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Предпоставки за разработването на секторни професионални стандарти 

Основната идея, която стои зад развитието на образователната система, трябва да 

бъде следната: “Образованието и обучението са подготовка за успешна реализа-

ция на работното място и в обществото”. 

Tази “peализация” може да бъде съвсем проста и устойчива при необходимите умения 

за нейното изпълнение. Тя може да бъде строго практическа и приложна, или изисква-

ща твърде много знания, умения и поведение, необходими за участие в развитието на 

обществото. Tези различни характеристики трябва да бъдат постигнати от доставчици на 

обучение, които се различават по същността и обхвата на преподаваните знания и умения.  

Тези доставчици на обучение трябва да мислят за реалните изисквания за умения на работ-

ното място по допълващ се начин. Cледователно, последователността на тези доставчици 

на обучение трябва да съответства на нивата на компетентност, които биха били от 

значение и би трябвало да покриват по допълващ се начин всички актуални изисквания за 

умения на работното място и изискванията за (квалифицирана) работа и технология. 

В действителност нивата на обучение се определят от взаимната връзка между това, 

което действително е необходимо на работното място и потенциала на образовател-

ните системи по отношение на квалификациите, които те могат да предложат. В идеал-

ния случай тези нива ще формират съвкупността от приети и признати квалификации 

за постъпване на работа. 

В резултат на това взаимодействие между това, което може да бъде предложено и то-

ва, което действително е необходимо, обучителните системи обикновено се формират 

във времето чрез опити на двете страни да подобрят системата и да я направят по-

чувствителна към изискванията на работното място.  

В този процес задвижващата сила за реформа идва от отговорната за обучението ор-

ганизация, т.е. от доставчика на обучение. Все пак не бива да се пренебрегва това, че 

стойността и одобрението на различни нива на умения зависи от тяхното възприемане 

като отговор на изисквания на работното място.  

За да се проучи дефиницията на нивата на умения трябва да се държи сметка за това, 

че в общност съществуват два различни подхода за дефиниране на тези нива. 

a) Какви различни умения, програми и нива могат да бъдат предложени от 

обучителната система? 

 Подход за предоставяне на обучение 

b) Какви различни умения и нива на квалификация се изискват на работното 

място? 

 Подход за изисквания на работното място  
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В общност се предпочита подход (a), защото той се базира на перспективата на дос-

тавчиците на обучение и е по-вероятно те да помислят за предлаганите нива на уме-

ния. Изискващата страна, т.е. работодателите (b), обикновено не мислят за нивата на 

умения, те мислят главно за успешното ръководене на своя бизнес. Ето защо е вероят-

но подход (a) да доминира. Ho в много случаи тези опити са се провалили поради една 

много проста причина: решението за одобрение на предлаганото обучение и нива на 

обучение се взема на работното място от работодателите.  

Това, от което в действителност се нуждаем, е проучване относно това, какво може да 

се предложи при обучението, така че то да съответства на подход (a), но все пак да 

съблюдава перспективата относно работното място на подход (b), за да се установи 

кои нива на умения наистина се възприемат при дефиниране на нивата за постъпване 

на работа.   

Tова означава, че трябва да се опишат изискванията за работа и предпоставките за тях.  

Секторна зависимост и нива на квалификация в системите за заетост     

Като първа стъпка към представата за нива на квалификация е целесъобразно да се 

ползват резултатите от проучване на пазара на труда и квалификацията. Съответно 

могат да се разграничат три до четири различни нива в почти всички сектори на систе-

мата за работа: 

 Неквалифицирани и полуквалифицирани работници  

 Квалифицирани работници (служители със средно ниво на квалификация) 

 Високо квалифицирани работници (служители с университетска степен). 

При проучване на SME (малки и средни предприятия) е обичайно да се прави разлика 

в рамките на сектора между квалифицирани работници и служители от една страна и 

професионалисти с управленчески отговорности като майстори, техници и други по-

добни длъжности от друга страна. В повечето от производствените фирми и в други 

сектори на SME съществуват само две нива на професионална квалификация, а имен-

но квалифицирани работници и майстори/техници. Важни примери за тази ситуация са 

секторът за ремонт и обслужване на автомобили, строителният сектор и голяма част 

от машиностроителната промишленост.  

През последните две десетилетия настъпиха значителни промени на ниво неквалифици-

рани и полуквалифицирани работници. Съотношението между неквалифицирани и полу-

квалифицирани работници намалява непрекъснато в Централна Европа. Проучването 

на пазара на труда показва, че в дългосрочен план се очаква цифрата да намалее под 

10 % за полуквалифицирани работници. Ho има голяма разлика между различните сек-

тори и фирми. Например, изискванията за умения за полуквалифицирани работници в 
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машиностроителния сектор нарастват много ясно. Дялът на полуквалифицирани работ-

ници в добре развитите национални икономики намалява a) поради извършващия се 

процес на автоматизация и б) поради преместването на занимаващи се с монтаж фирми 

в страни с ниско трудово възнаграждение. В общност въпросните работници изпълняват 

високо специализирани и претенциозни задачи, които не могат просто да бъдат вмес-

тени в съществуващите квалификационни профили и официални учебни програми.  

Професионални квалификации и компетентност 

Определението за квалификация включва всички умения, които са обективно необхо-

дими за изпълнението на задачи, присъщи на работния процес.  Ето защо често се из-

ползва терминът  “Изисквания относно умения”.  От друга страна компетентности оз-

начава субективните предпоставки, които служителите притежават и които им позволя-

ват да удовлетворят обективните изисквания за уменията. Изискванията към уменията 

на работната сила, обусловени от работния процес, могат да се изследват чрез анализ 

на работния процес. Това, което е решаващо като влияеща върху процеса променли-

ва, е обществената организация на работата, т.е. дефинирането на задачите и по този 

начин организацията на работния процес. Tова означава, че не само технологията слу-

жи като критерий за дефиниране на изискванията за уменията, а и взаимодействието 

между организацията на работа, предмета на труда, методи за работа, използването 

на технология и професионалната компетентност на служителите. По отношение на 

дефиницията за професионални квалификации в контекста на квалификационните 

профили съществува значително широк диапазон на различие. Развитието на профе-

сиите в различните страни показва, че въвеждането на нови модели на фирмена орга-

низация, ориентирани към работните процеси на фирмата, следва промяната на хори-

зонталното разпределение на работата и така води до намаляване на квалификацион-

ните профили.  В съответствие с целта за “повече и по-добра работа“, поставена в Ли-

сабонската стратегия  (Европейски съвет 2000), това наблюдение предлага въвежда-

нето на основни съществени квалификационни профили  [Основни професии], които 

биха дали възможности за по-нататъшно развитие, като първична цел по отношение 

създавенето на Общоевропейска рамка.  CRPM е една от областите, предлагаща шанс 

за въвеждане на ориентиран към бъдещето основен квалификационен профил, за да 

се подпомогне сектора и качеството на работата в него. 
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Основни работни процеси на мениджър на управление  
на щети от автопроизшествия (CRPM) 

 

Основен работен процес 1:  
Приемане на катастрофиралия автомобил от CRPM 

     

Клиентът контактува с CRPM на сервиза директно от мястото на автопроизшествието, или 

идва с катастрофиралия автомобил в авторемонтния сервиз. В първия случай CRPM се 

уверява, че автомобилът на клиента ще бъде докаран в сервиза, напр. с влекач.   

В сервиза CPRM описва случая и се опитва да определи към коя категория щети при-

надлежи автопроизшествието (гражданска отговорност или Каско). Записват се данни-

те за автомобила и собственика и автомобилът може да бъде идентифициран чрез 

своя идентификационен номер (VIN – номер на рамата). 

CRPM изяснява дали щетата вече е докладвана на застрахователната компания или 

това предстои да бъде направено.  В случай, че произшествието още не е докладвано, 

клиентът ще се погрижи за това възможно най-скоро. Ако клиентът е отговорен за про-

изшествието, CRPM контактува със застрахователната компания на клиента, при която 

той има сключена застраховка „Гражданска отговорност” и изяснява по-нататъшните 

действия. Ако клиентът е ощетената страна, застрахователната компания на другия 

участник в ПТП трябва да бъде информирана по телефон.  Също и в този случай тряб-

ва да се изяснят по-нататъшните действия с всички участници в произшествието.   

Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими за  “Приемане на катастрофиралия 
автомобил”: 

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

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

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

- 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 гаран-
тира надеждно ликвидиране на щетата;  

- CRPM обезпечава спазване на изискванията за безопасност и стандартите за ка-
чество. 
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд  

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд   

Изисквания за 
квалифициран труд 

Приемане на автомоби-
ла директно от клиента  
(в мястото на произ-
шествието или в авторе-
монтния севиз). 

Комуникация за по-ната-
тъшните действия. 

Потвърждаване на 
съобщаването на щета-
та на застрахователя  

Организация 

- Идентифициране на 
клиента 

- Идентифициране на 
автомобила 

- Транспортиране на 
автомобила от мястото 
на произшествието до 
авторемонтния сервиз  

- Обезпечаване на 
мобилността на клиента 

- Гарантиране на ясни 
начини за комуникация 

- Уреждане на автомобил 
под наем.  

Инструменти 

- Използване на Систе-
мата за мениджмънт на 
дилърите  

- Електронно идентифи-
циране на автомобила 
чрез VIN  

Meтоди 

- Установяване на контакт 
със застрахователя  

- Изясняване на факта 
дали клиентът е винов-
на или ощетена страна  
  

- Докарване на 
автомобила с влекач, 
ако е необходимо  

 

 
 
 
 
 
 

Клиенти 

- Действие по правилен 
психологичен начин  

- Дружелюбен подход  
- Сигурна ликвидация на 

щетата  
- Правилни и 

професионални 
технически, търговски и  
юридически обяснения. 

Застрахователна 
компания 

- Установяване на 
незабавен контакт със 
застрахователя  

- Спазване на инструкции-
те на застрахователя  
(управление на процеса 
на произшествието) 

Експерт по оценката и 
адвокат  

- Подходящи познания, 
когато да бъде 
привлечен адвокат или 
експерт за оценка  

- Липса на недопустимо 
юридическо 
консултиране от CRM. 

Фирма 

- Обезпечаване на 
поръчката 

- Липса на недопустимо 
юридическо 
консултиране  
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- Когато автосервизът 
извършва самостоя-
телно калкулация на 
разходите – да се 
изясни максималния 
лимит със застрахо-
вателя 

- Докладване на щетата с 
помощта на формуляр, 
след изясняване по те-
лефона  

- По-прецизно характери-
зиране на естеството на 
щетата по отношение 
на застрахователя.  

 

Инструменти 

Използване на Мрежите за 
щети и Системата за 
мениджмънт на дилърите. 

- Обезпечаване на 
предаването на доклада 
за щетата от ощетената 
страна на 
застрахователя   

- Определяне на 
потребностите за 
мобилност на клиента  

- Защита на фирмените 
интереси в случай на  
грешно счетоводство 
и/или тотална загуба.   

 

 

 

Клиент 

- Подкрепа в процеса на 
докладване на щетата 

- Съблюдаване на 
интересите на клиента   

- Избягване на грешки, 
които биха могли да на-
несат вреди.  

Застраховател 

- Очаква бързо известие 
за щетата  

- Цялостно попълване на 
формуляра за докладва-
не на щети   

- Достоверно представяне 
на щетата 

- Правилна обработка на  
Изявлението за пот-
върждаване 
покриването на 
разходите за щетата  

- Спазване на специални-
те процедури за ликви-
дация на щета във връз-
ка със стъкла.  
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Основен работен процес 2: Обработка на иска със застрахователната 
компания и  категоризиране на типа на щетата 

CRPM контактува със застрахователната компания и установява дали се касае за иск 

за тотална щета или за гражданска отговорност. Освен това CRPM определя кой 

застраховател за кои части от щетата трябва да плати и установява какви 

допълнителни услуги (като например кола под наем) могат да се предложат на 

клиента.  По-нататък CRPM изяснява дали има други разноски, които трябва да бъдат 

платени от крлиента, или дали те вече са платени. 

Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими “Обработка на иска със 

застрахователната компания”: 

- Основни познания за застрахователните разпоредби относно автомобилни щети, 

за да  се изясни компетентно и професионално естеството на щетата със 

застрахователната компания. 

- Категорично изясняване на това, коя застрахователна компания трябва да 

обработи иска. 

- Извършване на категоризиране на естеството на щетата със застрахователната 

компания гражданска отговорност или Каско). 

- Категорично определяне и изясняване на отговорността за плащане за 

допълнителни услуги като напр. кола под наем.  

- Договаряне на ясен ред за разпределяне  на разходите между застраховател, 

клиент и авторемонтен сервиз.  

- Гарантиране на съответствие с процедурите за безопасност и стандартите за 

качество. 
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд  

Инструменти, Методи и 
Организация на 
квалифицирания труд   

Изисквания за 
квалифициран труд 

Вземане на решение  
относно 
застрахователната 
компания, която е 
задължена да плати  

 

Процес на вземане на 
решение дали щетата 
попада под гражданска 
отговорност или пълно 
покритие.   

 

Методи за 
регистриране на 
щетата и плащане  

Организация 

- Проучване по телефон 
- Изготвяне на доклад за 

щетата  
- Изясняване на размера 

на щетата 
- Вземане на решение 

дали щетата 
представлява тотална 
загуба  

- Обезпечаване на 
комуникация  

- Вземане на решение 
дали автосервизът или 
експерт по оценка на 
щетите ще извърши 
пресмятането.   

Методи 

- Застрахователят 
проверява 
предпоставките за 
приемане – наличие на 
полицейски доклади, 
свидетелски показания, 
плащане от 
застрахователната 
компания  

- Решение дали се касае 
за гражданска 
отговорност или Каско. 

Инструменти 

- Доклад за щетата 
- Полицейски доклад / 

дневник  
 

Клиент 

- Включване в процеса на 
ликвидация на щетата 

- В случай на Каско:  да се 
следват инструкциите на 
застрахователя  

- Очаква подкрепа от 
фирмата в процеса на 
ликвидация на щетите.  

- Вземане на решение за 
уреждане на загубата от 
щетата  

- В случай на тотална 
загуба да разпореди 
определяне на стоността 
(остатъчна стойност, 
разходи за замяна, загуба 
на стойност и т.н.). 

Фирма 

- Информиране на 
клиента, че  в случай на 
щета от ПТП той ще 
получи потвърждение от 
застрахователя за това, 
дали се касае за 
гражданска отговорност 
или Каско.  

- Опазване на фирмените 
интереси в случай на 
фиктивно пресмятане  
и/или тотална загуба.  

- Никакво недопустимо 
юридическо 
консултиране. 
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Основен работен процес 3: Извършване на систематична диагностика на 
щетата и прилагане на (електронно) изчисляване на щетата 

CRPM преценява дали щетата представлява тотална загуба (разходите за ремонт са 

повече от разходите за закупуване на нов автомобил на база на неговата настояща 

стойност), или дали увреденият автомобил е за ремонт. В случай на тотална загуба 

работата на CRPM ще приключи тук, защото е необходима консултация с експерт – 

Внимание: съблюдавайте разликата между гражданска отговорност и Каско. Ако е 

малко вероятно щетата да е тотална, CRPM докарва автомобила до мястото за 

приемане на катастрофирали автомобили (с платформа за повдигане и 

приспособление за измерване на каросерията).   

CRPM започва систематична оценка на щетата, първо като обикаля веднъж около 

автомобила, за да прецени пълната степен на щетата, а също така и да види дали  

съществуват щети от предишни произшествия. След това CRPM започва да се 

информира какви методи за поддръжка и ремонт, материали и уреди или инструменти 

се предвиждат в съответствие със (съблюдаването) на стандартите за ремонт.  След 

това CRPM локализира мястото на щетата върху автомобила и започва процес на 

откриване на увредените области върху каросерията на автомобила, следвайки 

системата за „работа отвън навътре“ и, докато прави това, извършва вписвания в 

системата за регистрация на щети.  

Когато това е необходимо за надеждна диагностика,  CRPM извършва измерване на 

каросерията и/или осите, а също и прочит на паметта за дефекти. Докато извършва 

оценка на щетатат с компютър, CRPM започва да идентифицира автомобила чрез 

запитване посредством идентификационния номер VIN (въвеждане на 17-цифровия 

номер на шасито с типа на автомобила и идентификация на оборудването).  След това 

CRPM взема необходимото решение за ремонт (замяна, частична замяна, ремонт, 

боядисване, частично боядисване и др.) и синхронизира тези задачи с отговорните за 

този ремонт монтьори и с бояджията. Докато извършва това, CRPM използва 

терминологията на автомобилен експерт и инструкциите за поддръжка на 

автомобилните производители.  След вземане на всички необходими за ремонта 

решения,  CRPM може да види резултатите под формата на електронна оценка на 

щетата. По този начин той може да установи окончателно, че щетата не попада в 

категорията „тотална загуба”.   
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Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими за “Диагностика и оценка на щетата”: 

- Измерване, в случай на необходимост, от авторемонтния сервиз (измерване на 

каросерията и/или осите), за да се оцени и изчисли щетата на автомобила; 

- Прецизна оценка на степента и размера на щетата чрез визуална проверка на 

целия автомобил; ако е необходимо, да се демонтират части от автомобила; 

- Способност за калкулиране на щетата чрез прилагане на Европейските стандарти 

за ремонт (напр. на Европейската асоциация на авторемонтните сервизи за 

методи за ремонт, материали, уреди, инструменти) като база и систематично 

откриване на повредените области чрез работа „отвън навътре“.  Когато е 

необходимо, трябва да се извърши прочит на паметта за дефекти.   

- Обезпечаване на това, че необходимите за извършване на ремонта решения са 

взети и са синхронизирани с ремонтиращия каросерии монтьор.  

- Тълкуване на техническа информация за ремонта. 

- Извършване на (електронно) изчисляване на разходите на база анализ на щетата 

и, при необходимост, консултация с автомобилен експерт.  

- Гарантиране на съответствие с процедурите за безопасност при работа и 

стандартите за качество.  
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология  

Систематичен анализ на 
щетата, за определяне 
размера на щетата и 
границата за тотална 
щета  

Идентифициране на 
автомобила и типа на 
щетата  

- Марка и модел на 
автомобила  

- Идентификационен 
номер (VIN) 

- Тип на щетата 
- Калкулации 
- Информационни 

системи 
- Чек-листи за VIN  
 

Изчисляване на размера 
на щетата и границата за 
тотална щета  

- Софтуер за 
пресмятане на щетата  

- Необходими 
измерителни уреди  

- Наръчници за ремонт 
- Видове боя  
 

Решения относно 
процеса на ремонт  
- Резултати от анализа  
- Процедури за проверка 
 

Организация 

- Докарване на 
автомобила до мястото 
за ремонт  

- Гарантиране наличието 
на хардуер и софтуер 
за изчисление и 
Интернет  

- Проверка в 
информационната 
система на 
производителя на 
автомобилал 

Методи 

- Подготовка на 
автомобила (предпазни 
калъфи за седалките, 
постелки за под, 
предпазен калъф за 
кормилото) 

- Използване на VIN за 
идентифициране на 
автомобила 

- Съблюдаване на чек-
листите на 
производителя на 
автомобила (напр. 
обратна връзка с 
практиката и технически 
подобрения) 

 

Инструменти 

- Хидравличен подемник 
- Уреди за диагностика 

(електронна 
диагностика на дефекти 
чрез скенер на паметта 
за дефекти) 

- Уреди за измерване на 
каросерията  

- Уреди за измерване на 
шасито  

 
 
 

На клиента 

- Правилно определяне на 
щетата и разходите  

- Препоръки за решения за 
ремонт.   

На фирмата 

- Икономично определяне 
на ремонтната дейност  

- Надеждна калкулация 
- Да няма смесване с 

допълнителни работи   
- Набавяне на резервни 

части за замяна съгласно 
валидните инструкции  

- Оптимизирано 
планиране на процеса  

- Когато е необходимо, 
ангажиране на сервиз за 
боядисване 
(включително външни 
фирми)  

- Резултати с високо 
качество  

- Спазване на 
разпоредбите за 
безопасност при работа  

- Сигурно справяне с 
разширенията на 
ремонта. 

 

На квалифицираните 
работници 

- Изпълнение съгласно 
наредбите на 
застрахователя (без 
неправомерно 
юридическо 
консултиране) 

- Подходящо оборудвано 
работно място  
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- Дигитален фотоапарат 
- Електронна система за 

изчисление с дигитална 
комуникация  

- Ремонт съгласно 
спецификациите на 
автомобилните 
производители  

- Уред за измерване на 
дебелината на слоя боя 

- Уреди за тестване 
- Чек-листи  
- Инструменти като 

писалки за маркиране, 
линия за проверка на 
праволинейност, 
магнитни стрелки и др.  

 

 
- Работно място, което 

отговаря на 
разпоредбите за 
безопасност и е модерно 
и чисто  

- Модерни нструменти. 
 
На застрахователя 
- Обезпечаване на 

дигитални пътища за 
комуникация  

- Спазване на 
процедурата за 
започване на ремонта  

- Спазване на 
застрахователните 
разпоредби (напр. 
възстановяване на 
тотални суми, покриване 
на външни разходи и др.) 

- Съблюдаване на 
границите за 
разширяване на ремонта 

- Професионално 
справяне с 
разширяването на 
ремонта.  
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Основен работен процес 4: Документиране изчисляването на щетата с 
помощта на дигитални снимки и други подобни 

Когато щетата е челна, CRPM прави първо дигитални снимки диагонално от предната 

към задната част, включително на бронята и регистрационния номер. Когато щетата е 

в задната част на автомобила, CRPM работи в противоположна посока. След това пра-

ви снимка от близо на мястото на удара и записва всички особености (напр. огъната 

надлъжна греда).  Докато прави това, той използва инструменти като линеал или ин-

струменти за сравняване на размера. На близката снимка ъгълът, под който е фото-

графирано мястото, не трябва да бъде различен от ъгъла, използван в предишните 

снимки, така че наблюдаващият да вижда автомобила от един и същи ъгъл, когато 

преглежда снимките на екрана.  

След това, ако е необходимо, се снимат повредени или огънати джанти, за да се об-

хване всяка възможна щета. Накрая  CRPM фотографира табелата с типа на автомо-

била, а също и брояча на километри.  

В случай на голяма повреда трябва да се извършат всички необходими проверки и тес-

тове вътре в кабината на автомобила и да се обхванат чрез снимки (осовобождаване 

на въздушна възглавница, задействане на системата за предварително натягане на 

предпазните колани, повреда на предпазен колан или плъзгачите на седалката и т.н.). 

CRPM ще прегледа критично снимките на компютъра и ще изтрие всички ненужни 

снимки, така че броят на снимките да бъде сведен до възможния минимум.  

Основни компетентности: 

Следните компетентности са необходими за  “Документиране изчисляването на 
щетата”: 

- 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; 

- 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; 

- Гарантиране на съответствие с процедурите за безопасност и стандартите за 
качество.  
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 

Идентифициране на щета-
та на автомобила (напри-
мер несиметрични хлаби-
ни, повреда на боята, огъ-
ната надлъжна греда, вто-
рични повреди и др.) 

Измерване и детайлно 
документиране на 
щетатат от различни 
перспективи  

- Да няма промяна на 
перспективата докато 
се записва детайла  

- Наличие на вторична 
щета (например щета 
на капака или 
повърхността на 
покрива след повреда 
на задницата на 
автомобила) 

 

Компоненти и групи за 
тестване  

- Предпазни колани (из-
носване, разкъсване) 

- Направляващи на се-
далката (действие) 

- Приспособление за на-
тягане на въздушна 
възглавница/колани 
(действие) 

- Деформация на енер-
гопоглъщач  

- Повреда на стъклото 
- Колела, оси, кормилна 

уредба 
- Ремарке 
- Други 

Организация 

- Подготовка на сред-
ствата за тестване 

- Наличие на дигита-
лен фотоапарат 

-    Наличие на чек-листи 
- Наличие на измери-

телни уреди и сред-
ства за визуализиране 

- Обезпечаване на 
докуменнтирането  

- Определяне местопо-
ложението, типа и 
размера на щетата. 

Инструменти 

- Дигитален 
фотоапарат 

- Осветление 
- Магнитни стрелки 
- Флумастри 
- Измерителни линии  
- Уред за измерване 

дебелината на боята  
- Каталог със снимки 

на щети 
- Чек-листи. 

Методи 

- Заснемане от различ-
ни диагонални пер-
спективи  

- Разбираема снимкова 
документация. 

На фирмата 

- Прозрачна калкулация 
- Пряко поръчване на час-

ти за замяна  
- Информация от наръчни-

ка за ремонт на автомо-
били  

- Наличие на необходими-
те уреди за ремонт, ин-
струменти и материали.   

На квалифицираните 
работници  
- Локализиране на щетата 

върху автомобила  
- Спазване на специфич-

ните методи за ремонт 
на автомобилните произ-
водители  

- Определяне обхвата на 
ремонта, необходимите 
процеси и методи  

- Разбираема снимкова 
документация за метода 
за ремонт  

- Снимки с добро качество 

На застрахователя 
- Прозрачни изчисления с 

убедителни снимки  
- Представяне на начините 

за ремонт  
- Обосновка за процеса на 

ремонт  
- Съблюдаване на 

задължението за 
намаляване на 
разходите за ликвидация 
на щетата   

- Дигитална комуникация 
- Високо качество на 

снимките.  
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Основен работен процес 5: Изпращане на калкулацията и съответните 
цифрови данни на застрахователната компания и обратна връзка от 
застрахователната компания 

След калкулацията на щетата CRPM дава на клиента да подпише декларация за 

приемане на разходите за ремонт и потвърждава на застрахователя, че тя е 

подписана.  

След това CRPM изпраща всички релевантни данни (калкулация, снимки) на 

застрахователя и чака приемането на калкулацията на разходите и потвърждение от 

застрахователната компания.  

След като застрахователната компания осъществи контакт и потвърди ремонта, CPRM 

съставя конкретен план за отделните ремонтни процеси и дава поръчката за ремонт за 

подпис от клиента.     

Основни компетентности 

Следните умения са необходими за “изпращане на калкулацията и 
съответните данните на застрахователната компания”:  

- Гарантиране на комуникация между клиента и застрахователната компания;    

- 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. 
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 
 

Събиране на всички 
свързани с 
калкулацията данни в 
дигитален файл   
- Калкулация 
- Снимки 
- Становище за покрива-
не на ремонтните раз-
ходи от застрахователя  

- Други указания за 
доказване на щетата  

- Поръчка за ремонт, 
подписана от клиента  

 
Изпращане на всички 
събрани данни на 
застрахователя по 
електронен път 
- Идентифициране на 
застрахователя в 
системата  

- Съблюдаване на 
всички специални 
въпроси  

- Потвърждаване на 
покритието на 
ремонтните разходи, 
без изпращане на 
разпечатан формуляр. 

 
Отговор от 
застрахователя 
- Изчакване на 
разпоредждането за 
ремонт  

- Предоставяне на 
допълнителна 
информация (при 
необходимост)  

- Документиране на 
поемането на 
ремонтните разходи от 
застрахователя.  

 

Организация 
- Събиране на (дигитални) 
данни в компютъра.  

- Оценка на направените 
снимки 

- Изпращане на снимките 
(и приложения) на 
застрахователя.  
Алтернативно: 
- Ако застрахователят 
поиска, изпращане на 
информацията по поща 
или факс.  

 
Методи 
Съставяне на „досие на 
щетите“ по данни от 
застрахователя и съгласно 
фирмените интереси   
- Включване на 
приложения  

- Планиране на 
действията и обработка 
за специални случаи на 
щети (например повреда 
на стъклото) 

- Съблюдаване на 
границата за тотална 
щета.  

 
Инструменти 
- Компютър с необходимия 
софтуер  

- Чек-листи 
- Обезпечаване на пътища 
за електронна 
комуникаиця  

- Факс или телефон 
(според нуждите). 

На фирмата 
- Спазване на работното 
време (пристигане и 
заминаване от работа) 

- Точно изчисление 
- Набавяне на части за 
замяна на база калкула-
цията  

- Oрганизиране на 
автомобил под наем  

- Планиране на ползва-
нето на сътрудниците  

- Обезпечаване на 
качеството. 

 
На квалифицираните 
работници 
- Обезпечаване на 
качеството. 

- Напълно оборудвани 
работни места 

- Постоянна проверка на 
процеса  

- Обезпечаване 
отстраняването на 
смущения   

- Набавяне на частите за 
замяна и обезпечаване 
на тяхната наличност  

- Вътрешна комуникация 
в автосервиза, напр. с 
търговския и 
счетоводния отдел  

- Осигуряване на 
автомобил под наем. 

 
На застрахователя 
- Правилно изчисление 
- Бързо издаване на 
фактура 

- Информиране в случай 
на прекъсване или заба-
вяне в процеса 

- Информация в случай 
на отклонения от 
ремонтния процес.   
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Основен работен процес 6: Детайлно планиране на ремонтния процес  в 
авторемонтния сервиз 

След изчисляването на разходите за ремонт и потвърждението от застрахователя, 
CRPM поръчва необходимите части за замяна на база на изчисляването на разхода. 
За да направи това, той използва при възможност трансфер на данни от софтуера за 
изчисление към системата за управление на дилъра.    

Като следваща стъпка CRPM определя на база на планиране капацитета на персонала 
кои лица могат да извършат планираните ремонти. Той възлага съответната работа на 
своите колеги въз основа на съществуващите графици на процеса (начало и край на 
всяка стъпка в процеса). След това CRPM поставя писмената поръчка и цялата 
релевантна придружителна документация в папката на поръчката, която поставя на 
таблото за планиране по такъв начин, че натовареният със задачата работник да може 
да започне работа.   

После CRPM моли този работник да провери доставката на частите за замяна преди 
започване на работа. CRPM също така информира всички участващи в ремонта 
работници, че те трябва да поставят папката на поръчката в следващия раздел на  
таблото за планиране веднага, след като свършат тяхната част от работата.  

Освeн това CRPM контролира дали са извършени всички проверки на качеството, 
които би трябвало да бъдат извършени по време на цялостния ремонтен процес.   

Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими за “детайлно планиране на 
ремонтния процес  в авторемонтния сервиз”:  

- Проверка на наличността на персонала и планиране на цялостния ремонтен 
процес; 

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

- Поръчка на всички детайли за подмяна, необходими за ремонта; 

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

- Тълкуване на техническата информация за ремонта; 

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

- Гарантиране спазването на процедурите за безопасност и стандартите за 
качество. 
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Подробно описание 
 

Предмет на 
квалифицирания 

труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 
 
Уточняване и 
създаване на 
поръчка за работата  
- Трансфер на данни 
от софтуера за из-
числение във вът-
решнофирме-ната 
система за изчис-
ления.  
 

Планиране на 
последователността 
на ремонтния 
процес  
- Помощ за планира-
нето (електронни 
медии) 

- Документация за 
поръчката за 
ориентация. 

 
Обезпечаване на 
качество 
- Вътрешнофирмени 
инструменти  

- Международни 
стандарти  

 
Планиране на обработката 
на поръчката (в детайли) 
- Ползване на фирмената 
система за управление на 
процеса (създаване на 
поръчка за работа) 

- Проверка на набавянето 
на части за замяна и при-
числяването им към по-
ръчката.  

- Физическо пренасяне на 
частите за замяна до ко-
личката, определена за 
съответната  поръчка за 
работа.  

- Служителят от сервиза 
преглежда специалната 
информация  на произво-
дителя на автомобила 
(компютър, Интернет)  

- Планиране на използва-
нето на служителите  

- Обезпечаване на 
готовността за употреба 
на всички уреди, инстру-
менти и материали за ре-
монта  

- Организиране на 
проверката на процеса. 

Методи 
- Контрол на чек-листите за 
процеса   

- Ползване на ефективни 
методи за ремонт   

- Осигуряване на високо 
качество чрез подходящи 
инструменти и методи)  

Инструменти 
- Електронна и ръчна 
помощ за планиране 

- Софтуер за планиране 
- Планиране на процеса на 
боядисване  

- Компютър и Интернет за 
информация за ремонта.  

 
На клиента 
- Придържане към рамката 
на времето 

- Висококачествени резул-
тати при приемливи 
разходи.  

- Компетентно професио-
нално консултиране.  

На фирмата 
- Възлагане на работа на 
квалифицирани 
работници;  

- Прецизно планиране на 
поръчката за работа (без 
загуба на време, без 
ненужни операции); 

- Използване на поръчаните 
части за замяна;   

- Работни резултати с 
високо качество (резултат 
от планирането) 

- Прозрачно обхващане на 
работеното време;  

- Достъп до компютър и 
Интернет за работниците 
от сервиза;  

- Поддържане в готовност 
на всички необходими за 
работата уреди и 
инструменти.  

На квалифицираните 
работници 
- Работни резултати с 
високо качество 
(предотвратяване на 
рекламации на клиенти  и 
дообработка); 

- Справяне с проблеми в 
работния процес по гъвкав 
начин;  

- Прозрачна комуникация с 
всички ангажирани в 
процеса лица;  

- Непрекъснато наличие на 
информация за 
състоянието на ремонта 
на катастрофиралия 
автомобил.  
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Основен работен процес 7: Контрол на качеството в процеса на ремонт 

CRPM работи съгласно принципа на контрол на качеството: колкото по-рано бъде от-

крита една грешка, толкова по-лесно може да бъде коригирана тя. Така всеки монтьор 

проверява самостоятелно своята работа и също така проверява работата на колегата, 

който е извършил предишната задача в ремонтния процес.   

CRPM надзирава всички аспекти на контрола на качеството по време на целия ре-

монтен процес и се убеждава, че се спазват всички стандарти за контрол на качество-

то (и установения ред за контрол на качеството). Контролът на качеството  на отдел-

ните процеси се извършва както като самоконтрол, така и като контрол на следващия 

служител: работникът, ремонтиращ каросерията, проверява качеството на собствената 

си работа; бояджията проверява качеството на боята и качеството на работника, ре-

монтирал каросерията; механиците проверяват качеството на боята върху частите, 

които са получили и след приключване на механичната работа тe проверяват и соб-

ствената си работа. Качеството на електричните и електронни ремонти се проверява 

чрез диагностика от електротехниците след извършване на ремонтите.  

След като автомобилът бъде почистен, CRPM извършва окончателна проверка на качест-

вото на стенда за тестване. При необходимост ще бъде извършено пробно шофиране.  

Основни компетентности 

Следните умения са необходими за  “Контрол на качеството в процеса на 
ремонт”: 

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

- 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. 
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи 
и Организация на 

квалифицирания труд

Изисквания за квалифициран 
труд и технология 

 

Ползване на 
принципите на 
обезпечаване на 
качеството   
- Изброяване на грешки 
- Разпознаване на 
грешките 

- Самопроверка 
- Проверка на другите 
- Сравняване на 
цел/изпълнение  

- Отстраняване на 
проблеми (при 
използване на метода  
Plan Do Check Act = 
планиране-
извършване-
проверка-действие) 

 

Обезпечаване на  
установен ред за 
контрол 
- Самопроверка от из-
вършващия ремонта  

- Входна проверка във 
всички отдели 

- Изходна проверка във 
всички отдели  

- Външна проверка от 
следващия отдел.  

 

Спазване на 
окончателната 
проверка 

- Ползване на чек-
листи 

 

Организация 
- Планиране на 

квалифициран и 
професионален 
начин на действие  

- Работа с чек-листи  
- Визуален контрол  
- Прилагане на уреди 

за диагностика  
- Измерване на 

дебелина на 
покритието  

- Измерване на 
хлабини. 

 

Инструменти 
- Ползване на чек-

листи 
- Софтуер за контрол 

на процеса  
- Софтуер за 

отчитане на 
работното време  

- Устройства за 
диагностика. 

 

Методи 
- Сравняване на 

действителни и 
установени 
стойности  

- Вземане на 
решение относно 
метод за тестване 
(стенд, пробно 
шофиране, 
визуален контрол, 
проверка на 
работата…) 

- Обратен контрол от 
различни отдели.   

 

На клиенти 
- Високо качество на 
резултатите от работата  

- Точно приключване на 
ремонта  

- Връщане на чист, функцио-
нален и безопасен авто-
мобил  

- Неигнориране на админи-
стративно-технически 
задължения.  

      
На фирмата 
- Високо качество на 
резултатите от работата  

- Без допълнителна преработ-
ка 

- Без увеличено износване и 
загуба на инструментите  

- Ефективно преминаване на 
автомобила през ремонтния 
процес  

- Чисто работно място 
- Инструменти, готови за 
употреба  

- Спазване на стандартите за 
здраве и безопасност при 
работа.  

                           
На квалифицираните 
работници 
- Чисто работно място 
- Инструменти, готови за 
употреба  

- Внимателно ползване на 
оборудването на сервиза  

- Попълване на запасите от 
консумативи; 

- Спазване на стандартите за 
безопасност   

- Качествена работа 
- Писмено предаване на 
работата на сервиза за 
боядисване с договор за 
обезпечаване на качеството 
(особено за работи, извърш-
вани от външни сервизи за 
боядисване). 
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Основен работен процес 8: Предаване на автомобила на клиента и изда-
ване на фактура на застрахователната компания 

CRPM докарва ремонтирания автомобил до специално подготвеното за това място за 

предаване на автомобила – ако съществува такова – което е добре осветено и  

позволява на клиента да огледа автомобила от всички страни (като при необходимост 

използва подемник). CRPM обяснява на клиента извършения ремонт и отговаря на 

неговите въпроси. Той дава на клиента сертификат за ремонт, който едновременно с 

това може да бъде и сертификат за гаранция. В случаите, когато клиентът плаща част 

от разходите за ремонт, CRPM получава плащането от клиента. Освен това от клиента 

се изискват извършените от застрахователя удръжки (повишаване на стойността / 

“ново за старо”).  В случай, че клиентът има автомобил под наем, CRPM се уверява, че 

тези разходи също са включени във фактурата.   

CRPM извършва изчислението със застрахователната компания. Той информира 

клиента за “маркетинга преди следващото произшествие”, като обяснява процеса за 

(потенциални) ремонти в бъдеще. CRPM обяснява на клиента ползата за него, ако в 

бъдеще поддържа редовен и непрекъснат контакт и се обръща към сервиза за 

ликвидация на щети от ПТП. 

Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими за “Предаване на автомобила на 
клиента и издаване на фактура на застрахователната компания”: 

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

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

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

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

- Гарантиране на съответствие с процедулите за безопасност и сатндартите за 
качество. 
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания 

труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 
Връщане на 
автомобила в 
избраното място за 
връщане  
- Осветление 
- Чистота 
- Повдигащи 
платформи 

 

Маркетинг по 
отношение на 
клиентите и 
осведомяването им 
за качествена 
работа   
 

Клиентът като 
получател на 
качествен продукт  
- Обясняване на 
извършената 
работа  

- Представяне на 
сертификат за 
ремонт  

- Обясняване на 
гаранцията.  

 

Изготвяне на сметка 
за клиента 
- Удръжки 
- Приспадания 
- Автомобил под 
наем 

 

Изготвяне на сметка 
за застрахователя 
- Издаване на 
фактура  

- Обезпечаване на 
плащането 

Организация 
- Договаряне на срокове с 
клиентите  

- Осигуряване наличието на 
място за връщане  на 
автомобила 

- Подготовка на мястото за 
връщане  

- Подготовка на издаването 
на фактура   

- Приемане на автомобила 
под наем 

- Подготовка на стимули за 
клиента   

- Подготовка на сертификат 
за ремонт и гаранция. 

 

Методи 
- Управление на 
взаимоотношенията с 
клиента по време на 
връщане на автомобила  

- Превантивни мерки за 
обезпечаване на 
качеството и 
удовлетвореност на 
клиента  

- Справяне с рекламациите 
на клиента  

- Участие на служителите в 
мениджмънта на 
взаимоотношенията с 
клиента. 

 
Инструменти 
- Списък с въпроси за удов-
летвореност на клиента  

- Резултати от прегледа на 
клиента 

- Документи на автомобила 
- Фактури 
- Сертификат за ремонт и 
гаранция  

- Документи за маркетинг  
- Фирмена информация 

На клиента 
- Предаване на автомобила 
с гарантирано качество  

- Квалифицирано 
обяснение на ремонта   

- Прозрачно изчисляване на 
разходите  

- Чист автомобил  
- Годeн за експлоатация, 
напълно функционален 
автомобил.  

 

На фирмата 
- Удовлетворяване на 
клиентите.  

- Устойчиво обвързване на 
клиента.  

- Без оплаквания 
- Икономически ефективен 
за фирмата резултат. 

 

На квалифицирания 
работник 
- Спазване на стандартите 
за безопасност.  

- Надеждно изпълнение на 
работата.  

- Съответствие с инструк-
циите за обезпечаване на 
качество.  

- Надежден график на вре-
мето  

- Правилно приемане на 
изчислените данни за из-
даването на фактура  

- Професионално правилно 
и ориентирано към клиен-
та предаване на автомо-
била  

- Предприемане на марке-
тингови мерки (Маркетинг 
преди следващото 
произшествие) 
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Съществен работен процес за управление ремонта на щети от 
автопроизшествия   (CRPM) 

Съществен работен процес 9: Планиране на служителите в сервиза (раз-
виващ се сервиз) 
 

CRPM обхваща всички отделни стъпки на процедурата за ремонт на щетата от 

автопроизшествие, извършвани в автосервиза и ги структурира съгласно правилната 

работна последователност, от началото (например докарване на автомобила на 

работното място) до края (например, окончателен контрол от мениджъра на сервиза).  

След това CRPM анализира индивидуалните етапи на работата и при необходимост ги 

подразделя на по-малки единици.   

Накрая CRPM търси възможни причини за забавяне (“неизползване на процеса”) на 

всеки етап на работния процес и ги описва: 

 Загуба (време за изчакване, ненужен транспорт, дообработка и т.н.) 

 Несъвместимости (липсващи интерфейси за различни използвани компютърни 

програми, напр. за изчисляване на разходите, данни за клиента/автомобила, 

системи за планиране на поръчката и др.)  

 Свръхнатоварване (твърде нисък капацитет в кабината за боядисване, твърде 

малко места за окончателна обработка след боядисване, твърде високо 

работно натоварване на служителите и т.н.) 

За да се избегнат прекъсвания и забавяния в процеса, CRPM установява стандарти за 

всяка стъпка от работния процес и ги дефинира писмено по такъв начин, че целият 

ремонтен процес да бъде надежден. 

След това CRPM сравнява съществуващата последователност на процеса със 

стандартите и създава  списък на съществуващите отклонения от стандартите.  

Сега той създава списък на приоритетите за корекция на отклоненията от стандартите.  

Докато върши това, CRPM не забравя изискването, че всеки човек може да се справи 

само с определена промяна в даден момент от време (само достатъчно). След това 

той трябва да потвърди устойчивостта на корекционните действия, тъй като всеки 

служител проявява склонност да се върне към предишното поведение. Устойчивост се 

постига чрез многократни повторения на взетите мерки, а също и чрез дейностите, 

които се следят за напредъка.  

След оптимизиране на процеса CRPM установява възможностите за планиране на 

работните поръчки за служителите и за следене на напредъка. За да извърши това, 
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той използва текущия организационен план на фирмата, за да определи капацитета на 

сътрудниците в съответствие с техните умения. След това той разпределя 

респективно работните поръчки на сътрудниците. Така сътрудниците могат да видят  

планираните начални и крайни срокове за всяка стъпка от процеса. Планирането на 

поръчките се извършва с компютърна програма и/или чрез табла за планиране. Без 

значение каква система се използва, тя трябва да бъде достатъчно гъвкава, така че да 

могат да се управляват непредвидими и нежелателни промени (заболяване на 

служители, части, които не могат да бъдат доставени, забавяния и др.)   

Основни компетентности 

Следните компетентности са необходими за оптимизирано планиране на 
служителите в сервиза:  

- 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; 

- Детайлно планиране на структурирани операции от процеса, така че да се 
разпознае и избегне „загуба в процеса“;   

- Извършване на анализ на настоящия работен процес в сервиза по такъв начин, 
че да може да се разпознае всеки пример за „загуба в процеса“;  

- Установяване на оптимизирани стандарти за операциите от работния процес, 
базиращи се на анализ на процеса;  

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

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 

Записване и анализ 
на процеса  
- Загуба на усилия 
- Несъвместимости 
- Свръхнатоварване 

 

Формиране на 
процесите  
- Модел на 
операциите от 
процеса  

- Сравняване на 
действиетлните и 
зададените 
стойности  

- Без загуба  
- Без несъвместимост 
- Без 
свръхнатоварване  

- Създаване на 
приоритетни 
списъци  
 

Оптимизиране на 
операциите в 
авторемонтния 
сервиз  
- Съобразено със 
сервиза протичане 
на процеса  

- Съблюдаване  на 
данните (сравняване 
зададено-
действително) 

- Създаване на 
приоритетен списък 
за конкретни 
промени  

- Обезпечаване на 
устойчивост на 
промените  

Организация 
- Посочване на свързаните със 
загуба на усилия дейности  

- Дефиниране на 
несъвместимости  

- Определяне на 
свръхнатоварването  

- Чувствителност на 
служителите към промените   

- Подготовка за промени 
- Планиране за изпълнение  
- Обезпечаване на устойчивост 
- Проверки на напредъка 
 

Методи 
- Ангажиране на служителите 

(принципът Plan Do Check Act 
= Планирай Направи Провери 
Действай ) 

- Отразяване на действителна-
та ситуация  

- Поощряване на процесите за 
промяна  

- Дефиниране процесите на 
промяна  

- Иницииране на укрепване на 
екипа („тим билдинг“) 

- Планиране, изпробване, 
проверка и въвеждане на 
задължителна „положителна 
оценка“ за процесите на 
промяна (PDCA) 

- Контрол на оптимизирането и 
обезпечаване на устойчивост 
на промените   
 

Инструменти 
- Инструменти за планиране 
- Инструменти за 
визуализиране 

- Съвременни инструменти 
- Поощряване на служителите 

 

На фирмата 
- Създаване на възмож-
ност за срещи на слу-
жителите  

- Продължаващо про-
фесионално обучение 
за служителите   

- Обучение на служи-
телите 

- Мотивационни съби-
тия за служителите  

- Вменяване на отговор-
ност у служителите за 
изпълнението.  

 

На сътрудници 
- Създаване на екипи  
- Определяне на лидер 
на екипа  

- Обхващане и 
анализиране на 
процесите (PDCA) 

- Изпълнение на 
пилотни фази 

- Представяне на 
резултатите от 
пилотните фази  

- Реализиране на нови 
процеси  

- Документиране на ре-
зултатите от новите 
процеси  

- Обезпечаване 
устойчивостта на 
новите процеси. 
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Съществен основен работен процес 10: Печалба на автосервиза и 
бизнес-план 

CRPM работи в тясна връзка със счетоводителя на фирмата, така че да има достъп до 

данните за разходите. От тези данни CRPM може да определи текущите експлоата-

ционни разходи на фирмата и печалбата преди облагане с данък. Освен това, използ-

вайки Системата за управление на дилърите, той може да набере данни от картите за 

работното време на служителите, за да може да има постоянно на разположение необ-

ходимата ключова информация за дейността (ефективност на служителите, работно 

натоварване и производителност на служителя). Така CRPM може да определи съот-

ношението между граничните разходи и ставката за пресмятане на работните часове 

за фирмата. За да  може да го оцени спрямо конкуренцията,  CRPM трябва да из-

ползва сравнителни данни от конкурентите (от съществуващи регионални фирмени 

сервизи, независими сервизи и обичайната средна часова ставка според  DEKRA).   

С всички тези данни CRPM може да преговаря със застрахователната компания или 

други големи клиенти относно отстъпки при часовите ставки и предоставяни безплатно 

услуги на сервиза. CRPM познава границите на разходите на своята фирма и може да 

изчисли очакваните промени в разходите на база по-високо натоварване.  

Тъй като финансовите данни са предмет на постоянна промяна,  CRPM създава систе-

ма за вътрешен контрол, която му показва месечните резултати.  

Със събраните и оценени данни CRPM е в състояние да разработи бизнес-план, с кой-

то може да планира и следва печеливша стратегия за фирмата. 

Основни компетентности 

Следните умения са необходими за увеличаване печалбата на сервиза и за 
разработване на бизнес-план: 

- Определяне и правилно класифициране на производствените разходи; 

- Проверка на картите за работното време на служителите; 

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

- Правилно тълкуване на ключови за фирмата стойности и предприемане на 
необходимите мерки, когато е уместно; 

- Извършване на всички необходими подготовки и водене на преговори със 
застрахователя за преизчисляване на необходимите часови ставки; 

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

Предмет на квалифицирания 
труд 

Инструменти, Методи 
и Организация на 

квалифицирания труд

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 

Тълкуване на ключови за 
фирмата стойности  

- Отделна отчетност за 
разходите за ремонт на 
каросерия и боядисване  

- Отделни възможности за 
анализ на  отделите за ремонт 
на каросерия и боядисване: 
използване на капацитета 
/производителност / 
ефективност 

- Гранична часова ставка на 
разходите  

- Определяне на прихода и 
печалбата  

 

Определяне на сравнителни 
данни за  

- Разходи за ремонт на 
каросерията и боядисване   

- Използване на капацитета  
- Производителност 
- Ефективност 
- Гранична часова ставка на 
разходите  

 

Определяне на финансовите 
изисквания за големи клиенти 
(отстъпки, допълнитeлни 
безплатни услуги)  

- Застрахователи 
- Автомобилни паркове 
- Лизингови фирми 

 

Сравняване на всички данни 

- Разработване на бизнес-плaн 
(3-годишна пeрспектива) 

Организация 

- Отделен и пълен 
запис на показатели 
за оценка на ключови 
характеристики за 
бизнеса  

- Оценка на записа на 
фирмените данни  

- Компютърни 
програми за 
определяне на 
параметри на 
дейността  

- Извършване на 
маркетингов анализ  

- Запис на 
маркетингови данни 
за големи клиенти. 

 

Инструменти 

- Въпросници 
- Аанализ чрез 
електронна 
обработка на данни 

- Анкетиране чрез 
Интеренет 

- Лични разговори 
- Изчисляване на 
часова ставка 

- Насоки за бизнес-
план 
 

Методи 

- Създаване на мрежи 
- Интервюта 
- Маркетингов анализ 
- Фирмени проучвания  

На фирмата 

- Предоставяне на 
данни (за ремонт на 
каросерия и 
боядисване) 

- Оценка на данните 
- Интервю със 
служители 

- Установяване на 
контакт с доставчици 
на маркетингова 
информация   

 

На квалифицираните 
работници 

- Познаване 
принципите на 
икономиката на 
фирмата  

- Придобиване на 
ключови стойности 
за бизнеса  

- Гранична ставка на 
разходите  

- Разработване на 
бизнес-план (3-
годишна 
перспектива) 
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Съществен основен работен процес 11: Планиране размера на авторе-
монтния сервиз / финансиране 

 

CRPM обхваща потенциала за ремонти на щети от ПТП в сервиза и след това 

определя необходимия капацитет на автосервиза. В същото време той взема предвид 

евентуални увеличения на обема на ремонтните работи на база неприключени 

договори със застрахователи. След това той решава окончателно дали към сервиза 

трябва да съществува като работна област и отдел за боядисване. Накрая трябва да 

се определи броя на работните места (за ремонт на каросерията и боядисване), като 

се вземе под внимание това, дали сервизът работи на една или повече смени. Първо 

трябва да се вземе под внимание стандратния размер за всяка работна област, а 

също и на съседните области (място за машини, склад за инструменти). Освен това 

трябва да се определят и областите за движение в сервиза и необходимите 

спомагателни площи (помещение за почивка, за обучение, склад, включително за 

доставки през нощта, отопление, директно приемане на автомобили, площадка за 

измиване и т.н.), а също и за администрацията на автосервиза и клиентите. Накрая се 

определят външните области съгласно изискванията за гараж и места за паркиране, 

така че  да се получи пълният размер на парцела.  

След измерването на необходимите площи работните области ще се подредят една 

спрямо друга по такъв начин, че да се получи оптимално протичане на процеса в 

сервиза, извън него и в административната област.  

След това трябва да се планира оборудването на сградата. Първо се планира 

енергийното захранване на сградата. След това се извършва оборудване на 

автосервиза съгласно изискванията на автомобилните производители.  

След като са взети под внимание всички параметри за изчисляване на разходите на 

фирмата, се съставя инвестиционен план. Той включва разходи и приходи за минимум 

три години напред (бизнес-план).  

С помощта на планирането на сградата се извършва сравнение между съществуващия 

сервиз на фирмата и оптимизиран нов сервиз. След това може да се вземе решение за 

оптимизиране на процеса, реновиране или разширение, или дори строеж на напълно 

нов сервиз.  
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Основни компетентности 

Следните умения са необходими за планиране и финансиране на сградата на 
сервиза:   

- Способност за планиране на потенциала за ремонти от регионалния пазар; 

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

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

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

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

- Разработване на оптимално протичане на прпоцеса в автосервиза и 
администрацията;  

- Установяване на необходимото оборудване за сградата и авторемонтната 
работилница; 

- Разработване на план за инвестиции / бизнес план с тригодишна 
преспектива;  

- Извършване на сравнение между оптимално планиран сервиз и реално 
съществуващия бизнес и посочване на възможности за подобрение на 
съществуващия авторемонтен сервиз.  
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Подробно описание 

Предмет на квалифицирания 
труд 

Инструменти, 
Методи и 

Организация на 
квалифицирания 

труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 

Обхващане на потенциала за 
ремонт на щети от ПТП  
- Определяне на региона на 
дейност на фирмата   

- Определяне на потенциала за 
реално съществуващи  щети 
от ПТП  

Преценка относно инсталиране на 
камера за боядисване  
- Сравняване на потенциала за 
ремонт на щети с минималния 
икономически ефективен 
размер.   

Определяне размера на сервиза  
- Работно място 
- Спомагателни площи 
- Външни площи 
- Размер на сградата и парцела 
- Брой служители 
- Разположение на 
помещенията 

Определяне оборудването на 
помещенията   
- Инсталации на сградата 
- Оборудване на работно място 
- Инструменти 

Изчисляване на разходите за 
ново строителство и 
финансиране  
- Разходи за сграда 
- Разходи за парцел   
- Списък на оборудването на 
работното място и разходи   

- Финансиране от банка с 
кредитиране  

Сравняване на планирането със 
съществуващата фирма  
- Решение за ново строителство, 
реновиране или разширяване  

Оптимизиране на 
същуствуващата фирма  
- Списъци на приоритети 

Организация 
- Набиране на 
маркетингова 
информация за 
потенциала на 
пазара  

- Вземане на реше-
ние за камера за 
боядисване: ДА/НЕ 

- Упражнение по пла-
ниране на размера 
на сервиза (cъзда-
ване на програма за 
подреждане на по-
мещенията с по-
мощта на архитект 
или опитен проек-
тант)  

- Съставяне на биз-
нес-модел в упраж-
нението по плани-
ране  

- Запитване до обо-
рудващия сервиза 
относно изчисля-
ване на разходите 
по бизнес-плана  

- Създаване на биз-
нес-модел  

- Изчисляване на 
финансирането  

Инструменти 
- Използване на 
програма за изчис-
ляване на капаци-
тета  

- Програма за плана 
и оборудването на 
сервиза   

- Програма за фи-
нансиране 

- Електронен биз-
нес-план 

На авторемонтния сервиз 
- Набиране на маркетин-
гова информация за 
потенциала на пазара   

- Проучване на пазара на 
труда с оглед квали-
фицирани работници за 
ремонт на каросерия и 
боядисване  

- Проверка на възмож-
ностите за строеж на 
напълно нов сервиз или 
реновиране или раз-
ширение на съществу-
ващия  

- Определяне на потен-
циала за клиенти 

- Оценка на реално съ-
ществуващия потенциал 
на клиенти от региона  

- Оптимизиране на въз-
можностите от упражне-
нието за планиране  

- Възможности за 
финансиране  

На квалифицираните 
работници 
- Събиране на цялата 
релевантна маркетин-
гова информация  

- Оценка на маркетинго-
вата информация  

- Събиране на информация 
за фирми за оборудване 
на авторемонтия сервиз и 
производители на оборуд-
ване   

- Дефиниране на опти-
мален автосервиз  

- Оценка на реалния по-
тенциал на авторемонт-
ния сервиз  

- Реновиране / ново стро-
ителство / разширение  

- Възможности за финан-
сиране  
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Съществен работен процес 12: Развитие на персонала 
 

CRPM създава и реализира организационна схема със съществуващите нива на 

йерархия. В нея се вижда неговата позиция в пряка връзка с фирменото ръководство.    

Като втора стъпка трябва да се създадат длъжностни характеристики за всички 

длъжности, посочени в организационната схема. Te трябва да бъдат съгласувани със 

съответните служители и подписани от тях. В тези длъжностни характеристики трябва 

да бъдат изброени ключовите умения на служителя, а също и формалните 

квалификации, необходими за заемане на тази длъжност.  

След това CRPM трябва да определи дали в процеса на обработка на щетите от ПТП и 

техния ремонт има дейности, които могат дабъдат изпълнявани от квалифициран 

персонал. Ако е така, трябва да се разработят длъжностни характеристики и за тях.  

За всички служители във фирмата трябва да се изготви план за обучение. Този план 

трябва да съдържа  както основното образование, така и дейности за продължаващо 

образование и обучение. Трябва да се установи необходимото за всеки служител 

обучение и то да се договори със служителя: трябва да се разработи годишен план за 

обучение. Това важи също и за нови служители, които също така се нуждаят от 

индивидуален план за ориентация. CRPM носи отговорност за спазването на плана за 

обучение.  

Също и за CRPM трябва да се разработи длъжностна характеристика и план за 

обучение. Това трябва да стане в сътрудничество с ръководството на автосервиза, 

като се вземат под внимание настоящите условия на пазара на уреждане на щети от 

ПТП. (Конференции и срещи за CRPM, обучителни събития за асоциации и 

производители на автомобили и бои). 

Фирменото ръководство също трябва да бъде консултирано относно възможностите за 

продължаващо обучение, от които то може да се възползва.    
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Основни компетентности 

Следните умения са необходими за „Развитие на персонала”  

- Разработване на ясна и подробна организационна схема;  

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

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

- 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; 

- Cъставяне на длъжностни характеристики за служители в процес на обучение; 

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

- Разработване на план за първоначално обучение за всички нови служители; 

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

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

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 

Разработване на 
организационна схема на 
отделите за ремонт на 
каросерия и боядисване   

- Добавяне към общата 
организационна схема  

Разработване на 
длъжностни 
характеристики за 
механици за ремонт на 
каросерията и 
автобояджии   

- Мениджър по щети от 
автопроизшествия 

- Служител – изчисляване 
на ремонтните разходи 
за щети от ПТП   

- Помощен обслужващ 
персонал  

- Автотенекеджии  
- Бояджии 
- Работници за 
почистване на 
автомобили 

- Работници в склад 

Разработване на план за 
обучение, съдържащ  
дейности за 
продължаващо обучение   

- Управление на 
персонала 

- Обработка на  
рекламации на клиенти 

- Оптимизиране на 
работните процеси   

- Разходи за ремонт на 
щети от ПТП  
 

Организация 

- Представяне на 
организационната 
структура на фирмата  

- Връзки на отделите за 
ремонт на каросерията 
и боядисване с цялата 
фирма  

- Изготвяне на 
длъжностни 
характеристики като 
стандартизирани 
формуляри  

- Разработване на 
планове за обучение 
като стандартизирани 
формуляри  

- План за първоначално 
обучение за нови 
служители.  

 

Инструменти 

- Стандартизирани 
формуляри за 
организационната 
структура, 
длъжностните 
характеристики и 
плановете за обучение.  

 

Методи 

- Развитие на 
управлението  

- Развитие на 
обучението  

- Управление на 
персонала 

- Вътрешна 
комуникация  

- Управление на 
процеса. 

 

На фирмата 

- Готовност на висшето 
ръководство да 
разработи 
организационна схема.  

- Готовност на фирменото 
ръководство да  ползва 
квалифицирани 
работници за 
разработване на 
длъжностни 
характеристики  

- Готовност на фирмените 
мениджъри да ползват 
CRPM за разработване 
на план за обучение.  

 

На квалифицираните 
работници 

- Доставяне на примерни 
организационни 
структури, длъжностни 
характеристики и 
планове за обучение.  

- Cъздаване на примерни 
организационни 
диаграми, длъжностни 
характеристики и 
планове за обучение, 
специфични за 
фирмата.  

- Съгласуване с и 
оценяване от 
мениджърите и 
служителите.  
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- Обучение по 
изчисляване на щетите 
от ПТП  

- Ремонт на щети по 
каросерията, 
специфични за модела 
автомобил  

- Диагностика на 
електричната/електрон-
на система на 
автомобила  

- Диагностика на шасито 
- Почистване и подготовка 
на автомобила  

- Боядисване на 
автомобила  
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Съществен работен процес 13: Маркетинг на услугите за ремонт на 
щети от ПТП 

CRPM се стреми да бъде информиран относно настоящата ситуация на пазара за 

ликвидация и ремонт на щетите от ПТП. По-специално той взема предвид аспектите на 

застрахователното законодателство, свързаните с автомобила данни, поведението на 

конкуренцията, дейност във връзка с пазарни задължения и т.н.     

На база на съществуващите влияния  CRPM нагажда дейностите на фирмата към 

специфичната  пазарна ситуация. Това може да окаже влияние например върху 

следните области: ставка за изчисляване на работни часове, допълнителни безплатни 

услуги, гаранционни параметри или ликвидация на остатъчни стойности.  

CRPM познава важните играчи на пазара за ремонт на щети от ПТП и поддържа 

контакт с тях.  Той познава техните желания по отношение на ликвидирането и 

ремонта на щетите от ПТП и може да им предложи подходящи оферти, за да получи 

поръчки.    

Важен играч на пазара е собственият клиент на сервиза на CRPM. CRPM взема под 

внимание специалното юридическо взаимоотношение в „триъгълника“  (ощетена, респ. 

отговорна за щетата страна – застраховател – автосервиз) и знае как да ги използва, 

за да получи повече поръчки.  

Собствените клиенти изискват особено внимантелно третиране от страна на CRPM, 

тъй като те гледат на себе си като на клиенти  на сервиза, макар че плащането на 

извършената работа обикновено се извършва от застрахователя. Особена ситуация на 

щета от ПТП (която статистически се случва веднъж на 6-8 години) означава, че 

клиентът е твърде чувствителен към работата на CRPM. В същото време клиентът 

пренася своя опит и върху другите си взаимоотношения с автосервиза. Така CRPM е 

до голяма степен е отговорен и спрямо цялата фирма. Когато ремонтираният 

автомобил се връща на клиента,  CRPM трябва от една страна да съблюдава 

„нормалното“ взаимоотношение на клиента със сервиза. От друга страна  CRPM 

подготвя също „почвата“, за да контактува клиентът с него и следващият път, когато 

има щета от ПТП, нуждаеща се от ремонт – дори и тя да настъпи след много години. 

Поради това е разумно от гледна точка на фирмата да се направи отделно запитване 

относно удовлетвореността на клиента от ликвидирането и ремонта на щетата. Така 

Коефициентът на удовлетвореност на клиента (CSE) се състои от анкетирането на 

клиентите относно рутинните услуги и специалното запитване относно ремонт на 

щетатат (каросерия и боядисване).  
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На база на всички тези факти CRPM разработва целеви маркетингов план за ремонт 

на каросерия и боядисване, който обхваща поотделно всяка целева група.  

Докато върши това, CRPM се придържа към общ план, който взема под внимание 

следните фази: планиране, пилотна реализация, оценка на пилотен проект, 

разработване на окончателен маркетингов план, изпълнение на маркетинговите 

планове.     

Основни компетентности 

Следните умения са необходими за  “Маркетинг на щети от ПТП”: 

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

- Адаптиране на маркетинговите дейности на фирмата към съществуващите 
пазарни условия; 

- 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;  

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

- Поддържане на постоянен контакт с най-важните целеви групи;  

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

- 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;  

- Разработване и анализиране на специален маркетингов план за ремонта на 
каросерията и боядисването.   
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Подробно описание 

Предмет на 
квалифицирания труд 

Инструменти, Методи и 
Организация на 

квалифицирания труд 

Изисквания за 
квалифициран труд и 

технология 
 

Определяне на 
действителната ситуация на 
пазара  
- Пазарен потенциал за 
ремонт на щетите от ПТП  

- Управление на процеса от 
участниците на пазара  

- Основни „играчи“ на пазара 
/ оказващи влияние играчи  

- Маркетингови стратегии за 
ремонт на каросерия и 
боядисване  

- Конкурентноспособно пове-
дение  

- Техника на ремонта на ка-
росерия 

- Системи за подпомагане на 
шофирането  

- Правни въпроси 
 

Преценка на пазарната 
позиция на фирмата  
- Конкурентноспособност 
- „Играчи“ на пазара 

(застрахователи, фирми, 
управляващи процеса на 
щети от ПТП, големи 
клиенти, частни клиенти) 

- Спектър на офертите за 
ремонт на каросерия и 
боядисване  

- Рекламно присъствие за 
ремонт на каросерия и 
боядисване  

- Придобиване (постижения) 
на отдели за ремонта на 
каросерия и боядисване.   

 

Определяне на 
изискванията на клиента  
- Отстъпки 
- Безплатни услуги 
- Закупуване на резервни 
части за подмяна 

- Възстановяване на 
разходите чрез обща сума  

- Moбилност 

 

Организация 
- Набавяне на данни за 
ремонт на каросерия и 
боядисване  

- Определяне на 
„играчите“ на пазара  

- Определяне на групи 
клиенти  

- Дефиниране на 
желанията на групите 
клиенти  

- Разработване на 
офeрти за различните 
групи клиенти  

- Разработване и 
реализиране на 
маркетингов план 

- Определяне на работни 
групи във фирмата  

 

Методи 
- Обобщаване на данни 
за пазара чрез 
статистическа оценка  

- Интервюта с групи 
клиенти  

- Класифициране на 
офертите съгласно 
установените планове 
за определяне на разхо-
дите  

- Съставяне на 
презентация за 
фирмата  

- Присъствие в Интенет 
- Съставяне на 
специално разработен 
план на мероприятията  

 

Инструменти 
- Стандартизирано 
представяне 

- Медийни планове 
- Данни за панаири 
- Прес-съобщения 
- Бюлетин 

 

На фирмата 
- Изграждане на 
маркетингов екип за 
ремонт на каросерия 
и боядисване  

- Предоставяне на 
възможност за 
редовни срещи на 
екипа  

- Одобрение на 
маркетинговите 
мерки от 
ръководството  

- Предоставяне на 
бюджет. 

 

На мениджъра по 
щети от ПТП 
- Координиране на 
всички маркетингови 
дейности  

- Ангажиране на всич-
ки необходими 
отдели от фирмата  

- Управление на бъд-
жета за маркетинг  

- Създаване и 
поддържане на кон-
такти  

- Реализиране на 
маркетингови мерки. 
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Извършване на анализ на 
удовлетвореността на 
клиента  
- Анкетиране на клиента 
- Брой рекламации 
- Степен на обслужване. 

 

Разработване на 
маркетингов план за ремонт 
на каросерия и боядисване  
- Определяне на групи 
клиенти  

- Изисквания на групите 
клиенти  

- Съставяне на специални 
планове  на мероприятията  

- Използване на вътрешния 
капацитет на фирмата за 
ремонт на каросерия и 
боядисване (използвани 
автомобили)  

- Присъствие в Интернет 
- Презентиране на 
дейностите по ремонт на 
каросерия и (бази данни, 
проспекти и др.) 

- Реклама  
- Мерки за придобиване на 
поръчки за ремонт на 
каросерия и боядисване  

- Поддържане на контакт с 
клиенти  

- Участие в панаири  
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