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ВЪПРОСНИК 

ЗА ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАБОТА 

 
По-долу са изброени твърдения за начина, по който може да се реагира в различните ситуации. Установете 

честотата, с която се случва всяко твърдение,  като си представите как най-често реагирате, а не как бихте 

искали да реагирате. Няма правилни или грешни отговори; има просто различни начини за справяне със 

ситуации. Бъдете възможно най-откровени. 
 

1 

Почти никога 

2 

Рядко 

3 

Понякога 

4 

Често 

5 

Почти винаги 

 
 

1) Поемам инициатива, прилагам нови начини за изпълняване на 
задълженията ми 

 1 2 3 4 5  

2) Обичам нови предизвикателства, които ме карат да измислям нови 
начини да се справя със задълженията / работата си 

 1 2 3 4 5  

3) Обичам да предлагам решения, когато видя ситуация, която може да 
се подобри 

 1 2 3 4 5  

4) Не ми харесва, когато се предлагат нови методи, които биха ме 
принудили да променя начина си на работа 

 1 2 3 4 5  

5) Необходима ми е повече мотивация за задачите, свързани с 
работата ми 

 1 2 3 4 5  

6)      Харесвам рутината и избягвам да променям нещо в ежедневния си 
живот 

   1 2 3 4 5 
 

7) Предпочитам други да определят приоритетите ми  1 2 3 4 5  

8) Концентрирам се върху най-важното и не се разсейвам със 
странични дейности 

 1 2 3 4 5  

9)     Не мога да завършва дадена задача за времето, което съм планирал 
първоначално 

 1 2 3 4 5  

10) Смятам, че е важно да се знае кой отговаря за всяка задача и с кого 
трябва да я координирам 

 1 2 3 4 5  

11)    Когато разработвам отговорна дейност, аз извършвам различни 
задачи. Много е трудно да се напредва стъпка по стъпка. 

 1 2 3 4 5  

12) Винаги започвам от задачите, които харесвам най-малко.  1 2 3 4 5  

13) По време на изпълнението на моите проекти, откривам отклонения, 
които ме карат да приспособя плана, за да постигна целите. 

 1 2 3 4 5  

14) В напрегнати ситуации, аз овладявам импулсите си.  1 2 3 4 5  

15) Чувствам се спокоен, когато говоря пред публика.  1 2 3 4 5  

16) Когато някой е недобронамерен към мен, аз се държа по същия 
начин. 

 1 2 3 4 5  

17) Когато се проваля, аз се оплаквам и обвинявам себе си.  1 2 3 4 5  

18)   Смятам, че е загуба на време да се следи кой как се чувства в екипа, 
тъй като е необходимо да се действа бързо. 

 1 2 3 4 5 

19) Когато някой ме пита за нещо неподходящо, аз лесно казвам „Не“.  1 2 3 4 5  

20) Когато някои ме критикува, се опитвам да разбера дали тя/той е 
права/прав с критиката си. 

 1 2 3 4 5  

 



 

 
 

ЦИТИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

BULGARIA 

 

В България работодателите и оценителите могат да използват 9 въпроса от общо 20-те въпроса от 

скалата за оценка на професионалните компетенции със статистическа значимост: Тези въпроси 

предоставят възможност за  статистическа оценка на дискриминационната сила (Discriminatory 

Power) и чувствителност за сравнение на различни кандидати. В България препоръчваме да се 

използват следните въпроси: 

 

Q1. Аз поемам инициативата, опитвайки нови начини, за да изпълня задачите си  

Q2. Аз харесвам нови предизвикателства, които ме принуждават да измислям нови начини за 

изпълнение на моите задачи / работа. 

Q3. Аз обичам да представям решения, когато виждам, че положението може да бъде подобрено. 

Q7. Предпочитам други да определят приоритетите ми в работата. 

Q8. Фокусирам се върху най-важното и не се разсейвам с други дейности. 

Q10 Смятам за важно да знам точно кой е отговорен за всяка задача и към кого трябва да се 

обръщам. 

Q13. По време на изпълнение на проектите ми, аз идентифицирам отклоненията, което ми 

позволява на коригирам плана, за да постигам целите. 

Q14. В напрегнати ситуации, аз управлявам импулсите си. 

Q20. Когато някой ме критикува, се опитвам да разбера дали той / тя има право в критиките. 

 

Въпрос 7 трябва да бъде оценяван в обратен смисъл (тоест на отговор „почти винаги” даваме 1 

точка, а на отговор „почти никога” даваме 5 точки). 

 

Като се има предвид, че скалата има пет степени за отговор и че има 9 въпроса, резултатът може 

да варира от 9 до 45 точки. 

За да интерпретираме резултатите,  определихме  5 нива 

 

Много под средното ниво - 14 до 23 точки 

Под средното ниво - 24 до 26 точки 

Средно ниво - 27 до 31 точки 

Над средното ниво - 32 до 37 точки 

Много над средното ниво - 38 до 45 точки. 

 

 

 



 

 
 

ПАРТНЬОРИ 
 

Координатор 

Frauen im Brennpunkt – Австрия 
www.fib.at 

 
 

 
INOVA+ - Португалия 
www.inova.business 

 

 
 
Instituto Politécnico do Porto – Португалия 
www.ipp.pt 

 

 

 
Бимек – България 
www.bimec-bg.eu 

 

 
 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Италия 
en.danilodolci.org 

  

 
 
Servicio regional de empleo y formaciòn – Испания 
www.sefcarm.es 
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