
 

КОМЕНТАР 

 

към Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за 

атестиране на  военнослужещите от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната                                                 

и Българската армия                                     
 

  

Увод 

              Наредбата за критериите, условията и реда за атестиране на  

военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се основава на 

следните принципи: 

              1.     превръщане на атестирането от акт в процес, при който се 

поставят и уточняват конкретни цели и задачи, чрез обсъждане на 

периодични беседи и контролиране процеса на изпълнението им; 

             2.     оценка на работата на атестирания въз основа на конкретно 

поставени задачи и реално получени резултати през атестационния период; 

             3.     точно и обективно оценяване на постиженията, професионалните 

компетентности и личностни характеристики на военнослужещия и 

качеството му да бъде военен лидер, при отчитане на постигнатите резултати 

от проведените изпити, учения и проверки; 

             4.     свеждане до минимум влиянието на междуличностните 

отношения при атестирането; 

             5.     диференцирано формиране на оценките за различните категории 

военнослужещи; 

            6.     автоматизиране на процеса на атестиране чрез използване на 

подсистема „Атестации” на „АСУ на човешките ресурси”; 

             7.     балансирана защита на интересите на военнослужещия и на 

институцията, чрез въвеждане в процеса на атестиране на три основни 

участника: атестиран; атестиращ и старши атестиращ. 

              В Коментара са представени основните дейности по прилагането на 

системата за атестиране и примери за илюстриране на препоръчвани подходи 

при атестиране на военнослужещите. 
 

 

 

Характеристика на системата за оценка на индивидуалното изпълнение 

на служебните задължения 

              Атестацията, чрез оценка на изпълнението се основава на изявата на 

военнослужещия. Тя не е формален процес, а такъв който се провежда 

целенасочено през определен интервал от време. Атестацията е нещо, което 

всеки военнослужещ с управленски функции прави непрекъснато, всеки ден 

и час, в хода на работата си. Тази неформална оценка е естествен продукт на 

всекидневните взаимоотношения между началник и подчинен. Този 

оценъчен процес не е защитен от грешки и изкривявания. Затова той е 

съчетан с по-рационален подход, какъвто е оценка на изявата. 



              Ползите от оценката на изявата са: 

             1.    постигане на ясно разбиране и познаване от военнослужещия на 

функционалните задължения, определени в длъжностната харакеристика на 

заеманата длъжност;  

             2.    определяне на текущото равнище на изявата на военнослужещия; 

             3.    показване на силните и слабите страни на военнослужещия по 

отношение на изпълняваните от него дейности; 

             4.    възможност на военнослужещия да усъвършенства изявата си и да 

фокусира амбициите си за професионално израстване; 

             5.    мотивиране на военнослужещия; 

             6.    определяне на нуждите на военнослужещия от обучение, 

квалификация и преквалификация. 

              Атестиране чрез оценка на изпълнението дава възможност за 

регулярни срещи, което  подобрява взаимоотношението между подчинен и 

началник.  
 

 

На основата на какво се оценява изпълнението? 

              Системата за атестиране чрез оценка на изпълнението предвижда три 

области на оценка: 

1.     ЦЕЛИ: степен на постигане на предварително съгласувани цели; 

2.     ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: равнище на изпълнение на преките 

задължения, определени в длъжностната характеристика; 

3.     ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: степента, в която са демонстрирани чрез 

поведението. 
 

 

Какво представляват целите? 

              Целите описват задачи, които трябва да бъдат изпълнени за даден 

период от време, за да се постигне целта.  Доброто целеполагане е това, при 

което целите на всяка по-ниска в йерархията структура се основават на 

целите на по-висшестоящата структура.  При този подход индивидуалните 

цели на всеки съответстват на тези на организационната структурата като 

цяло, независимо че те обхващат само отделен елемент или част от тях. 

Наличието на добре формулирани задачи позволява на военнослужещия да 

знае какво се изисква от него и на каква основа ще бъде оценяван. 

              При формулирането на задачите обикновено се изисква те да бъдат: 

              1.    конкретни – ясни, недвусмислени, просто формулирани и 

разбираеми; 

             2.    измерими по отношение на количество, качество, време и разходи 

(където е възможно); 

              3.    съгласувани – между атестирания и атестиращия; 

              4.    реалистични – във възможностите и под контрола на атестирания; 

              5.    определени във времето – да могат да бъдат изпълнени в даден 

срок. 
 

 



Какво представляват изискванията за изпълнение на преките 

задължения? 

              Не всичко, което военнослужещият прави в рамките на дейността си, 

може да бъде представено под формата на цели (задачи). Затова оценката се 

извършва и по линия на това, колко добре военнослужещия изпълнява 

непосредствените си всекидневни задължения. 

 

 

 

Какво представляват професионалните компетентности и личностни 

характеристики? 

              Професионалните компетентности и личностни характеристики като 

трети елемент на оценката за изпълнение отговарят на въпроса “КАК” следва 

да се постигат целите. 

              Те уточняват: 

              1. знанията: образование, професионално-ориентирани и управленски 

знания; 

              2.    уменията: практически способности за извършване на определени 

дейности; 

              3.    отношението към служебните задължения, което трябва да има 

военнослужещия. 

              Знанията и уменията са само необходимо, но не и достатъчно 

условие за успешни резултати. Сами по себе си те нямат особено значение, 

ако не са приложени на практика. Необходима е и мотивация, която да ги 

включва в употреба, т.е. съответното отношение към служебните 

задължения. В крайна сметка за степента, в която са налице необходимите 

компетентности, може да се съди по поведението на военнослужещия. 

              Оценката на компетентностите предполага командирите 

(началниците) и ръководителите да посвещават повече време и усилия, за да 

следят ежедневно как подчинените им демонстрират очакваното поведение и 

действия. Един ясен набор от компетентности осигурява средство за 

оценяване, по възможно най-обективния начин. Следователно, много е важно 

компетентностите и типовете поведение, които ги определят, да бъдат ясно 

разбрани от двете страни в процеса. Всъщност, наборът от компетентности се 

превръща в общ език, чрез който всички участници в процеса на оценката 

могат да изпълняват ролята си, както и в средство за организиране, например, 

на израстването в кариерата, подбора и обучението на военнослужещия. 

              В процеса на оценяването следва да има много общо между оценката 

на изпълнението на целите и задълженията, от една страна, и от друга – 

оценката на компетентностите. Много малко вероятно е военнослужещ, 

който не демонстрира одобрявано поведение чрез действията си, да постигне 

определените му цели, както и да изпълнява добре задълженията си. 
 

 

 

 

 

 

 



Основни елементи и етапи в процеса на атестиране 

Елементите и етапите на процеса на атестиране са: 

         1. Елементи: 

              - длъжностна характеристика; 

              - годишен план; 

              - месечни планове; 

              - протоколи от проверки, изпити и учения; 

              - заповеди за поощрения и наказания. 

         2. Етапи: 

              -  попълване на персоналните данни; 

              - беседа за поставяне на целите (задачите) и очакванията; 

              - междинна среща за преглед и коригиране на поставените цели и 

задачи  при необходимост; 

              - оценка и самооценка на поставените цели и задачи; 

              - попълване на професионални резултати; 

              - попълване на поощрения и наказания; 

              - оценка и самооценка на професионалните компетентности и 

личностни характеристики; 

              - коментар за очаквания и препоръки за професионално развитие; 

              - вземане на решение по спорните оценки от старшия атастиращ;  

              - формиране на крайните оценки от старшия атастиращ и определяне 

на потенциала (възможностите) за развитие на атестирания; 

              - запознаване на атестирания и атестиращия с атестацията; 

              - въвеждане на данните от атестацията в „АСУ на ЧР” и съхранение 

на хартиения носител. 
 

 

Длъжностна характеристика 

              Едно от задължителните условия за въвеждането и работата на 

системата за атестиране е наличието на длъжностна характеристика, 

изготвена според изискванията на „Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за 

изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните 

разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия”.  

              Задължително в раздел V "Изисквания относно необходимите 

професионални и личностни качества": в длъжностната характеристика на 

военнослужещия се изписват номерата на значимите компетентности и 

личностни характеристики за конкретната длъжност. 

Пример: За длъжност „Командир на бойна част на кораб”: 
 

V. Изисквания относно необходимите професионални и личностни качества: 

Професионални компетентности и личностни характеристики: Приложение № 4 от 

Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на  

военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия, компетентности №№ 1, 2 ,4, 7, 9, 10, 12, 15, 

17, 20, 21.  

  

 



Беседа за съгласуване на целите и очакванията по време на 

атестационния период  

 

Подготовка на беседата 

              Както атестиращия, така и атестирания, трябва да се подготвят за 

беседата. Подготовката може да включва: 

              1.     определяне на приоритетите за следващия период на атестиране; 

            2.    преглед на всяко пряко задължение, посочено в длъжностната 

характеристика на атестирания, в контекста на общите задачи; 

             3.    обмисляне на изискванията, които са определени за изпълнение на 

преките задължения; 

            4.    определяне на очакваните резултати при изпълнението на 

задължението, така че изискването да може да се трансформира в конкретна 

задача за атестирания. От значение е да има яснота относно личния принос 

на атестирания за изпълнението на задачата и степента, в която той зависи от 

приноса на останалите. 

              При подготовката си атестиращият задължително следва да обърне 

специално внимание на следното:  

              1.    по какъв начин задълженията на атестирания са свързани с целите 

и задачите на съответната структура (военно формирование) като цяло; 

              2.    по какъв начин възможните задачи, които следва да се обсъдят с 

атестирания, са свързани със задачите на останалите, особено когато имат 

едни и същи или подобни задължения; 

              3.    какъв трябва да бъде конкретният акцент на целите за лично 

усъвършенстване на атестирания. 

              Важно е да се помни, че определените цели, които трябва да се 

впишат във формуляра, нямат за цел да отразява точно задълженията, 

описани в длъжностната характеристика или дори да са пряко свързани с 

приоритетите, които произтичат от  задълженията посочени в длъжностната 

характеристика. Необходимо е да покриват основните изисквания, чрез 

които: 

              а) ще бъде направен най-пряк принос към постигането на по-общите 

цели през следващия период на атестиране; 

              б) ще се постави акцент върху целите за усъвършенствуване на 

изпълнението във връзка с конкретни нужди от развитието на атестирания. 

              Когато длъжността включва ограничен брой преки задължения, 

следва да се определят допълнителни цели за някои аспекти на задълженията, 

като за изпълнението им се посочват изисквания. 

              Когато длъжността включва разширен списък от задължения, 

вниманието трябва да се съсредоточи върху онези, които са определени като 

най-важни. Поставят се измерими задачи и точни изисквания. Обикновено, 

когато в длъжностната характеристика са изброени основните области на 

дейност, според които се категоризират преките задължения, в рамките на 

всяка област на дейност трябва да се определи конкретна задача поне за едно 

приоритетно задължение в тази област. 

              Следователно малко вероятно е да бъдат определени повече от пет 

или шест конкретни задължения, отговорности и цели свързани с 



оперативните нужди и една или две – свързани с индивидуалното 

усъвършенстване на изпълнението. 
 

 

Провеждане на беседата за съгласуване на целите и очакванията по 

време на атестационния период 

              Резултата от беседата е определяне на конкретните параметри, по-

специално определянето на приоритетите и съдържанието на задачите. 

             Атестиращият отговаря за следното: 

              1. беседата трябва да бъде структурирана около приоритетите на 

атестирания; 

            2. да се вземат под внимание индивидуалните способности и 

известните външни ограничения при определянето на желаните резултати; 

              3 поставените задачи да представляват предизвикателство за 

военнослужещия и да покриват приоритетните области от дейността на 

атестирания; 

              4.     изискванията да се определят и разбират в контекста на другите 

преки задължения. 

              При тези обстоятелства отговорността за изпълнението на задачите е 

споделена, защото това е отговорност, както на атестирания така и на 

атестиращия. В този смисъл не е препоръчително да се поставят задачи, 

които драстично да се различават от преките или функционалните 

задължения на военнослужещия. 
 

              След като бъдат вписани във формуляра, определените конкретни 

задължения, отговорности и цели се превръщат в основа за провеждане на 

междинни срещи за преглед и коригиране при необходимост изпълнението 

на целите между атестиращия и атестирания. Това подчертава пряката връзка 

между процеса на оценка и работа. 

              Примерни причини за провеждане на междинни срещи: 

              1.   промяна на обстоятелствата, при което е уместна промяната на 

задачите или поставяне на нови задачи; 

              2.   основни промени в съдържанието на длъжностната 

характеристика; 

              3.   смяна на атестиращия. 

 
 

Оценяване и отчитане на изпълнението на целите и очакванията по 

време на атестационния период 

              Атестиращият е длъжен обективно и безпристрастно да оцени 

изпълнението на всяка конкретна задача. Трябва да се надяваме, че 

военнослужещите ще се стремят към високо ниво на изпълнение на задачите, 

което се изразява в оценка 5, и че много от тях ще очакват да им се даде 

такава оценка. Важно е да се разбере, обаче, че оценка 5 е за военнослужещи, 

които изпълняват задълженията си винаги в определения срок, в пълен обем 

и с очакваното качество (статистически в тази група попадат 10-15%). Нито 

ще е справедливо спрямо военнослужещите, които действително надхвърлят 

изискванията в работата си, нито ще се осигури обективна информация за 



командирите (началниците) на военни формирования или ръководители на 

съответните структури, ако на военнослужещите, изпълнили задачите си 

добре, но не изключително добре, се дава оценка 5. Оценките 3 и 4 са най-

реалистични, защото те са най-масови и валидни за 75-80% от атестираните 

военнослужещи.  

              В този раздел се дава правото на атестирания да си направи 

самооценка. Тази процедура осигурява валидизирането на целия процес на 

оценяване като: 

              1.     повишава обективността на оценките; 

              2.     служи за сравняване и сближаване на стандартите и критериите 

между атестиран и атестиращ; 

              3.     служи като индикатор за влошени взаимоотношения (при 

драстично разминаване на оценката и самооценката ) или за неправомерни 

уговорки (при съвпадение) между атестирания и атестиращия; 

              4.     задоволява личното его на атестирания. 
 

 

Оценяване на професионалните резултати 

              Оценките в тази част се попълват на базата на данните от 

протоколите на проведените изпити и проверки, както и на констатациите в 

разборите на проведените учения. Това са оценки с висока степен на 

обективност, защото като принцип са дадени от „външен” оценител, при 

регламентирани и общовалидни правила и норми за оценяване. Освен това те 

пряко кореспондират с оценките от изпълнението на задачите и оценките от 

компетентностите. 
 

 

Получени поощрения и наказания 

              Попълват се от структурата по личен  състав по данните от картона 

за поощрения и наложените наказания на военнослужещия. Поощренията и 

наказанията не се оценяват и не участват пряко във формирането на общата 

оценка, но косвено влияят върху голяма част от тях, с обективността на 

информацията, която носят за: 

              1.     състоянието на дисциплинарната практика; 

              2.     обективността и безпристрастността на атестиращия; 

             3.    възможност на старшия атестиращ да прецени и контролира 

обективността на оценките. 

 

 

Оценка на компетентностите и личностните характеристики 

              Компетентностите и личностните характеристики са от голямо 

значение и са в тясна връзка с качеството на изпълнение на поставените цели. 

За всяка една компетентност и личностна характеристика е разработена 10-

степенна оценъчна скала (BARS-скала). Скалите описват поведения, които 

атестираните са демонстрирали през атестационния период. Задължението и 

отговорността на атестиращия е да прецени в коя степен на скалата най-често 

е демонстрирал поведения атестирания военнослужещ. Когато определен 

аспект от оценяваната компетентност или личностна характеристка е 



невалидна или незначеща за атестирания, той се игнорира. Атестиращият ще 

оценява подчинените си, които имат относително сходни задължения и 

сравнително еднаква среда за проявление, и е въпрос на негова преценка за 

кой военнослужещ коя оценка е най-подходяща. При оценяването на 

компетентностите и личностните характеристики, най-реалистични са 

оценките от 4 до 7, защото те са най-масови и валидни за 70-80 % от 

военнослужещите. 
 

 

Най-често срещани грешки при оценяването 

              Грешките често се дължат на особеностите на човешкото възприятие 

и  водят до липса на безпристрастност от страна на атестиращия и старшия 

атестиращ. 

              При определяне на потенциала за развитие на военнослужещия от 

старшия атестиращ констатациите не водят до задължително повишаване и 

длъжност, както и зачисляване в квалификационне курс. Не попълването им 

обаче не дават право на това. 

 

              Ефект на „ореола”. Това е най-често срещаната грешка при 

оценяването. Оценяващият дава висока оценка на оценявания по много от 

показателите, защото знае (или си мисли, че знае), че оценяваният се справя 

много добре по един от показателите. Грешката се дължи на тенденцията ни 

да правим автоматични предположения, които не винаги се оказват верни – 

например, ако оценяваният е интелигентен, не е задължително да е честен  

или ако добре си върши работата, това не означава, че той непременно се 

справя добре с обучението на подчинените си. 

 

              Ефект на „рогата”. Това е обратната ситуация, където на базата на 

някое отрицателно качество се правят негативни обобщения за цялостното 

изпълнение. 

 

             Ефект  „себеподобните се харесват”. Когато отношенията и 

предпочитанията на оценявания са сходни с тези на оценявания, има 

тенденция високите оценки да преобладават, а когато има различия в тези 

отношения, оценките са обикновено по-ниски. 

 

              Грешка на „контраста”. Тази грешка се появява, когато 

изпълнението на оценявания е оценено на фона на изпълнението на друг 

военнослужещ, вместо да се оценява само за себе си на базата на 

установените външни стандарти. 

 

              Ефект „пресни впечатления от изпълнението”. Този ефект се 

появява, когато оценяващият определя оценката на базата на скорошни 

впечатления от изпълнението. Това може лесно да се случи, когато периодът 

на оценка е дълъг. 

 



              Грешката „вината не е моя”. Когато правим грешки или не си 

вършим работата добре, обикновено упрекваме обстоятелствата. Когато 

другите правят грешки или не си вършат работата добре, сме склонни да 

търсим причината в липсата на умения или в личностните им качества. 

 

              Грешката „проекция”. Автоматично „пренасяне” на собствените 

гледни точки, убеждения и мотиви върху другия, откъдето следва невярна 

интерпретация на причините за поведението му. 

 

 

Разрешаване на спорове 

              В процеса на общо наблюдение и предоставяне на обратна 

информация за изпълнението през годината могат да се появят различия в 

мненията на атестирания и атестиращия. За двете страни е важна  дискусията 

върху фактите, за да установят в какво се изразяват различията и да се 

постигне съгласие относно действителната ситуация. 

              Важно е дискусиите по изпълнението да се основават на точни 

факти, които атестиращият е събрал чрез непосредственото наблюдение или 

задълбочен преглед на документацията. Междинните срещи, непрекъснатото 

наблюдаване на изпълнението и обратната информация трябва да подобри 

взаимоотношенията между двете страни и да спомогне за намаляването на 

случаите на несъгласие. 

 

 

Официална процедура за разглеждане на спорните оценки  

              Официалната процедура за разглеждане на спорните оценки и 

тяхното разрешаване е описана в наредбата. 

              По смисъла на чл. 18, ал. 1, спорни са само тези оценки, които се 

различават с 2 и повече единици (между оценката и самооценката) при 

оценяване по петобална скала и с 3 и повече единици при оценяване по 

десетобална скала. 

              При наличие на спорни оценки, старшия атастиращ по своя преценка 

поставя крайната оценка. Решението му е окончателно.  
 

 

 

Вместо заключение 

Каква е ползата от системата за атестиране за военнослужещия 

 

               1.         Може да поговори на спокойствие с командира (началника) 

на военното формирование или ръководителя на съответната структура 

за себе си и за работата си. 

              Атестираният и атестиращият могат да обсъдят и разгледат заедно, в 

диалог и дискусия, количеството и качеството на влагания труд и резултатите 

от дейността на атестирания. Междинните срещи са добър повод за 

общуване, различно по характер от всекидневните взаимоотношения, в които 

доминират текущите работни задачи и приоритети. 



              2.         Ще разбере по-точно какво се очаква от него, как се 

възприема и преценява неговата работа, какво означава “добра изява”. 

              Атестираният и атестиращият имат възможност да “сверят 

часовниците си” по отношение, както на въпроса какво по принцип е добра 

работа, така и по повод на представите си за равнището на изява на 

военнослужещия. Атестираният може да се ориентира какво се очаква от 

него и как всъщност се справя с работата си, в какво е силен и какво трябва 

да усъвършенствува. 

              3.          Ще се уточни какво обучение е от полза и накъде всъщност 

би трябвало да се насочи развитието на военнослужещия. 

              Системата дава възможност да се определят нуждите от обучение и 

развитие на атестирания военнослужещ. 

             4.          Ще получи шанс да се докаже по-добре в работата си, да 

изяви това, което може и знае, да се развие професионално, да получи 

полагащото му се признание. 

              Системата помага да се доразвиват потенциалът и силните страни на 

военнослужещия, той да получи възможност за изява на способностите си и 

да получи признанието, което заслужава. 
 


