
 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение 
Наръчникът за проверка на състоянието 

има следните цели: 

 Създаване на възможности за МСП 

значително да подобрят своите 

постижения в областта на иновациите в 

съответствие с Европейските стандарти 

за управление на иновациите, които са 

свързани с управление на 

сътрудничеството и креативността. 

 Предоставяне на експедитивна 

диагностика на МСП, която им помага 

да оценят критичните 

елементи/характеристики, които 

влияят на тяхното ниво на успех по 

отношение на управлението на 

сътрудничеството и креативността; 

 Включване на собствениците или/и 

управители на МСП в лесна за 

изпълнение оценка на техния процес на 

взимане на решения в средата на 

развитие на креативността и 

сътрудничеството в техните 

предприятия.  

Той може да бъде използван самостоятелно 

от фирмите или, ако е необходимо, да бъде 

подкрепен от консултант или 

ментор/фасилитатор. 

Оценката дава възможност за задълбочен 

анализ на функционирането на фирмата по 

отношение на аспектите креативност и 

сътрудничество от нейната дейност, като 

анализира силните страни, както и области, 

които се нуждаят от подобрения.  

Има четири основни области/раздела, в 

които може да бъде оценено 

организационното развитие на една фирма 

във връзка с нейния контекст на 

сътрудничество и креативност:  

1. Лидерство; 

2. Мрежи и партньорства; 

3. Структура; 

4. Култура 

Всеки раздел е разделен на конкретни 

области/под-раздели, наречени аспекти (3 

на раздел, или общо 12), например 1.1. 

Визия и поставяне на цели; 1.2. Мотивация 

Този наръчник за самооценка е 

предназначен за оценка на 

контекста на креативност и 

сътрудничество в 

организационното развитие на 

МСП, в рамките на общите 

стандарти за управление на 

иновациите 

Наръчник за проверка на 

състоянието 

Ръководство за потребителя 

 

1 



и делегиране на задачи; 1.3. Обратна връзка. 

Всеки аспект е описан и оценен по скала с 

четири нива (Развитие, Растеж, Зрялост и 

Устойчивост), въз основа на четири 

твърдения. Всяко твърдение цели да 

отрази най-вероятната ситуация, която се 

очаква на този етап от фирменото развитие 

по отношение на сътрудничеството и 

креативността.  

За да покаже процеса на оценка текущите 

резултати, всеки аспект трябва да бъде 

оценен и резултатът да се впише в карето за 

оценка. 

Проверката на състоянието предизвиква 

собствениците и/или управители да 

задвижат промяната, като изважда на 

преден план приоритетните области, в 

които е необходима намеса. Тя ще им 

помогне и да подобрят някои аспекти от 

бизнеса за засилване на иновациите и 

растежа. Този наръчник е допълнение към 

Наръчника за Системи за управление на 

иновациите за МСП и следва да се използва 

съвместно с Наръчниците „Креативност“ и 

„Сътрудничество“, където са обяснени 

ключовите термини, определения и 

концепции и които се основават на стандарт 

CEN/TS 16555: част 5 и 6, които 

представляват основата на всички резултати 

от проекта INCREMENTA.

 

 

За да може процесът да бъде ефективен, 

служителите, заинтересованите страни и 

хората, свързани с фирмата, трябва да бъдат 

включени в него. Всеки трябва индивидуално 

да оцени етапа на развитие на фирмата, след 

което цялата група да го подложи на 

обсъждане и накрая да постигне консенсус 

относно окончателните решения. Оценката 

на конкретни аспекти от дейността на 

фирмата не е лесна за изпълнение, тъй като 

членовете на екипи и членовете на Съвета 

често разглеждат анализирания проблем по различен начин. Тази явна слабост на Рамката 

обаче може да се превърне в силна страна на инструмента, тъй като тя ще позволи 

получаването на реална картина на контекста на сътрудничество и креативност във 

фирмата. За да може да се види динамиката на фирмата, екипът й трябва да поеме 

ангажимент за редовно извършване на тази оценка, например, веднъж годишно. 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАРЪЧНИКА? 

ПРОЦЕСЪТ НА ОЦЕНЯВАНЕ? 

Наръчникът се състои от следните 

три части: 

1. Рамка за оценка на състоянието 

(4 Excel листа) 

2. Лист за изчисление (1 Excel 

лист) 

3. Оценъчен профил 

(Диагностични диаграми) - 2 

Excel листа 
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Трябва внимателно да разгледате цялата 

рамка (виж A1, A2, A3, A4), след което да 

започнете да четете раздел по раздел 

(аспект по аспект). Първо трябва да добиете 

представа на какъв етап от развитие (в коя 

област от четирите нива на скалата) се 

намира аспектът от организационния 

профил на фирмата. След това, трябва 

внимателно да прочетете съответните 

твърдения и да изберете една от четирите 

възможни степени (основни области), на 

които е разделен този раздел, която според 

вас най-вероятно отговаря на нивото на 

напредък. После трябва да запишете 

избраното число в съответната клетка (в 

жълто). Тези действия се извършват 

последователно за всички 12 аспекта на 

организационно развитие, спрямо които се 

оценява развитието на фирмата по 

отношение на контекста на сътрудничество 

и креативност. Пример за избор и 

записване на оценките е представен за една 

от четирите основни области/раздели (1. 

Лидерство в приложение A1). 

След като прочетете твърденията, като 

изберете правилните степени и попълните 

съответните резултати за всички 12 аспекта 

на организационно развитие, преминавате 

към следващия етап – вижте резултатите в 

Листа за изчисление (приложение А5). 

Всяка една област от: 1. Лидерство, 2. 

Мрежи и партньорства, 3. Структура, и 4. 

Култура се оценява като 

средноаритметично от стойностите на 

трите аспекта, които включва. При 

примера в A1, където за аспект “1.1. Визия 

и поставяне на цели" резултатът е 0,5; за 

аспекти “1.2. Мотивация и делегиране на 

задачи” и ”1.3. Обратна връзка”, оценките 

са съответно 1.0 и 1.25, може да видите в A5, 

че резултатът за основната област “1. 

Лидерство” е средноаритметично от 

оценките на тези три аспекта (или 0,92). 

Този етап от процеса е профилиране на 

фирмата чрез представяне на резултатите в 

графичен вид (оценъчен профил). Пример 

е даден в приложения A6 и A7. 

Този инструмент ви предоставя два вида 

диаграми – Бар-графика и радарна 

диаграма.  

Може да използвате и двете в зависимост 

от целта на анализа. 

Тъй като инструментът може да бъде 

използван за самооценка от един човек от 

Втора стъпка: Вижте 

резултатите в листа за 

изчисление 

 

Трета стъпка: Оценка на 

профила и изготвяне на 

план за действие за 

подобрения 

Първа стъпка: 

Използвайте Рамката за 

оценка на състоянието 
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фирмата или от екип, ръководството 

следва да реши какъв процес на оценка да 

използва – индивидуален или в екип. 

Фирмата може да наеме и консултант или 

фасилитатор.  

Въз основа на анализа от този етап, може 

да продължите с избор на приоритетни 

области, очертани през предния етап, и 

изготвянето на план за действие, ако е 

необходимо (План за подобрения). 

 

 

Да минем през тези три стъпки: 

  



 

Първо: Оценете нивото на напредък по четирите 

организационни аспекта на вашата фирма, като 

използвате Рамката за оценка на състоянието.  

Рамката за оценка на състоянието се състои от общо осем листа. Трябва да направите 

оценката в следните четири Excel листа за четирите основни организационни 

области/раздела: 1. Лидерство; 2. Работа в мрежа и партньорство; 3. Структура; 4. 

Култура. Виж приложения A1, A2, A3, A4! 

 

Второ: Вижте резултатите от оценката ви на 12-те 

организационни аспекта за вашата фирма в Листа за 

изчисление! 
 

Трябва да отворите Листа за изчисление в 

Excel, където ще видите обобщение на 

оценените организационни аспекти и 

техните средни резултати за четирите 

основни области: 1. Лидерство; 2. Мрежи и 

партньорства; 3. Структура; 4. Култура (A1 

до A4). Това е един бърз профил на 

фирмата, който обобщава резултатите от 

оценка по отношение на сътрудничество и 

креативност.  

Има пример на автоматично генериран 

Лист за изчисление (A5) въз основа на преди 

записани оценки в Excel листовете A1 до A4 

за 12-те организационни аспекти. 

Забележка: По принцип (в тази версия на 

Наръчника), процентът за всичките четири 

основни области се равнява на 25% и само 

в някои специални случаи може да се 

използват различни такива.  

В Листа за изчисление, вместо да се 

изчислява средноаритметичното за 

основните области, в възможно да се 

изчисли претеглена стойност въз основа на 

стойностите, описани в Рамката за оценка 

на състоянието (A1 до A4). Това е вариант за 

следващата версия на Наръчника. 

 

 

Трето: Вижте Диагностичните диаграми, които 

представят оценъчния профил на вашата фирма! 
 

Трябва да отворите двата листа в Excel 

(приложения A6 и A7), където ще видите 

визуалния профил на фирмата по 

отношение на сътрудничество и 

креативност. Тези приложения представят 

профила на примерната фирма въз основа 

на предварително зададени данни в Рамката 

за оценка на състоянието (A1 до A4). 
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Забележка: В случая на Бар-графика, 

трябва да се знае, че може да бъдат 

използвани различните тегла, 

предвиждани за следващата версия.  

При радарна диаграма, тази опция може да 

бъде използвана само при различни тегла за 

всеки компонент (общо 12). 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

A1. Лидерство 

A2. Мрежи и партньорства 

A3. Структура 

A4. Култура 

A5. Лист за изчисления 

A6. Оценъчен профил – Бар-графика 

A7. Оценъчен профил – радарна диаграма 



 

 

 

A1. Лидерство 
В тази основна област “1.Лидерство”, трите организационни аспекта са следните: “1.1 Визия и поставяне на 

цели”, “1.2 Мотивация и делегиране на задачи” и “1.3 Обратна връзка”. Вие сте ги оценили както следва: за 

аспект 1.1 резултатът е само 0,5 точки, тъй като сте на ниво ранно развитие; аспект 1.2 е донякъде по-развит 

(получава 1,00 точки), а аспект 1.3 е по-добре развит, тъй като е в стадий на развитие с 1,25 точки.  

Избраният резултат се записва в съответните жълти карета. Изчисленият среден резултат за “1. Лидерство” ще 

е 0.92 (виж A5). 
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A2. Мрежи и 

партньорства 

В тази основна област “2. Мрежи и партньорства”, трите организационни аспекта са 

следните: “2.1 Вътрешно сътрудничество”, “2.2 Мотивация и делегиране на задачи” и “2.3 

Комуникация и координация; доверие”. Вие сте ги оценили както следва: за аспект 2.1, 

резултатът е само 0,75 точки, тъй като сте на сравнително напреднал етап на развитие; 

аспект 2.2 е на същия етап (получава 0,75 точки), а аспект 2.3 е донякъде дори по-добре развит, с 

1,25 точки. Изчисленият среден резултат за “2. Мрежи и партньорства” ще е 0,92 (виж A5). 
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A3. Структура 

В тази основна област, “3. Структура”, трите организационни аспекта са следните: “3.1 Система и процеси”, 

“3.2 Роли” и “3.3 Функции”. Вие сте ги оценили както следва: за аспект 3.1, резултатът е само 0,25 точки, тъй 

като сте на много ранен етап на развитие; аспект 3.2 е на същия етап, но по-добре развит (получава 1,0 точки), а 

аспект 3.3 е на сходен етап, с 0,75 точки. Изчисленият среден резултат за “3. Структура” ще е 0,67 (виж A5). 
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A4. Култура 

В тази основна област “4. Култура”, трите организационни аспекта са следните: “4.1 Информация и знания”, “4.2 

Правила и ценности” и “4.3 Нагласи”. Вие сте ги оценили както следва: за аспект 4.1, резултатът е 0,25 точки, тъй 

като сте на много ранен етап на развитие; аспект 4.2 е на същия етап, но по-добре развит (получава 0,75 точки), а 

аспект 4.3 е на сходен етап, но с 0,50 точки. Изчисленият среден резултат за “4. Култура” ще е 0,50 (виж A5). 
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A5. Лист за изчисление 
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A6. Оценъчен профил – Бар-графика 
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A7. Оценъчен профил – радарна диаграма 
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