. Той помага също за подобряване на
социалното и териториално сближаване, което го превръща в стратегически сектор в много
страни.
Туризмът може да се възприема, като начин за подпомагане на дадена страна или засилване
на значението на нейните културни, художествени и природни ресурси, за да ги превърне в
икономически рационален и устойчив бизнес. От друга страна, успехът на всяко предприятие,
било то промишлено или компания за услуги, до голяма степен зависи от решителното
управление и квалификациии в търсенето на оптимални условия за функционирането на
компанията, както и от квалификацията на служителите, които изпълняват приетите решения.
Процесът на планиране малко се различава във всяка организация. Предприятията работят в
различни среди; те имат различна подготовка, различни клиенти и служители. Въпреки това,
има елементи на планирането, които могат да бъдат считани за общи, независимо от вида на
предприятието, бранша или обкръжението, и които лесно могат да бъдат отразени в конкретни
решения. Това се отнася най-вече за планиране на развитието на най-важния ресурс, който има
компанията – компетентността на служителите.

Чрез прилагане на Модела за Стратегическо Управление на Компетентността с помощта на
лесното за употреба електронно устройство, фирмите ще могат да създават свои собствени
стратегически планове, свързани с управлението човешките ресурси, като се вземе предвид
перспективата на компетентността на служителя. Точният анализ, извършен с представената
система би позволил на малките компании от сектора ХОРЕКА да професионализират и
укрепват тяхната конкурентноспособност, което ще доведе до осезаеми икономически
резултати.
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Компетентност – съвкупността от знания, умения и нагласи, които позволяват на служителите
да изпълняват техните професионални задачи.
Необходима компетентност – изискваното ниво на компетентност за конкретна позиция
(„ниво на напредък”). Колкото по-високо е изискването за компетентност, толкова по-високи
очаквания се поставят за определена позиция.
В описания модел необходимата
компетентност е дефинирана с ниво 4 от пет степенна скала.
Диагностициране на компетентност – процесът на определяне на нивото на компетентността
на служителя, базиран на сравнение на очакваната компетентност за дадена позиция и нивото
на компетентност показано от служителя, заемащ тази позиция. В разглеждания модел то се
базира на сравнение на изискваната компетентност с наблюдаваното ниво в процеса на
диагностициране на компетентността.
Разлика в компетентност – разликата между наблюдаваното ниво на компетентност при даден
служител и изискваната компетентност. Разликата може да бъде излишна компетентност
(служителят показва по-висока компетентност от изискваната) или дефицит на компетентност
(служителят показва по-ниска компетентност от изискваната).
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ДОПУСКАНИЯ НА МОДЕЛА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА
КОМПЕТЕНТНОСТТА

Когато се заемаме със задачата за насочване на развитието на организацията, ние трябва да
сме направили заключението, че независимо от предмета на дейност, местоположение,
потенциал, можем да кажем, че всяка от организациите, които подкрепяме вече има
фундаментален избор по отношение на посоката си на развитие. Без съмнение, някои
организации са го определили в големи подробности, докато други са по-малко конкретни; но
ние предполагаме, че всяка от тези организации се стреми да максимизира приходите си на
своя пазар, като същевременно минимизира разходите. По този начин – всяка организация се
стреми повече или по-малко към управление на своята ефективност.
Нашият приоритет не е да дадем на отделните организации специфични идеи за
минимизиране на разходите в ежедневната работа или методи за придобиване на нови
приходи. Ние искаме да се фокусираме върху най-ценния ресурс на една организация, който
определя нейната ефективност при постигането на целите, и който обикновено се пренебрегва
при стратегическото мислене. Ние искаме да се фокусираме върху хората, които формират
стойността на една организация. Затова ние искаме да заменим въпроса „ как да се печели
повече? с „как да оптимизираме нашите ресурси и да ги използваме ефективно, така че да
постигаме нашите бизнес цели по-бързо и в същото време – как да ги постигаме по съзнателен
начин”. С други думи – как да управляваме компетенциите, за да постигаме целите на
организацията?

КАК ДА РАЗБИРАМЕ СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМРЕТЕНТНОСТТА?
На първо място, беше решено да се приеме разбирането за управление на компетенциите,
като връзка между организационните цели и необходимите компетенции за постигането им.
По този начин вертикалната интеграция в компанията изглежда критична – комбиниране на
перспективите на цялата компания с перспективите на индивидуалните позиции (или в помалка степен - служители).
Преди
всичко,
системата
за
управление
на
компетентността
съчетава визията на организацията за
бъдещето с опредеяне на сегашното
състояние на нейните ресурси.
Сравнението на „идеалното/целевото
състояние” с текущото позволява да
се определят целите за развитие,
които организацията би трябвало да
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набележи, и които би трябвало да управлява, така че заедно с компетенциите да се постига
максимална работна ефективност (постигане на стратегическите цели).
Целта на системата за управление на компетентността е да се съсредоточи върху развитието на
персонала, така че компетенциите на сружителите да позволяват най-ефективно изпълнение
на ежедневните задачи и по този начин – постигане на стратегическите цели на организацията.
Следователно, системата за управление на компетенциите е, преди всичко, решение, което
позволява по-ефективно постигане на целите, поставени пред цялата организация, хората,
които ръководят работата на другите и всеки отделен служител.
От гледна точка на организацията, като цяло, системата за управление на компетентността дава
възможност за по-добро постигане на целите, тъй като тя изяснява какви компетенции са
необходими на организацията, за да изпълнява своите задачи, както и да реагира на новите
предизвикателства и да се развива в желаната посока. Конкретно описания модел на
компетентност ще бъде насочен към процеса на търсене на необходимите компетенции и към
развитие на потенциала на организацията, който тя вече има.
От гледна точка на хората, управляващи работата на другите, системата предоставя обща
основа на различните процеси на управление на персонала. Чрез предоставяне на специфични
инструменти и методи, даващи възможност за адекватна оценка на потенциала на
служителите, тяхното ефективно развитие и набирането на персонала, моделът на
компетентност помага на интегрирането и стандартизирането на професионалната активност
на персонала, извършвани от хората, които ръководят работата на другите.
От гледна точка на всеки отделен служител, моделът на компетентност посочва ясно кои
компетенции са от решаващо значение за ефективното изпълнение на задачите за конкретната
позиция. Това е ръководство за това какви очаквания би трябвало да имат служителите и как
най-точно да насочват своето развитие с цел повишаване на стандартите на работата им по
оптимален начин.
Във връзка с посоченото по-горе, управлението на компетентността става метод за постигане
на организационните цели или задачи, платформа за интегриране на различни инструменти за
управление на човешките ресурси. Той също така въвежда единство в процеса на подбор
(избора на служители), в системата за оценка, в политиката на управление на насочването на
служителите (определяне пътищата за развитие), в развитие на управлението, в развитие на
наставничеството и обучението. Освен това, управлението на компетентността се превръща в
средство за личностно развитие на служителите, които чрез повишаване на компетенциите,
необходими за определена позиция, могат да определят какви компетенции те искат (или
трябва) да развият, за да постигнат техните лични или професионални цели, като
същевременно ги включват към целите на организацията. Този подход към управлението на
компетенциите може да покрепи по-ефективно основните цели на цялата организация.
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Когато мислехме за насочване на развитието на една организация, приехме, че ясното
определяне на основата на системата на управление на компетенциите изисква на първо място
осъзнаване на целите на компанията, а след това определяне на необходимите компетенции
за постигане на тези цели. Тези предположения, от своя страна, довеждат до въпроса дали
организацията има възможност да изпълнява своите планове за в бъдеще, като използва
компетенциите, с които разполага в момента? Ако един анализ на текущото ниво на
компетенции показва дефицит на компетентност (пропуски) – се повдига друг въпрос, а
именно, как да се развие компетентността, така че да бъде възможно постигането на
планираните цели?

ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕЛА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
Пряката полза от прилагането на модела на компетентност е да се осигури последователно
представяне на очакванията, които организацията поставя пред индивидуалните позиции, така
че да могат да полволяват постигане на целите възможно най-добре и да позволяват
ефективно изпълнение на задачите.
От гледна точка на отделните служители, моделът предоставя информация за това как
отделния човек, заемащ определена позиция, би трябвало да ръководи своето развитие, така
че да бъде по-ефективен и да повишава стандартите на своята дейност, и по този начин да
изпълнява стратегията на компанията. В същото време, въвеждането на модела означава, че
очакванията за работата би трябвало да са добре познати на всички служители и би трябвало
да рефлектират върху процеса на подбор.
Моделът се фокусира върху определението за това „какво поведение” е от съществено
значение за правилното изпълнение на задачите, а не „какви задачи” би трябвало да се
изпълняват. Това означава, че неговият основен елемент включва определени поведенчески
критерии, които са характерни за различните компетенции, необходими за правилното
изпълнение на задачите от различните групи позиции.
Горните резултати се определят от самата същност на дефиницията за компетентност, което е
сбор от знания, умения и нагласи, които заедно определят дали поведението на отделен човек
е очакваното или дали той използва необходимите компетенции на практика в процеса на
изпълнение на неговите задачи (просто казано: дали той знае как да се държи, да има
възможност да използва знанията си на практика, да е мотивиран, склонен да се държи по
определен начин.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ОТ ПРЕДПРИЕМАЧА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Стратегически план е съвкупност от понятия за направляване, унифициране и даване на
възможност за по-съгласувани решения в компанията. Планът определя насоката и целта на
организацията, отдела или сектора, в този случай – хотели, ресторанти и кетъринг фирми,
които са наречени компании в ХОРЕКА сектора.
Планът, посочен по-горе, е наречен „стратегически”, тъй като е свързан с по-високо ниво на
мислене. Терминът „стратегия” произлиза от Гръцката дума "stratigos", описваща мисленето на
лидерите, целящи да спечелят битка, основаващ се на това, че главнокомандващият трябва да
организира своите решения, така че да постигне успех.
Съвременната дефиниция за стратегическо планиране се отнася до процеса, чрез който една
институция или организация определя характера на своята дейност и дефинира задълженията
си към обкръжаващата среда. Тя разкрива възможностите и препятствията, вътрешните силни
и слаби страни, както и новите цели, които формират оновата на бъдещите бизнес дейности.
Резултантният набор от решения е отговор на външните възможности и препятствия,
наблюдавани от предприемача/стратега, а така също и вътрешните силни и слаби страни. Той
се използва за постигане на предимство пред конкуренцията, но също така осигурява
ефективен инструмент, позволяващ обосновката на действията и мислите, и носещ
отговорността за необходимостта от въвеждане на промени в компанията, в резултат на
променящата се среда.
Изготвянето на стратегически план включва действия в съответствие с конкретен модел, които
водят до планиране на конкретни решения. Възможни са два подхода:


Когато планирането трябва да доведе до засилване на текущите резултати, макар и без
да се променят основните допускания, като визия, мисия или структура на
организацията, само с предположението за повишаване на ефективността и
ефикасността на действията, тогава можем да говорим за план за подобрение;



Когато, обаче, започваме процеса на планиране с отражение на основните принципи на
работа на дружеството, задаване на въпроси дали нашият бизнес всъщност отговаря на
реални проблеми (дали е адекватен) и дали нашите усилия ефективно отговарят на
нуждите, ние можем да говорим за план за трансформация. Този подход е насочен
към критична оценка на основите на работа, които са причина за съществуването на
компанията.

Тези подходи се прилагат при различни обстоятелства. Първият се прилага, когато
предприемачът е твърдо убеден, че положението на компанията е достатъчно добро, така че
не изисква проверка на общата идея за нейното съществуване, т.е. визия, мисия и структура.
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Второто решение се приема, когато са налице достатъчно доказателства, за да се подкопае
валидността на приетите преди това концепции и е необходима радикална промяна, за да се
подобри ефективността и ефикасността на фирмата.
Независимо кое от решенията се прилага ( план за трансформация или план за подобрение),
това ще доведе до значителна промяна в бизнеса, което не може да остане изолирано от
реалните нужди на клиентите.
Вземането предвид на резултатите от анализа в различни видове фирми в сектора ХОРЕКА
доведе до разработване на устройство, което ще направи оценка на текущото състояние на
фирмата (като се зададе начална точка) в контекста на компетенциите на служителите. То ще
улесни планирането на стратегически стъпки и ще подпомогне предприемачите при вземането
на решения, които водят до развитие на персонала. Представената методология дава
възможност за изготвянето на ваш собствен стратегически план, свързан с управлението на
компетентността, като се вземат предвид специфичните бизнес условия.

ЗАЩО АНАЛИЗЪТ НА ПРОБЛЕМА Е ТОЛКОВА ВАЖЕН?
Когато говорим за стратегическо планиране, ние имаме предвид един по-задълбочен анализ
на нашия бизнес, като се съобразяват вътрешните и външни фактори.
В този смисъл, за да разработим план, ние трябва да предприемем някои стъпки, които ще ни
помогнат да идентифицираме възможностите, силните, слабите страни и препятствията в
контекста на това, което искаме да постигнем в нашата организация.
Само задълбочен анализ, посочен в представената методология, като SWOT анализ, ще ни
позволи да идентифицираме елементите, които трабва да се подобрят или подсилят, за да
имаме успешен бизнес.
Анализирането на всички трудности и проблеми, пред които е изправена компанията и
индустрията, по възможно най-точен начин е важна и необходима стъпка към правилното
планиране. То осигурява истинската картина на положението на нашата фирма и на
елементите, които трябва да подобрим в процеса, насочен към осигуряване на по-добра
позиция на пазара – което е равносилно на УСПЕХ.

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

УСПЕХ
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Защо развитието на фирмата трябва да бъде подкрепено с използването на Модела за
Стратегическо Управление на Компетентността?
Независимо от естеството на бизнеса – било то услуги или производство – дейността зависи от
използването на човешки, финансови и технически ресурси. Правилната комбинация от
производителност и мотивация на служителите съответства на резултатите в предприятието.
Понякога се оказва, че растежа на производителността представлява растежа и развитието на
компетенциите на нашия персонал.
Само познавайки нашите служители, техните характеристики, техните силни и слаби страни,
ние можем да определим кой от проблемите в нашата фирма е пряко свързан с липсата на
адекватна компетентност на служителите, както е дефинирано в предварителния анализ.
Ето защо, като се започне с идентификация на проблемите на фирмата, които могат да бъдат
разрешени чрез придобиване и повишаване на компетентността на служителя, ние се стремим
към постигане на целта – да се засили пазарната позиция на компанията, да се гарантират
гладко функциониране и добри бизнес резултати.

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПЛАН

УСПЕХ

РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ

НУЖДАЕ ЛИ СЕ ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СТРАТЕГИЯ?
Можем ли да говорим за планирано действие без стратегия? Не знаем ли посоката? Не знаем
ли къде отива организацията ни? Ако се насочим към теоретичните проучвания – ние може би
би трябвало да мислим, че от методологична гледна точка всички наши дейности, свързани с
развитието на организацията би трябвало да бъдат определени във връзка с ясно дефинирана
стратегия. Това, от своя страна, би трябвало да е резултат от нашите бизнес цели. Все пак, ако
ние приемем, че това винаги е така – въпросът „дали всяка организация се нуждае от
стратегия” изглежда естествен. Или дали някои организации (особено малките) не мислят за
стратегия, а вместо това се фокусират върху текущите дейности? Или може би те имат
стратегия, но обикновено не я обявяват?
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Имайки предвид това, се обръща значително внимание на въпроса – възможно ли е да се
предложи такова решение, което би било достатъчно универсално, за да се насочи към
посоката на развитие на персонала във всяка организация, и което също би отговорило на
изискванията на много различни единици? Дали това би било едновременно просто и
предизвикателно? Ако ние погледнем на въпроса за дефиниране на стратегия през призмата
на управление на компетентността – такова решение изглежда възможно.
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

В увода ние (умишлено) зададохме преждевременно въпроса дали всяка организация има
своя стратегия. Нашата цел не е отговор на този въпрос. Въпреки това, ние вярваме, че всяка
организация има своя собствена бизнес цел, която е изрично описана от стратегията на
действие или частично описана, или не е описана директно, въпреки че може да бъде
определена с малко помощ.
По тези причини ние решихме, че на етапа на определяне на организационните цели, който е
също и началната точка на системата за стратегическо управление на компетентността –
организацията би трябвало да е способна да избира един от трите пътя за идентификация на
тези цели, в зависимост от степента на съзнаването на нейните посоки на развитие.
В следващите части от доклада, ние ще представим предположения за това как всяка
организация може да определи своите бизнес цели, стъпка по стъпка, използвайки нашия
инструмент, който взема предвид по-горните допускания:


ОСНОВЕН МОДЕЛ - за организации, които точно започват да предприемат действия по
отношение на стратегическото планиране, основаващи се на стандартни насоки на
развитие;



СТАНДАРТЕН МОДЕЛ – за организации, които търсат стандартизирани решения, но
свързани с диагностицирани проблеми в организацията;



РАЗШИРЕН МОДЕЛ – за организации с висока степен на осъзнаване на посоките на
развитие на компанията и с висока степен на съзнаване на визията, мисията и целите,
както и нуждите на организацията.

ОСНОВЕН МОДЕЛ
Какво да направим, когато организацията не е в състояние да определи основните проблеми,
подтискащи нейния растеж, нито е в състояние да определи посоките за развитие в областта на
управление на компетентността? В този случай е целесъобразно да се обърнем кам
стандартизирания модел, който да помогне на фирмите да идентифицират тенденциите на
устойчиво развитие. Такъв модел е изготвен и определен в предложената система.
Основната хипотеза на този основен модел е, че системното развитие на фирмата изисква
инвестиране в развитието на служителите, които са нейната сила. Системата е фокусирана
върху развитието на всяка от петте ключови позици (управител/мениджър,
рецепционист/администратор, готвач, барман/сервитьор и камериер/рум сървиз); би
трябвало да се отбележи, че по-ранни проучвания са диагностицирали областите на развитие
за всяка от тези позиции, които заедно са от съществено значение за развитието на цялата
ХОРЕКА организация. По този начин, от методологична гледна точка, ние можем да говорим за
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възможност за използване на стандартизиран инструмент, насочен към развитието на
фирмата, въз основа на предварително определени критерии за „модел на организация”. С
други думи – организацията ще бъде способна да базира своята стратегия на моделите за
развитие на своя персонал (на профилите на компетенции). Все пак, достигането до стадия на
„модел на организация” (или близо до него) ще позволи постигането на бизнес целите чрез
развитие на компетенциите на служителите, основаващо се на стандартизирания панЕвропейски модел на компетентност.
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СТАНДАРТЕН МОДЕЛ
Както писахме по-рано – не всички организации опеределят съзнателно насоките на тяхното
развитие и това може да създаде проблем при определяне на тяхната стратегия на действие в
областта на развитие на компетенциите на персонала. Такава организация, обаче, може да
бъде подкрепена ефективно от нашата система, с по-активно участие по време на процеса на
определяне на стратегиите за нейното функциониране. Описаният тук вариант е базиран на
предположението, че повечето фирми могат да имат проблем с определянето на насоките на
развитие на отделните служители по такъв начин, че те последователно да подкрепят
компанията в постигането на целите и.
Основната идея на настоящия вариант е да подкрепя организациите при дефиниране на
техните цели за развитие, като се позовава на първия етап на потенциални проблеми, пред
които е изправено дружеството, и чието решение е от решаващо значение за по-нататъшното
развитие на организацията. Поради това се приема, че информираността за пречките за
развитие допринася за разбирането на ограниченията на растежа на фирмата, и че
преодоляването им е правилната посока за развитие на организацията в близко бъдеще.
Следва да се отбележи, че обсъжданата опция е насочена към осигуряване на „ръководство
стъпка по стъпка” за организацията, която е наясно с проблемите си, от определянето на тези
проблеми до изготвяне на стратегията на работа.
Началната точка на това решение включва категоризирането на потенциални пречки, с които се
сблъсква организацията, в три области на своята дейност, свързани с:
 Поддръжка на клиенти / връзки с клиентите;
 Управление на работата и организация;
 Ефективност на работата и ангажираност на персонала.
Следва да се отбележи, че по-горното разделение е по същество условно и служи само, като
един опростен подход към развитието на организацията. То е широко, но изчерпателно
разделение, от гледна точка на възможностите за развитие, предлагани от управлението на
компетенциите. Разбира се, това разделение не дава решение на всеки проблем. То, обаче,
диктува преформулиране на проблема, така че да го направи разрешим чрез инвестиране в
развитието на персонала. От тази гледна точка, ако напр. проблемът е чисто финансов – тази
система няма да е добро решение за определяне на пречките, освен ако причината за
финансовия проблем е свързана с лошо управление, ниска ефективност или намаляване на
търговските компетенции на служителите.
Посоченото по-горе разделение е въведение към дефиниране на организационните проблеми.
Всяка категория е описана с набор от проблеми, които са полезни за разбирането на
истинските пречки. Поради факта, че настоящето системно решение е основано на
предположението, че основната причина за проблемите, възникващи в рамките на
организацията е липса на компетентност – тези въпроси се отнасят до компетентност (и
развитието на тези компетенции може да доведе до решаване на тези проблеми).
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След като избере една от трите категории на пречки, фирмата, използваща стандартния модел
ще бъде помолена да посочи конкретни въпроси. Изборът се прави от каталог от около 40
предварително конкретизирани проблема в трите категории. Поради факта, че един определен
проблем не винаги се отнася до всички служители, а само до избрана професионална група,
вие може също да отделите групата, която има проблема: рецепционисти/администратори,
камериери/рум сървиз, бармани/сервитьори, готвачи, управители/мениджъри.
Това решение ви позволява по-лесно да определите отново някои проблеми, за да
формулирате организационните цели, определени отделно за цялата организация и за всяка
позиция (ако е необходимо). Това решение ви позволява също да изградите мост между
организационните проблеми и нейните цели, базиран на предположението, че отстраняването
на бариерите помага на развитието на компанията. С други думи, стратегическият план на
фирмата е съставен, като се вземат предвид проблемите и.
Диаграмата по-долу представя СТАНДАРТНИЯ МОДЕЛ в действие.
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доклад за служителя

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ПРОБЛЕМИТЕ според
съответната длъжност:
рецепционист,
барман/сервитьор,
камериер, готвач,
управител.

.

КОМПЕТЕНЦ
ИЯ 1

Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
въпросник 1

модул I – ИЗБИРАНЕ
НА ПРОБЛЕМНИ
ОБЛАСТИ В
ОРГАНИЗАЦИЯТА

автоматично
ОПРЕДЕЛЯНЕ на набор
от компетенции, които
да отговарят на
определени проблеми

Компетенция
4

Questionnaire 1
Questionnaire 1
Компетенция
5
Questionnaire
1
въпросник 1

доклад за
собственика/
упраВИТЕЛЯ

модул II – ТЕСТ НА
КОМПЕТЕНЦИИТВ,
360 ГРАДУСОВ МЕТОД
- ВЪПРОСНИЦИ

ДОКЛАД – ЦЕЛИ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И
СЛУЖИТЕЛЯ, КОИТО
ТРЯБВА ДА БЪДАТ
РАЗВИТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ
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РАЗШИРЕН МОДЕЛ
Организациите, които имат ясно определени цели за развитие ще могат да определят
компетенциите, които би трябвало да бъдат развити, за да се постигат тези цели по-ефективно.
С други думи – ние приемаме, че организациите, които са много наясно с техните цели би
трябвало да могат да определят как да ги постигнат.
В съответствие с това предположение, се счита за необходимо да се позволи гъвкав,
самостоятелно определен механизъм за насоките на развитие на организацията от самите
потребители. Все пак, това е възможно, когато организациите имат познания по отношение на
ефектите от развитието на индивидуалните компетенции, описани в модела.
Благодарение на разбирането за това как индивидуалните компетенции засягат постигането на
поетите цели, фирмата, която е наясно със своите цели ще има база за идентификация на
насоките на развитие самостоятелно («ръчно»). Ето защо, знаейки за въздействието на
определените компетенции върху постигането на целите, организацията ще има възможност
да създаде уникална, персонална стратегия на основата на нейните цели.
Това се постига чрез определяне на каталот от компетенции, развитието на които може да се
отрази върху постигането на различни цели. Такъв набор е дефиниран от системата, създадена
от този проект. Самостоятелният избор на компетенции е възможен чрез определяне на това
как те подкрепят развитието на организацията и какви сфери на дейност могат да бъдат
коригирани чрез тяхното развитие. Всяка компетентност в модела е описана по такъв начин, че
значението и и въздействието и върху дружеството да бъде разбираемо.
Това дава възможност на организацията, която е наясно със своите цели, да дефинира набор от
компетенции за всяка работна позиция (профил на компетентност), което позволява
постигането на тези цели. В същото време, е без значение дали фирмата изисква инвестиции в
развитието на всички служители или само на избрани групи, тъй като при определяне на
насоките на развитие, организацията определя също и методите за постигане на целите и (т.е.
избира необходимите компетенции). Системата за Управление на Компетентността обобщава
целите, които компанията иска да постигне чрез развитието на компетенциите.
В представения вариант, организацията самостоятелно дефинира насоките на развитие,
използвайки системата за оказване на помощ при избора на пътя за постигането им.
Следователно, стратегическото функциониране започва с информирано решение на самата
организация.
РАЗШИРЕНИЯ МОДЕЛ в действие е показан на диаграмата по-долу.
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Questionnair
Quesionnair
e1
Въпросник
e1
1

Индивидуален
доклад за
служителя

Questionnair
Въпросник
e1
1

УПРАВИТЕЛ

Готвач

Камериер

Профил на компетенциите

СЕРВИТЬОР/
БАРМАН

РЕЦЕПЦИОНИСТ

МОДУЛ I – Модел на
компетенциите
Нобор от определени и
описани компетенции

Questionnair
Въпросник
e1
1

Доклад за
собственика/
управителя

Инбрани от
собственика/управителя
компетенции, избрани сред
44 описани компетенции,
които да помогнат за
развитието на фирмата

МОДУЛ II – тестване на
компетенциите; 360
градусов метод
Въпросници

ДОКЛАД – Цели на
организацията и
служителя, които
трябва да бъдат
развити
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА. ОБЩА
ПОЛИТИКА
В предишната част на доклада се описват три метода на определяне на стратегически план за развитие
на компетенциите. Когато говорим за Модел за Стратегическо Управление на Компетентността, не
можем да спрем само до тук. Стратегическото планиране и оценката на компетентността са тясно
свързани. Анализът на пропуските в компетентността е ключов компонент в идентифицирането на
целите за развитие, които са резултат от стратегическото планиране при управлението на
компетентността.
360-градусовото оценяване е една от най-ефективните методологии за определяне на компетентността
на служителите в организацията. Характеристиката на тази методология е, че тя дава възможност на
всички да участват в процеса на оценяването – това включва началници, колеги, подчинени – и след
усредняване, тези резултати да се сравнят със самооценката на служителя.
Този метод се използва предимно за личното развитие на персонала. Ако процесът на оценяване се
извършва по подходящ начин, резултатите ще определят областите, в които служителят би трябвало да
развие своите компетенции. Това позволява да се направи цялостен план за развитие на компетенциите
в компанията.

Ползи за компанията:
 Моделът е подготвен, както за малки и неопитни предприятия, така и за тези, които са
наясно с насоките на своето развитие;
 Системата позволява генериране на доклади за нивото на компетентност между
различните групи служители, определяне на техните пропуски в компетенциите;
 Повишена ефективност и ефикасност на служителите и на организацията, като цяло
(като резултат от действията предприети след задълбочената оценка на
компетенциите);
 Електронно устройство за наблюдение на развитието на компетентността във времето.
Ползи за организационната единица/лицето, отговорно за управлението на човешките ресурси:
 Стандартизирано оценяване на компетентността;
 Диагностициране на пропуските в компетентността – основа за изготвяне на програми за
обучение;
 Възможност за подготвяне на индивидуална програма за развитие на служителите.
Индивидуални ползи – за участниците в изследването:
 Позволява оценка на колеги и началници;
 Проверка на собствените силни страни и компетенции, които могат да бъдат развити;
 Получаване на обратна връзка – как другите в организацията възприемат моята професионална
компетентност;
 Възможност за получаване на доклад с резултати от оценката.

Оценката на компетентност би трябвало да се извършва по два начина: с разграничение между
управляващите, наричани по-нататък „началници” - хора, които имат подчинени в структурата
– и други, наричани по-нататък „подчинени”.
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Възможно е, също така, да се въведе участник, който може да оценява другите, но който няма
да бъде оценяван от тях. Допускането на такова решение прави това устройство по-гъвкаво и
адаптивно към необичайни ситуации. Това е изключително важно в по-сложни ситуации, напр.
когато ние искаме нашите клиенти да оценят персонала, без да ги правим обект на оценка.
Тази възможност е достъпна на етапа на възлагане профилите на компетентност на опредлено
лице/участник в изследването (неговият профил на компетентност не е предмет на оценяване).
ПРОФИЛИ НА КОМПЕТЕНЦИИ
Първата стъпка при определянето на изискванията за компетентност включва възлагане на
конкретна позиция на една от петте предварително определени групи т.е.:


Управител/Мениджър;



Барман/Сервитьор;



Рецепционист/Администратор;



Камериер/Рум сървиз;



Готвач.

Тази задача е от решаващо значение за определяне на изискваната компетентност за работа от
гледна точка на организационните стратегически цели. Всяка професионална група трябва да
бъде описана с компетенциите, които са от съществено значение за постигане на
стратегическите и цели.
В този модел, в хода на обширни консултации бе решено, че системата би трябвало:





Независимо да показва профила на компетентност за избраната работна група
(основен модел);
Независимо да показва профила на компетентност за избраната работна група, но в
контекста на проблемите, които представляват пречки за развитие на организацията
от гледна точка на конкретна позиция (стандартен модел);
Да дава възможност за самостоятелно дефиниране на профила на компетентност от
организацията, основаващо се на познаването на стратегическите цели на компанията
(разширен модел).

Въпреки това, независимо от горното – възлагането на работа на определена група ще
определи какви критерии биха били важни за тази работа.
Всеки профил е описан по този начин със съответните компетенции. За да се даде възможност
за оценка на индивидуалните компетенции, ние сме подготвили списък от критерии
(поведения) за всяка от тях, чиято диагностика би дала информация за това как се държим
всеки ден, кои са нашите силни страни и кога, напр., ние би трябвало да се обучим да работим
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по-добре, по-лесно и по-ефективно. Поради това, въпросникът включва въпроси, които
показват какво е поведението на човека в определени ситуации.

УСЛОВИЯ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – УПРАВЛЕНИЕТО
(НАЧАЛНИЦИ)
Препоръчително за началниците е да бъдат оценявани от четири гледни точки по време на
тяхната оценка:
 От техния пряк началник (перспектива I: началник);
 Самооценка (перспектива IІ: самооценка);
 От колеги, които регулярно си сътрудничат с изследваното лице (перспектива ІІI:
колеги);
 От техни преки подчинени (перспектива IV: подчинени).
Системата също така позволява:
 Избор на по-малък брой гледни точки, от които служителят би бил оценяван (една също
е опция – възможно е например само оценка от началника),
 Избор на по-голям брой гледни точки, от които служителят би бил оценяван (до шест –
към оценката от началника, колегите, подчинените и самооценката, е възможно да се
добавят две допълнителни гледни точки – напр. оценка извършена от клиенти или от
бизнес партньори).
Идеята е, че оценката на един човек може да бъде направена само от тези служители, които
имат реални вазможности да наблюдават поведението на този човек по време на работа. Това
е особено важно, когато се прави оценка от колеги.
Това оценяване от гледна точка на колеги и подчинени е анонимно и оценката от тези гледни
точки би трябвало да включва най-малко трима оценители, за да може да се усреднят
резултатите и да се осигури анонимност на оценителите. В случай, че се окаже невъзможно да
се гарантира анонимност (напр. в малки групи), се препоръчва оттегляне от диагностициране
от определена гледна точка или да се осигури на служителите ясна информация, че тяхното
оценяване ще бъде известно на оценявания служител.

УСЛОВИЯ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – ДРУГИЯ ПЕРСОНАЛ
Подчинените би трябвало да бъдат оценявани само от техните началници (перспектива I) и
тази оценка, сравнена със самооценката (перспектива IІ) ще даде резултатите от оценяването.
Възможно е също да се проведе допълнително оценяване от колеги (перспектива IІІ).
Системата позволява също така:
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Избор на по-малък брой гледни точки, от които служителят би бил оценяван (една също
е опция – възможно е например само оценка от началника),
Избор на по-голям брой гледни точки, от които служителят би бил оценяван (до пет –
към оценката от началника, колегите и самооценката, е възможно да се добавят две
допълнителни гледни точки – напр. оценка извършена от клиенти или от бизнес
партньори).

Ако трябва да се въведе оценка от колеги – това оценяване ще бъде анонимно и трябва да
бъдат избрани поне 3 оценяващи за усредняване на рейтинга и осигуряване на комфорт и
анонимност на оценителите. Важно е да се подберат колеги по такъв начин, че да се позволи
колкото е възможно по-широк подход по отношение на компетенциите на служителите. Те не
трябва да бъдат хора от същото организационно звено, тъй като бизнес задачата не е толкова
важна, колкото възможността за реално наблюдение на поведението на човека по време на
работа.

ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ (РЕЙТИНГОВА СКАЛА)
Рейтинговата скала за наблюдаваното поведение е пет-степенна скала, която отразява
честотата на наблюдаваното поведение в ситуации, наблюдавани от оценяващия, когато такова
поведение би трябвало да присъства (т.е. колко често е наблюдавано специфично поведение и
от гледната точка на размисъл «колко често би трябвало да се наблюдава»).
Таблицата по-долу показва скалата и описанията на индивидуалните степени на съответствие.

Скала

A/1

B/2

C/3

D/4

E/5

Описание

Това поведение
не се
наблюдава
никога в
ситуации, в
които трябва да
бъде
наблюдавано .

Това поведение
се наблюдава
рядко в
ситуации, в
които трябва да
бъде
наблюдавано .

Това поведение
се наблюдава
често в
ситуации, в
които трябва да
бъде
наблюдавано .

Това поведение
се наблюдава
много често в
ситуации, в
които трябва да
бъде
наблюдавано .

Това поведение
се наблюдава
винаги в
ситуации, в
които трябва да
бъде
наблюдавано .

Възможно е също и да изберете „N / A” опция в случая, когато задълженията на конкретен
човек не са били свързани с това конкретно поведение или е било невъзможно да се
наблюдава такова поведение.
В разширения модел е възможно да си създадете своя собствена скала. Това означава, че
потребителят (координаторът на изследването) може да определи броя на елементите на
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скалата (степените) и да даде име на всеки от тях ( напр. замяна на най-ниското ниво в скалата
– «никога» с «Аз категорично не съм съгласен»).

ПРОЦЕС НА ИЗСЛЕДВАНЕ


Определяне на Координатор на Изследването
Определянето на Координатор на Изследването е от съществено значение за
ефективната организация на целия процес на диагностициране на компетентността.
Този човек би трябвало да бъде отговорен за координацията и контрола върху
ефективното изпълнение на диагностицирането. Това може да бъде напр. собственика
на фирмата / представител на отдел „Човешки ресурси” или външен консултант.



Проверка на модела, който ще бъде използван за провеждането на
диагностицирането;
Преди изследването е важно да се избере един от трите пътя на дефиниране на
профилите на компетентност на служителите (както е описано по-горе) – т.е. основен
модел, стандартен модел или разширен модел.



Одобряване на Въпросника за Оценяване;
Въпросникът за Оценяване включва въпроси, отнасящи се до честотата на наблюдавано
поведение в служителя, които показват, че той притежава дадена компетентност.
Нашето устройство автоматично генерира въпросник в зависимост от пътя, който сте
избрали за дефиниране на профила на компетентност. Това означава, че
координаторът ще има под ръка готови он-лайн въпросници.



Изготвяне на карта за оценяване;
В методът с обратна връзка (360 градуса) e от съществено значение да се определи
картата за оценяване (т.е. «кой кого ще оценява»). Това е изключително важно при
оценяването правено от подчинени и колеги. Координаторът би трябвало да отговаря
за подготовката на картата за оценяване. За тази цел, трябва да се въведе следното в
системата:
 Данни на служителите, подлежащи на оценка и оценяващото лице (минимално
– име и фамилия, електронен адрес);
 Информация за това каква позиция заема лицето (мениджър/управител,
барман/сервитьор, готвач, рецепционист/администратор, камериер/рум
сървиз) или т.нар. профил;
 Връзката между хората, т.е. описание кой кого оценява.



Провеждане на информационни дейности за подготовка на персонала за теста;
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Ефективността на действията, предприети за оценка на компетенциите в голяма степен
зависи от приемането от страна на служителите. От тази гледна точка, е изключително
важно да се предприемат действия, насочени към предоставяне на пълна информация
за планирания процес на оценка. В тази връзка следва да се предостави информация на
всички служители относно целта, графика и планираните дейности.
Осигуряването на служителите с подготвената информация за принципите (правилата)
за оценяването всеки път, когато се прави оценка, се счита за особено важно.
Дейностите по обучението са оптимални в тази област, въпреки че е възможно също
така да се подготви необходимата информация в писмен вид («наръчник/упътване за
оценяване»). Моделът на поканата за участие в изследването е включен в инструмента.


Изпълнение;
Изпълнението на изследването изисква снабдяване на оценяващите с кодове, които им
позволяват да извършват тестовете или да изпращат уникални линкове към техните
електронни адреси, препращайки въпросника, който трябва да попълни отделния
служител. Самият процес на диагностициране е както следва:
 Изследването започва с изпращането от Координаторът на покана с линк, който ще
препрати участника към избрания екран със списъка на оценяваните хора
(автоматизиран процес).
 След избиране/кликване върху името на отделния човек за оценявяне, ще се появи
въпросник със списък с поведения, които позволяват оценяването на
компетентността.
 Чрез избор на подходящата точка от скалата, оценяващият дава оценка на всеки от
индикаторите, което става чрез последващи екрани.
 Възможно е, също така, да се избере и опция "N/A" в случаите, когато задълженията
на дадения човек не са били свързани с определеното поведение или
наблюдаването на такова поведение е било невъзможно.
 Натискайки/кликвайки «Напред»/»Продължи» служителят ще отиде на следващ
екран, докато на края на въпросника се появи съобщение, което казва «Вашите
отговори, отнасящи се до този служител бяха запомнени».
 След това служителят автоматично ще се върне на екрана с избора на обекти за
изследване и ще може да оцени друг човек, докато приключи оценяването на
всички.
По време на проучването, Координаторът ще може да визуализира текущото развитие,
т.е. ще бъде в състояние да определя кой е завършил изследването и кой-не, и ако е
необходимо да изпрати напомнително писмо. Другите, обаче, няма да имат достъп до
данните в резултатите от оценката на отделния човек – те ще бъдат генерирани
анонимно от системата.
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Изготвяне на индивидуални доклади;
След като приключи проучването, всеки служител, който е бил оценяван ще получи
индивидуален доклад, съдържащ количествени данни за оценката. Този доклад би
могъл да бъде базата за разговори с прекия ръководител за оценката на досегашната
работа и за целите за развитие в близко бъдеще. Координаторът ще генерира доклада
директно чрез системата.



Изготвяне на групови доклади;
Обработката на колективните резултати (за цялата организация) би трябвало да бъде от
значение за вземането на решения за бъдещите насоки на развитие. Тези данни ще
бъдат обобщени автоматично в синтетичен доклад очертаващ генералните заключения
за състоянието на човешките ресурси.



Завършване на изследването;
След завършване на проучването, служителите би трябвало да получат информация за
официалното му приключване и благодарност за тяхното активно участие.



Преразглеждане;
На края на периода, определен от Координаторът (напр. 1 година), е препоръчително
да се извърши допълнителна проверка на персонала и по този начин – да се провери
постигането на целите за развитие.

ЗАЩО КРИТИЧНАТА ОЦЕНКА Е ТОЛКОВА ВАЖНА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ?
На първо място, следва да се отбележи, че оценките на компетентността са предназначени да
подпомогнат определянето на насоките на развитие на персонала и на цялата организация в
стратегическа посока. Както бе споменато по-горе – това не е възможно без подробен анализ
на текущото състояние.
Критичното оценяване на конкретните поведения във въпросниците е изключително важно.
Никой от нас не е перфектен във всичко, точно както сигурно би било трудно да се намерят
хора, които не показват никои от идентифицираните поведения.
Крайно важно е да се помни скалата за оценка. Нека подчертаем – най-високата оценка
предполага, че човек винаги се държи по определен начин (напр. винаги си прави план за
деня). Ако, обаче, на този човек му се случи да се държи по друг начин няколко пъти (т.е. да не
си подготви план за деня) – ние не би трябвало да му дадем най-високата оценка. Бихме
искали отново да подчертаем – това не води до лошо мнение за този човек. Това ще бъде
просто потвърждение на факта, че сме наблюдавали различното му поведение. Като му дадем
неправилно най-високата оценка (според правилото - „по-добре да го оценим по-високо, той е
добър човек, не искам да му създавам неприятности”), ние може да му навредим, тъй като той
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не би разбрал за своите силни и слаби страни, и няма да получи информация за това какво би
трябвало да подобри за в бъдеще, какво обучение да премине и т.н. Просто казано – със
завишаването на оценката, дори и с добри намерения – ние ще направим на човека
комплимент, а това не му позволява да си направи изводи от тази информация, и нещо повече
– той няма да научи какво би трябвало да подобри в бъдеще, за да работи по-ефективно, с помалко стрес и т.н.

КАК БИ МОГЪЛ ДА СЕ ПОДГОТВИ ЕДИН СЛУЖИТЕЛ, ЗА ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО?
На първо място, той трябва да провери кого трябва да оценява. Втората стъпка включва
размисъл върху отделния човек – как възприема служителя, какво знае за него, как се държи
този човек?
Попълването на един лист за оценка отнема около 10 минути. Не е препоръчително да се бърза
по време на оценяването. Оценяването на всички едновременно също може да бъде
прибързано, въпреки че може да се изкушите да «претупате по-бързо». Всеки човек е различен
обект на оценка и заслужава малко време, за да бъде оценен. При оценката на 6 човека един
след друг, ние сигурно ще се уморим в някаква степен и нашата оценка ще бъде по-неточна.
Моля, отбележете си, че трябва да си дадете повече от седмица за завършване на
изследването.
Да припомним също така:








Ние оценяваме поведението, показано от даден човек, не самия човек; наложително е
да оставим на страна нашето отношение към този човек - независимо дали го
харесваме или не, как работим с него; най-важното е да мислим за това как той се
държи в определени ситуации;
Не забравяйте, че давайки неоправдано високи оценки (напр. оценка на някого, като
винаги учтив към клиентите, когато вие си спомняте наколко случая, в които този човек
не е запазил самообладание при разговор с клиент; дори и да е бил прав) вие няма да
направите услуга на вашия колега, ако го предпазите от това да научи за силните и
слабите си страни и да отбележите необходимостта му от обучение в тази сфера и т.н.;
Вие би трябвало да отговаряте само за собствените си наблюдения; изследването е
анонимно, за да правите оценка на спокойствие, а не като резултат от консултации с
колеги; тук честността е голямо предимство;
Ние търсим възможно най-обективното оценяване; абсолютно неправилно е да се
мисли «той е добър човек, прави грешки, но аз все пак ще му дам най-високата оценка»
или « аз не го харесвам, значи ще му дам по-ниска оценка, въпреки, че действа
безупречно»; такива оценки не помагат да се разбере какъв път да се поеме;
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Има много малко хора, които са перфектни във всяка подробност, така както и има
малко хора, които са изцяло лоши; затова, нека да избегнем обобщаването по
отношение на хората – напр. да предполагаме, че ако те действат безупречно в
отношенията си с клиентите, то те също така ще отговарят прекрасно и на други
критерии; фактът, че някой е например добър в отношенията си с клиентите
(компетентност: про-клиентски подход) не означава, че например той винаги ще
планира задачите си (компетентност: организация на работа); оценявянето на
индивидуалните поведения (и компетенции) може да бъде много различно;
Да приемем, че през последните няколко месеца човекът е работил; от значение е
туекущото наблюдение; така че, ако наистина е бил добър в нещо преди няколко
години, но се представя доста зле напоследък (независимо от причините, често
основателни) тогава е важна текущата оценка; може да се помогне на този човек да
разбере, че е дошло време за промяна, за подобрение;

И най-важното – моля, имайте предвид, че това оценяване е предназначено да служи на
организацията. Това не е формално изискване. То започва от служителите и показва каква
информация ще получи организацията от индивидуалните доклади. Само чрез честно и
обективно оценяване може да разчитате на надеждното си оценяване.
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ОБОБЩЕНИЕ
Моделът за Стратегическо Управление на Компетентността, който е адаптиран за малки и
средни предприятия в туристическия сектор, особено в сектора ХОРЕКА, е полезен инструмент
за компаниите и техните служители; той подпомага развитието на компетенциите изразени в
поведението. Той е предназначен да подпомага организацията в постигането на
стратегическите и цели чрез съответните компетенции на служителите, а така също се и грижи
за индивидуалното им развитие, и удовлетворение на екипа.
Въпреки факта, че всяко работно място се определя от набор от специфични компетентности
(т.е. профил на компетентност) стратегическите компетенции са от особено значение. Те
съчетават знания и практически умения с други елементи, като: отношения, мотивация,
ценности; като по този начин излизат далеч извън традиционното разбиране за компетентност,
като натрупани знания.
Стратегическите компетенции в ХОРЕКА подпомагат ръководенето на развитието на
организацията в области, които са наистина важни за компанията и съответстват на
организационните цели. Това, също така, допринася за индивидуалното развитие на
служителите. То може да се разглежда, като:





Инструмент за определяне на задачите и изискванията към служителите, но като поширок и всеобхватен подход;
Инструмент за засилване на връзката между организационната култура на компанията,
индивидуалните постижения на служителите и резултатите на компанията, с акцент
върху развитието на уменията, които са важни за индивидуалните работни места;
Методи, позволяващи комбинацията между индивидуалните и колективните дейности
в компанията, и стратегията на организацията.

Моделът за Стратегическо Управление на Компетенциите включва определяне на
стратегическите цели във връзка с оценката на компетенциите, необходими за постигането на
тези цели. Моделът е посветен основно на всички организации, които са заинтересовани от
развитието на компанията и подобряването на позицията и на пазара. Обратната връзка, която
компанията получава пряко, зависи от отговорите на служителите. Ето защо, за да се постигнат
най-добрите резултати, Стратегическото Управление на Компетентността трябва да бъде
съвместна инициатива едновременно на ръководители и служители.

ПРИЛОЖЕНИЕ – УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА COMPETE!
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