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Основни работни процеси 

 
Европейската концепция за продължаващо професионално обучение по „Управление ремонта 

на щети от автопроизшествия (CRPM)“, ориентирана към резултатите от ученето, се базира на  

разработените по проекта основни и съществени работни процеси за CRPM. Подробно описа-

ние на тези работни процеси, включително на предмета на квалифицирания труд, инструмен-

тите, методите и организацията на квалифицирания труд и изискванията за квалифициран 

труд, са дадени в Eвропейски профил за продължаващо професионално обучение по „Управле-

ние ремонта на щети от автопроизшествия (CRPM)“ (продукт R 10). Tози профил за продължа-

ващо обучение включва двустепенна концепция. Първата фаза се състои от 8 основни работни 

процеси със свързаните с тях компетентности. Втората фаза съдържа съществени работни 

процеси на по-високо ниво и свързаните с тях компетентности. 

Eвропейски профил за продължаващо професионално обучение по CRPM описва професио-

налната работна област, която разширява съществуващите описания на работата в авторе-

монтния сектор, в отговор на предизвикателствата на съвременния процес на ликвидиране на 

щетите от ПТП. В частност новите изисквания, породени от дигиталната и пряка комуникация 

със застрахователните компании и клиентите, а също и от новите изисквания на производите-

лите, застрахователите и доставчиците на услуги относно качеството на ремонтния процес, по-

раждат необходимост от  нов профил на квалификациите/компетентностите, който не се покри-

ва от съществуващите професии като автомобилен мехатроник или автомонтьор.    

Разработването на основни и съществени работни процеси за управление ремонта на щети от 

автопроизшествия описва съответните работни процеси и съответстващите им компетентности 

за работната област на мениджър по  ремонта на щети от автопроизшествия. Осем основни ра-

ботни процеса характеризират процесите, които трябва да бъдат изпълнявани от мениджъра по  

ремонт на щети от автопроизшествия. Тези основни работни процеси съставляват основната 

област на разработената концепция за продължаващо обучение. Съществените работни про-

цеси определят разширеното или съществено професионално обучение, което е насочено към 

изпълнението на мениджърски функции. Целевите групи за това продължаващо обучение са  

собственици на автосервизи, експерти по ремонт на автомобили, експерти по ремонт на каросе-

рия и боядисване при автомобилни производители, а също и представители на асоциации и 

експерти при застрахователни компании по изчисляване на ремонтните разходи.   

Следващата фигура прави преглед на основните работни процеси на процеса за управление на 

ремонта на щети от автопроизшествия. Te, заедно със съответстващите им основни компетент-

ности, формират опорнните точки на концепцията за продълаващо професионално обучение за 

CRPM. По посока на часовниковата стрелка е изобразен процеса на управление на ремонта на 

щети от ПТП. 
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Фигура 1: Основни работни процеси на управлението на процеса за ремонт на щети от ПТП  
 

 

Следващата таблица представя принципните елементи на концепцията за продължаващо 

обучение по  CRPM. Структурирана чрез осем основни работни процеса и голям брой основни 

компетентности, концепцията определя методи и работни средства за осем модула за 

професионално обучение по CRPM. Допълнително е дадено необходимото време за всеки 

отделен учебен модул (не за  отделни основни компетентности!). Евентуално може да се 

предложи определянето на кредитни точки по ECVET. 
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Основен работен процес 1:  
Приемане на катастрофиралия автомобил от CRPM 
 

 
 

Основни компетентности 
  

Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Извършване на сигурно 
приемане на катастрофиралия 
автомобил, ако клиентът все 
още е на мястото на 
произшествието с автомобила, 
или в случай, че клиентът 
докара автомобила в сервиза   

Презентация, 
Ролева игра,  
Чек-листи 

Компютър, Проектор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присъст-
вени 
часове: 
15 

  
 

Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 15  
 

 

Приемане на катастрофиралия 
автомобил и записване на 
информация за клиента и 
автомобила чрез използване на 
идентификационния номер на 
автомобила (VIN) и базата 
данни за клиента на 
авторемонтния сервиз   

Презентация, 
Практически 
упражнения 

Компютър, Проектор, 
Софтуер за управление 
на авторемонтни 
работилници  

 

Комуникация с клиента по най-
подходящия начин, за да се 
характеризира по-точно 
естеството на щетата  

Презентация, 
Ролева игра с 
катастрофи-
ралия авто-
мобил  

Компютър, Проектор   

Обезпечаване на това, че 
щетата е била докладвана или 
ще бъде докладвана на 
застрахователната компания 
при консултация с клиента  

 

Тълкуване на техническата 
информация за ремонта 

   

Обезпечаване на комуникация 
със застрахователната 
компания, за да се гарантира 
надеждно ликвидиране на 
щетата  

Презентация Компютър, Проектор  

CRPM обезпечава спазване на 
изискванията за безопасност и 
стандартите за качество  

Включено е в гореописаните 
компетентности 
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Основен работен процес 2:  
Обработка на иска със застрахователната компания и категоризиране на типа на щетата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Основни познания за застрахо-
вателните разпоредби относно 
автомобилни щети, за да  се 
изясни компетентно и  
професионално естеството на 
щетата със застрахователната 
компания  

Презентация 
Пример/ 
Учене чрез 
примери 

Компютър, Проектор  
Катастрофирал 
автомобил 
 

 
 
 
 
 
 
 
Присъст-
вени 
часове: 
20  

 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене:  20 
 

 

Категорично изясняване на 
това, коя застрахователна 
компания трябва да обработи 
иска  

Презентация 
Пример/ 
Ролева игра 

Компютър, Проектор  

Извършване на категоризиране 
на естеството на щетата със 
застрахователната компания 
(гражданска отговорност или 
Каско).  

Презентация 
Пример/ 
Ролева игра 

Компютър, Проектор  

Категорично определяне и 
изясняване на отговорността за 
плащане за допълнителни 
услуги като напр. кола под 
наем  

Презентация 
Пример/ 
Учене чрез 
примери 

Компютър, Проектор 
Работни формуляри 

Договаряне на ясен ред за 
разпределяне  на разходите 
между застраховател, клиент и 
авторемонтен сервиз  

Презентация 
Пример  
 

Компютър, Проектор 
Работни формуляри 

Гарантиране на съответствие с 
процедурите за безопасност и 
стандартите за качество  

Презентация 
 

Компютър, Проектор 
Работни формуляри 
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Основен работен процес 3: 
Извършване на систематична диагностика на щетата и  
прилагане на (електронно) изчисляване на щетата 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Измерване, в случай на 
необходимост, от 
авторемонтния сервиз 
(измерване на каросерията 
и/или осите), за да се оцени и 
изчисли щетата на автомобила  

Презентация 
Практика с 
катастрофи-
ралия авто-
мобил 
Диагонално 
измерване 
 

Компютър, Проектор  
Катастрофирал 
автомобил, 
Линеал 
Повдигаща 
платформа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присъст-
вени 
часове: 
60  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 60 
 
 
 

 

Прецизна оценка на степента и 
размера на щетата чрез 
визуална проверка на целия 
автомобил; ако е необходимо, 
да се демонтират части от 
автомобила   

Презентация, 
Пример/  
Учене чрез 
примери 

 
Практика с  
катастрофирал 
автомобил 

 

Компютър, Проектор  
Катастрофирал 
автомобил, 
Повдигаща платформа 
Уред за диагностика, 
Уред за проследяване  
за утечки, 
Устройство за 
измерване дебелината  
на слоя боя, 
Контролна линия,  
Лампа за проверка,  
Лепяща лента, 
Подложка за 
драскотини,  
Чек-листи 
 

Способност за калкулиране на 
щетата чрез прилагане на Ев-
ропейските стандарти за ре-
монт (напр. на Европейската 
асоциация на авторемонтните 
сервизи за методи за ремонт, 
материали, уреди, инструмен-
ти) като база и систематично 
откриване на повредените об-
ласти чрез работа „отвън на-
вътре“.  Когато е необходимо, 
трябва да се извърши прочит 
на паметта за дефекти 
 

Презентация, 
Пример/  
Учене чрез 
примери 
 
Практика с  
катастрофирал 
автомобил 
 

Компютър, Проектор 
Достъп до Интернет, 
Наръчници за ремонт, 
Работни формуляри 
 

Обезпечаване на това, че 
необходимите за извършване 
на ремонта решения са взети и 
са синхронизирани с 
ремонтиращия каросерии 
монтьор  
 

Презентация 
 
Пример/  
Учене чрез 
примери 
Ролева игра 

Компютър, Проектор 
Работни формуляри 
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Тълкуване на техническа 
информация за ремонта 

   
 
 
 
 
Присъст-
вени 
часове: 
60  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 60 
 

 

Извършване на (електронно) 
изчисляване на разходите на 
база анализ на щетата и, при 
необходимост, консултация с 
автомобилен експерт  

Презентация, 
Работа върху 
примери 
 
Практика с ка-
тастрофира-
лия автомо-
бил, Ролева 
игра 

Компютър, Проектор 
Работни формуляри,   
Софтуер за 
изчисление, 
Достъп до Интернет 
  

Гарантиране на съответствие с 
процедурите за безопасност 
при работа и стандартите за 
качество 

Включено е в гореописаните 
компетентности. 
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Основен работен процес 4: 
Документиране изчисляването на щетата с помощта на  
дигитални снимки и други подобни 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Набавяне на дигитални снимки, 
които са направени първо отвън, 
а след това и вътре в 
автомобила, така че те да са на 
разположение за калкулацията 
на щетата  

 
Практика с 
катастрофи-
рал автомо-
бил и работа 
с електронен 
запис на ще-
тата.   
 
 

Компютър, Проектор,  
Цифров фотоапарат 
Достъп до Интеренет,   
Софтуер за изчисле-
ние на щетата с 
електронен запис на 
щетата.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присъст-
вени 
часове: 
20  
 
Часове за 
самостоя-
телно 
учене: 20  
 

 

Идентифициране и 
документиране на степента на 
щетата в детайли, с помощта на 
снимките  

Осигуряване заснемане на 
снимките по такъв начин, че 
калкулацията на щетата да е 
разбираема във всичките си 
детайли  

Осигуряване спазването на 
условията на спецификациите на 
автомобилния производител и 
застрахователя по време на 
процеса на документиране  

Обезпечаване на това, 
калкулацията на щетата да е 
лесно разбираема и 
документирана подробно  

Презентация, 
примерна 
цифрова 
обработка 
със софтуер 
за изчисля-
ване на ще-
тата.   

Компютър, Проектор,  
Цифров фотоапарат 
Достъп до Интеренет,   
Софтуер за изчисле-
ние на щетата с 
електронен запис на 
щетата и приложна 
програма за обработка 
на изображенията. 
 

Гарантиране на съответствие с 
процедурите за безопасност и 
стандартите за качество  

Включено е в гореописаните 
компетентности. 
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Основен работен процес 5: 
Изпращане на калукулация и съответните цифрови данни за застрахователната 
компания и обратна връзка от застрахователната компания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Гарантиране на комуникация 
между клиента и 
застрахователната компания  

Презентация 
 
Пример, 
Ролева игра 

Компютър, Проектор,  
Достъп до Интеренет,   
Софтуер за изчисле-
ние на щетата с 
електронен запис на 
щетата и приложна 
програма за обработка 
на изображенията  
 
 
Работни формуляри 
 

Присъст-
вени 
часове: 
15  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 15 
 

 

Обезпечаване предоставянето 
на цялата релевантна 
информация за калкулацията 
(цифрови данни, снимки и др.) 
на застрахователната 
компания  

Организиране на съответните 
стъпки на процеса, които водят 
до потвърдена поръчка за 
ремонта (подписана от клиента 
декларация за приемане на 
разходите за ремонт, 
потвърждение от 
застрахователната компания за 
приемане на изчисляването на 
разходите и, ако е необходимо, 
изясняване на други въпроси)   

Тълкуване на техническата 
информация за ремонта  

Започване на процеса на 
ремонт 

Гарантиране на съответствие с 
процедурите за безопасност и 
стандартите за качество  

Включено е в гореописаните 
компетентности. 
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Основен работен процес 6: 
Детайлно планиране на ремонтния процес в авторемонтния сервиз 
 

 
 

Основни компетентности Методи Работни 
средства 

Продъл-
жител-
ност 

ECVET 
креди-
ти 

Проверка на наличността на 
персонала и планиране на 
цялостния ремонтен процес  

Презентация, 
Примерно 
планиране на 
протичането 
на ремонта и 
ангажираност 
на персонала  
 

Компютър, 
проектор 
 
Софтуер за 
управление на 
автосервиза  
 
Работни 
формуляри 
 

Присъст-
вени 
часове: 30  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 30  
 

 

Установяване на началото и края 
на процеса по такъв начин, че да 
могат да бъдат ремонтирани 
всички щети  

Презентация, 
Примерно 
планиране на 
протичането на 
ремонта  
 

Компютър, 
проектор 
 
Софтуер за 
управление на 
автосервиза  
 
Работни 
формуляри 

Поръчка на всички детайли за 
подмяна, необходими за ремонта  

Презентация,  
практическо 
упражнение 

Компютър, 
проектор 
 
Информацио-
нен софтуер на 
автосервиза  
   
Софтуер за 
поръчка на 
резервни части  

Проверка, дали детайлите за 
подмяна са пристигнали, дали са 
подходящи и че не са повредени 
или дефектни  

Презентация Компютър, 
проектор 
 
Примери от 
учебник,  
Работни 
формуляри  

Тълкуване на техническата 
информация за ремонта 

Обезпечаване на качествен ремонт 
благодарение на това, че 
правилният монтьор извършва 
правилно задачите  

Презентация. 
Примерна 
групова работа 
с чек-листи  

Чек-листи 

Гарантиране спазването на 
процедурите за безопасност и 
стандартите за качество  

Включено е в гореописаните 
компетентности.  
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Основен работен процес 7: 
Контрол на качеството в процеса на ремонта 
 

 
 
 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Гарантиране на самопроверка от 
работника, ремонтиращ 
каросерията, след ремонта на 
шасито 

Презентация,  
практически 
примери 
(също и сним-
ки), обработка 
на чек-листи 
на увреден 
автомобил  

Компютър, проектор 
 
Работни формуляри, 
Чек-листи 
 
Софтуер на 
производителя 
 
Катастрофирал 
автомобил  
Платформа за 
повдигане  
 
Пример от учебник 
 

Присъст-
вени 
часове: 
45  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 45  
 

 

Гарантиране на начална и 
крайна проверка на качеството 
на ремонта на каросерията и 
боядисването, извършена от 
бояджията 

Обезпечаване на междинни 
проверки на качеството и на 
окончателна проверка на 
качеството, извършена от 
механика 

Гарантиране извършването на 
междинна проверка преди 
началото на електричната и 
електронна диагностика 

Обезпечаване тестването на 
ремонтните работи на стенд за 
тестване или чрез пробно 
шофиране. Извършено е 
почистване на автомобила и 
проверка на почистването 

Накрая, извършване на цялостен 
контрол на всички ремонтни 
работи върху автомобила  
(контрол на процеса) 

Гарантиране на съответствие с 
процедурите за безопасност и 
стандартите за качество. 

Включено е в гореописаните 
компетентности. 
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Основен работен процес 8: 
Предаване на автомобила на клиента и  
издаване на фактура на застрахователната компания 
 

 
 
Присъствени часове                        Общо: 225 ч.  
Часове за самостоятелно учене  Общо: 225 ч. 
 
 

Основни компетентности Методи Работни 
средства 

Продъл-
жител-
ност 

ECVET 
креди- 
ти 

Да се убеди, че автомобилът е 
върнат на клиента в специалното 
за това място с добро осветление  

Презентация, 
дискусия      

Компютър, 
проектор 
 

Присъст-
вени 
часове: 20  
 
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 20  
 

 

Връчване на сертификат за ремонт 
и подробно обясняване на клиента 
на подробностите от сертификата, 
а също и на резултатите от 
ремонта 

Презентация,   
ролева игра 

Компютър, 
проектор 

Изготвяне на изчисление със 
застрахователя и клиента, ако има 
негово собствено участие, като 
например за допълнителни услуги 
или кола под наем  

Презентация ,   
ролева игра 

Компютър, 
проектор 

Чрез “Маркетингът преди 
следващото произшествие” 
клиентът е обвързан с фирмата   

Презентация,   
групова работа 

Компютър, 
проектор 

Осигуряване на непрекъсната 
комуникация с клиента след 
ремонта на щетата, напр. чрез 
реализиране на стратегията за 
“Маркетинг преди следващото 
произшествие”   

Презентация,   
групова работа 

Компютър, 
проектор 

Гарантиране на съответствие с 
процедулите за безопасност и 
сатндартите за качество 

Включено е в гореописаните 
компетентности.  
 



CRPM Core Work Processes – European  
Training Concept Collision Repair Process Manager 

 

 12

 
Съществени работни процеси 

 
Курсът за продължаващо професионално обучение, базиран на основни работни процеси 1–8, 

има предназначение на пълен курс, имащ като резултат издаването на сертификат / придоби-

ване на професионална квалификация, която би могла да бъде причислена към ниво 4 на Евро-

пейската квалификационна рамка. По-долу е представен допълнителният курс за продължава-

що обучение. Този курс за допълнително обучение по CRPM се базира на съществени работни 

процеси и така предполага успешно завършване на базиращия се на основните работни про-

цеси курс, описан по-горе. Също така този курс на обучение надхвърля рамките на предишния 

курс, като се фокусира върху онези дейности на CRPM, които включват всички специфични и 

оказващи влияние върху фирмата фактори, което съответстват на професионалния менидж-

мънт за ремонт и ликвидация на щети от ПТП. Tова по-специално включва мениджърски дей-

ности за търсене на печалба като »Оптимизиране на бизнес-процеси« и »Разработване на биз-

нес-планове«. Tези задачи са съставни компоненти на дейностите на CRPM и изискват продъл-

жаващо обучение, което е отделно от обучението по основните работни процеси. За изпълне-

нието на тези дейности се подразбира, че позицията на CRPM в йерархичната структура на 

фирмата е свързана с мениджърското ниво.  Следващата фигура показва съществените работ-

ни процеси, които са важни за цялостното управление на процеса на ремонт на щети от ПТП.  

 
Цялостен процес 

Мениджър по ликвидация и ремонт на щети от ПТП (преглед) 
 

 
Фигура  2: Съществени работни процеси на управление на процеса на ремонт на щети от ПТП. 
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Следващата таблица показва установените методи и работни средства за съществените 

работни процеси и съответстващите им компетентности. Освен това е посочено необходимото 

време за всеки отделен учебен модул за съществените работни процеси на  CRPM и 

евентуално може да се предложи определянето на кредитни точки по ECVET. 

 

Съществен работен процес 9 
Планиране на служителите в сервиза (развиващ се сервиз) 
 

 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Структуриране на ремонтния 
процеса за щети от ПТП по такъв 
начин, че да се извърши гладка 
ремонтна процедура с вземане 
под внимание на капацитета и 
квалификацията на служителите, 
броя работници и оборудването 
на авторемонтния сервиз  

Презентация, 
дискусия, 
групова 
работа 

Компютър, проектор, 
Работни формуляри 

Присъст-
вени 
часове: 
90  
 
Часове за 
самостоя-
телно 
учене: 80  
 

 

Детайлно планиране на структу-
рирани операции от процеса, та-
ка че да се разпознае и избегне 
„загуба в процеса“;   

Презентация Компютър, проектор, 
Работни формуляри 

Извършване на анализ на нас-
тоящия работен процес в серви-
за по такъв начин, че да може да 
се разпознае всеки пример за 
„загуба в процеса“ 

Презентация, 
пример 

Компютър, проектор, 
Работни формуляри 

Установяване на оптимизирани 
стандарти за операциите от ра-
ботния процес, базиращи се на 
анализ на процеса  

Презентация, 
пример 

Компютър, проектор, 
Работни формуляри 

Дефиниране на необходимите 
инструменти за планиране, като 
например компютърни програми 
за планиране или табла за пла-
ниране и използването им по 
правилен начин  

Презентация Софтуер за планиране 
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Съществен работен процес 10: 
Печалба на автосервиза и бизнес-план   
 

 
 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Определяне и правилно класи-
фициране на производствените 
разходи  

Презентация, 
пример: при-
мерна фирма, 
ако е необхо-
димо, соф-
туер и при-
ложни програ-
ми (система 
за запис на 
времето в 
сервиза) 

Системи за запис на 
времето на служители-
те, типични за сектора 
счетоводство и бизнес-
план sector-typical  
  
 
 
 
 
Компютър, проектор, 
Работни формуляри,  
Чек-листи, софтуер 
  

Присъст-
вени ча-
сове: 120  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 60  
 

 

Проверка на картите за работно-
то време на служителите  

 

Записване на всички релевантни 
данни за изчисляване печалбата 
на фирмата, оценка на ключови 
стойности за фирмените финан-
си, за да има на разположение 
текущите числа за всеки месец  

Презентация , 
пример, при-
мерна фирма,  
ако е необхо-
димо, софтуер 
и приложни 
програми 

Правилно тълкуване на ключови 
за фирмата стойности и пред-
приемане на необходимите мер-
ки, когато е уместно  

Презентация, 
пример 

Компютър, проектор 

Извършване на всички необходи-
ми подготовки и водене на прего-
вори със застрахователя за 
преизчисляване на необходими-
те часови ставки   

Презентация,  
ролеви игри 

Компютър, проектор, 
софтуер  
 

Разработване на бизнес-план, a 
също и планиране и проверка на 
работните резултати  

Презентация,   
учебен 
проект, 
групова 
работа 

Компютър, проектор, 
Работни формуляри 
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Съществен работен процес 11: 
Планиране размера на авторемонтния сервиз / финансиране   
 

 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Способност за планиране на 
потенциала за ремонти от 
регионалния пазар  

Презентация, 
пример, гру-
пова работа  

Компютър, 
мултимедиен 
проектор, Работни 
формуляри, софтуер  
 

Присъст-
вени 
часове: 
140  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 
100  

 

Изчисляване на реални 
възможности за разширяване на 
потенциала за ремонт чрез 
договори със застрахователи  

Презентация Компютър, проектор, 
софтуер 

Вземане на решение дали в 
авторемонтния сервиз да бъде 
включено отделение за 
боядисване  

Презентация Компютър, проектор, 
Работни формуляри, 
софтуер 

Обхващане на цялото 
необходимо пространство на 
сградата (авторемонтна 
работилница, помещение за 
клиенти и администрация)  
с помощта на стандарти задания 
за пространството  

Презентация, 
пример,  
примерна 
фирма, 
софтуер – 
приложни 
програми 

Компютър, проектор,  
Чек-листи, Работни 
формуляри, софтуер,  
план за  използване на 
пространството  

Определяне на всички 
необходими външни площи, 
а също и на необходимия общ 
размер на парцела  

Разработване на оптимално 
протичане на процеса в 
автосервиза и администрацията  

Установяване на необходимото 
оборудване за сградата и 
авторемонтната работилница  

Разработване на план за 
инвестиции / бизнес план с 
тригодишна преспектива  

Презентация,    
учебен проект 

Компютър, проектор,  
Работни формуляри  

Извършване на сравнение меж-
ду оптимално планиран сервиз и 
реално съществуващия бизнес и 
посочване на възможности за по-
добрение на съществуващия ав-
торемонтен сервиз  

Експеримен-
тални игри, 
групова рабо-
та,    учебен 
проект, пре-
зентация 

Компютър, проектор,  
Софтуер, 
Работни формуляри 
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Съществен работен процес 12: Развитие на персонала 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Разработване на ясна и 
подробна организационна схема 

Презентация, 
примерно 
съставяне  
на органи-
зационна 
схема  

Компютър, проектор,  
Работни формуляри, 
(при необходимост 
софтуер) 

Присъст-
вени 
часове: 
130  
 
Часове за 
самостоя- 
телно 
учене: 60  
 

 

Определяне на функциите в 
автосервиза на база 
последователността на процеса 
и обезпечаване на качество  
 

Презентация Компютър, проектор  

Определяне на всички 
необходими длъжностни 
характеристики,  
съответните формални 
квалификации и 
основни умения за всички 
служители и договарянето  
им със съответните служители 
 

Презентация, 
примерно 
съставяне на 
длъжностни 
характерис-
тики  

Компютър, проектор,  
Работни формуляри 

Допълнително, разработване на 
длъжностна характеристика за 
CRPM  
 

  

Проверка и определяне на това, 
кои процеси от отстраняването 
на щетите от ПТП и техният 
ремонт могат да се извършват  
от служители в процес на 
обучение  
 

Презентация, 
групова 
работа 

 

Cъставяне на длъжностни 
характеристики за служители  
в процес на обучение  
 

Презентация, 
примерно 
съставяне на 
длъжностни 
характерис-
тики 

 

Разработване на план за 
обучение за всички служители  
и проверка за неговото 
изпълнение  
 

Презентация, 
примерно 
съставяне на 
план за 
обучение 
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Разработване на план за 
първоначално обучение  
за всички нови служители  

Презентация, 
примерно 
съставяне  
на план за 
обучение  
за нови 
служители  

Образец на план за 
обучение  
 

Присъст-
вени 
часове: 
130  
 
Часове за 
самостоя-
телно 
учене: 60  
 

 

Подготовка на план за обучение 
за самия CRPM, базиращ се на 
настоящите условия на пазара 
за ремонт на щети от ПТП  

Презентация, 
примерно 
съставяне на 
план за 
обучение 

Компютър, проектор,  
Работни формуляри, 
(ако е необходимо и 
софтуер) 

Информиране на ръководството 
за съвременното развитие на 
пазара за ремонт на щети от 
ПТП и даване на правилни 
препоръки за посещаване на 
подходящи събития  

Презентация, 
ролеви игри 

Компютър, проектор 
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Съществен работен процес 13: 
Маркетинг на услугите за ремонт на щети от ПТП 
 
 

Основни компетентности Методи Работни средства Продъл-
жител-
ност 

ECVET
креди-
ти 

Непрекъснато наблюдение на 
пазарните условия за 
ликвидация и ремонт на щети от 
ПТП  
 

Презентация Компютър, проектор Присъст-
вени ча-
сове: 60  
 
Часове за 
самостоя-
телно 
учене: 60  
 

 

Адаптиране на маркетинговите 
дейности на фирмата към 
съществуващите пазарни 
условия  
 

Групова 
работа 

Компютър, проектор , 
Чек-листи,    
Примерни модели 

Познаване на „играчите“ на 
пазара и целевите групи на 
пазара за ремонт на щети от 
ПТП, както и техните 
специфични желания за 
обработка на поръчки  
 

Презентация Компютър, проектор, 
достъп до Интеренет, 
пазарни индикатори,  
Чек-листи  

Изготвяне на разумни и 
целесъобразни оферти, 
ориентирани към интересите на 
целевите групи 
 

Презентация, 
Групова 
работа 

Компютър, проектор , 
флипчарт, софтуер за 
изчисление 

Поддържане на постоянен 
контакт с най-важните целеви 
групи 
 

Групова 
работа 

Компютър, проектор,   
Табло за забождане 

Пълно съблюдаване на 
важността на собствените 
клиенти на автосервиза при 
ликвидацията на щети от ПТП  

Ролеви игри Компютър, проектор ,   
Табло за забождане,  
Гаранционен 
сертификат от 
автосервиза, 
информация на 
производителите на 
автомобили  
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Присъствени часове                      Общо 540 ч. 
Часове за самостоятелно учене:  Общо 360 ч. 
 
 
 
 
 
 
 

Провеждане на отделни 
допитвания относно 
удовлетвореността на клиентите 
от ремонта на каросерията и 
боядисването и обединяване на 
резултатите с тези от 
проучването на общата 
удовлетвореност на клиентите от 
сервиза  

Групова 
работа / 
пленарна 
дискусия 

Работен формуляр 
(съставен от групите), 
Избор за: Планиране – 
Извършване –
Проверка – Действие  
 

Присъст-
вени 
часове: 
60  
 
Часове за 
самостоя-
телно 
учене: 60  

 

Разработване и анализиране на 
специален маркетингов план за 
ремонта на каросерията и 
боядисването  

Проект План за действие 



Снимка на предната корица: „Напасване на надлъжна греда върху машина за изправяне“
Източник: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther
Снимка на предната корица: „Напасване на надлъжна греда върху машина за изправяне“
Източник: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther
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