
Контролът върху КОМПЕТЕНТНОСТТА е средство към по-успешен бизнес  

Който контролира компетентността, контролира съответствието;  

който контролира съответствието, контролира успеха! 

Аз 
Задавали ли сте си въпроса кои са най-регулираните отрасли 

в света? На пръв поглед не труден въпрос, но отговорът е 

заплетен. Една от причините е трудността да се дефинира 

какво означава: „слабо“, „силно“ или „нормално“ регулирани; 

или пък значение имат разширените изисквания за 

лицензиране на дейности, засилен контрол или регулаторно 

участие; или типа регулации, били те… за безопасност, 

финанси или екология? Въпроси, които не са тема на тази 

статия, но уводно ви насочвам към факта, че водният 

транспорт е един от десетте най-строго регулирани от 

международни, европейски и национални органи… всъщност 

е на 10-то място. Но по динамика на регулиране е доста по-

напред и отива към 5-то място. Няма да коментирам дали 

участниците в целия процес на морски превоз са били или са 

подготвени да поемат цялата бюрократична тежест и са в 

състояние да  отговорят адекватно на текущи и бъдещи 

регулаторни предизвикателства. 

 

Със сигурност, някои професионално, други от любопитство се интересуват какво ни 

очаква, сега и в бъдеще; дали ще продължим да живеем и работим в среда на 

непрекъснато нарастващи и променящи се морски конвенции, закони, правила или 

вътрешни политики; и ако „ДА“ (а то е със сигурност „ДА“), как заинтересованите 

страни да бъдат в крак с текущите нужди на корабната индустрия и същевременно да 

могат да отговорят съответстващо на всички международни, европейски и местни 

нормативни изисквания. 

Една фирма, за да има ефективна програма за СЪОТВЕТСТВИЕ (точно изпълнение) с 

ПРАВИЛАТА е необходимо да има следните основни елементи и практики, като 

минимум:  

 Писмени политики и процедури 

 Служител по съответствието/отдел за съответствие. 

 Ефективно обучение и образование 

 Формиране и прилагане на култура на съответствието 

 Ефективни линии за комуникация 

 Вътрешен мониторинг и одит 

 Налагане на стандартите чрез добре установени насоки 

 Бърза реакция при открити проблеми чрез коригиращи действия 

 Периодично преглеждане на показателите за съответствие, за да се оцени ефективността 

на програмата 



 Лидерството в съответствието е част от прегледите на ефективността на старшия 

мениджмънт 

 Бързи, балансирани и ефективни решения относно дейностите по съответствие  

Не е трудно да открием общото във всичките изброени елементи … да, това е 

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР, който чрез консолидирането на знания, умения и опит се явява 

ключова част в осигуряването на КОМПЕТЕНТНИ действия, необходими в развитието и 

налагането на гореспоменатите елементи на съответствие. 

Насочвам вашето внимание към две ключови думи: 

 Първата е СЪОТВЕТСТВИЕ. То почти изцяло зависи от степента на уменията и 

поведението на служителите при извършване на дадена операция. 

 Втората ключова дума е КОМПЕТЕНТНОСТ. Без достатъчно компетентни служители 

полуспазването или не спазването на корпоративната политика може да доведе до глоби, 

съдебни дела и нарушена репутация. 

Връзката СЪОТВЕТСТВИЕ и КОМПЕТЕНТНОСТ са скачени съдове и е процес в 

развитие. Сериозните компании имат програма за корпоративно съответствие, но са 

малко, които следят детайлно нивото на компетентност на своите служители с всички 

произтичащи от това последствия.  

Традиционно, повечето компании имат изградена структура базирана на „работно 

съдържание“ – задача(и), поведение и отговорности, известна като „job based structure”.  

Това вече не е достатъчно. В глобалната конкурентна среда, пред която са изправени 

големите и сложни организации, основният акцент трябва да бъде базиран на 

компетентността и способностите, които хората имат и трябва да подобрят, или трябва да 

придобият и развият.  

„Job based structure” vs „competency based”. Вечният въпрос… „старо“ срещу 

„ново“. 

Без „компетентност“, „съответствието“ значително ще страда. Компетентността е силата 

за постигане на върховно съответствие. 

В стремеж за повишаване на ефективността и посрещане предизвикателствата на 

дигиталната ера, както и непрекъснато увеличаващите се регулации от всякакво естество, 

редица анализатори след детайлно изследване, се обединиха около мнението, че 

подходът, основан на КОМПЕТЕНЦИИ е по-подходящ и ефективен.  

Защо компаниите се нуждаят от управление на компетентността? 

Използването на подхода КОМПЕТЕНТНОСТ ще спомогне за подобрен подбор на 

персонал, както и подобряване на системите за възнаграждение, обучение, квалификации 

или кариерните пътеки. 

Това може да се постигне с използването на мощен инструмент (софтуер) за измерване, 

проследяване и подобряване на общото ниво на компетентност на служителите в дадена 

компания чрез: 

1. Определяне на различни видове компетенции, приложими към служителите, т.е. 

съставяне на банка, от която ще се избират компетенции, изискуеми за дадена позиция 

(Competency mapping); 



2. Идентифициране и дефиниране на необходимите компетентности/умения за всеки 

служител в рамките на неговите задължения. Той/тя ще знае точно в какво са добри и 

какви умения имат нужда от подобрение; 

3. Определяне на минимални и оптимални нива на компетентност, необходими за дадена 

дейност; 

4. Извършване на Competency Self-Assessment от всеки служител. По този начин 

служителят ще се запознае с набора от компетенции, необходими за неговата работа, 

както и самооценка къде се вижда той/тя в тази връзка, както и да предприеме мерки за 

подобрение; 

5. Извършване на Competency 

Assessment от страничен 

или вътрешен асесор или 

мениджър, определящи 

нивото на компетенции на 

даден служител 

6. Автоматично изготвяне на 

статистики показващи, 

класиране на служителите 

по нива на компетентност, 

както и списък на тези под 

определения минимум на 

компетентност и които се 

нуждаят от обучение за 

преодоляване на 

пропуските. Използвайки 

тази система, както 

служителите, така и 

мениджмънтът ще разберат 

какъв курс/обучение им е 

необходим. 

7. Планиране на 

приемственост, показващи 

кои служители могат да 

заменят напускащите или 

да се анализират 

качества/компетентност на 

служители с цел подбор и 

назначаване на най-добрите 

за изпълнение на проект. 
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Топ мениджмънтът ще разполага 

винаги с актуална информация за 

нивата на компетентност по 

отдели, като по този начин ще 

може да реагира своевременно при 

повишен риск на несъответствие.  

 

Ниска или средна 

компетентност = предстоящо 

несъответствие. 

 

 

Без значение в коя индустрия се намира дадена компания, корпоративното съответствие е 

от изключително значение за правилното ѝ функциониране съгласно приложимите 

закони, разпоредби, стандарти и етични практики, а това се постига само с компетентни 

служители на всички нива и прецизен контрол. 

We cannot direct the wind, but we can adjust the sails… една смислена метафора за: 

устойчивост, осъзнатост, мислене, поведение и разбира се, мотивация. 
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