
Таблица 1 

 

Широка компетентност 

Индивидуални 

качества: 

 Самостоятелна, динамична и организирана личност, способна на критично мислене и креативност  

 Способност за анализиране, обобщаване и дългосрочно планиране  

 Способност за самооценка и толерантност към осуетяване на планове; капацитет за конструктивна 

самокритика  

 Ориентираност към постигане на резултати; притежаване на изобретателност, инициативност, 

решителност и способност за боравене с информация  

 Способност за самостоятелно учене; припознаване на необходимостта от продължаващо обучение и 

аналитично решаване на проблеми  

Застъпничество:  

 

 Способност да повлиява и мотивира; притежаване на организационни умения и умения да планира и 

оценява  

 Познания за насърчаване на промени в други хора, за да могат те да оценят важността на идеята за 

зелени умения  

 Лобиране в полза на обществото  

Умения за 

комуникация: 

 Добри умения за устна и писмена комуникация  

 Способност да общува ефективно, ясно и съдържателно  

 Способност за адаптиране на стила и езика на дадено съдържание в зависимост от целевите 

лица/аудитория  

 Свободно боравене с английски език за целите на комуникация от общ характер  

 (Само)управление на хора, в т.ч. и делегиране на задачи  

 Способност за самоусъвършенстване и лично развитие  



Компютърни 

умения: 

 Компетентност и умения за използване на съвременни технологични средства за облекчаване на 

организацията и логистиката  

 Събиране и публикуване на информация от база-данни и регистри  

 Използване и управление на информационните системи  

 Опит в използването на подходящи общи и специфични софтуерни продукти в областта чиста околна 

среда 

 Използване на основни компютърни пакети в управлението на информатиката в областта чиста околна 

среда 

Умения за 

(само)управление:  

 Способност да координира изпълнението на множество задачи едновременно  

 Способност да планира на всички нива: от политики до практика  

 Способност за разбиране на различни култури и ценности  

 Притежаване на лидерски способности и способности за водене на преговори, способност за оглавяване 

на работни групи, мотивиране на сътрудници, генериране на съпричастие  

Организационни 

умения:  

 Познания за организиране на услугите и функциониране на механизмите за финансиране в сектор чиста 

околна среда 

 Своевременно информиране за иновациите и ноу-хау в сектор чиста околна среда за анализ на 

бъдещите тенденции 

 Познания за политиките и стратегическите разработки  

 Способност за извършване на международни сравнителни анализи и тяхното интерпретиране  

Поставяне на 

приоритетни цели 

 Разбиране на методите, които се използват за определяне на приоритети и техните предимства и 

недостатъци  

 Разбиране на конкурентните и конфликтни влияния върху обществото 

 



Професионално 

ръководство: 

 Познания за одитиране, стандарти и управление в областта чиста околна среда  

 Способност за оценка на собствените действия и дейности  

Използване на 

медии: 

 Познания за принципите на изготвяне и предоставяне на съобщения чрез медиите  

 Разработване на писмени и устни презентации за професионална (сектор чиста околна среда) и широка 

публика  

Съвместни 

дейности: 

 Способност за работа в екип (в променяща се работна среда) и адаптиране към мултидисциплинарни и 

международни екипи от различен мащаб  

 Желание за приемане на корпоративната култура  

 Знания за принципите и методите на работа на партньорски екипи и ползите от съвместната работа  

 Осъзнаване на значимостта на влиянието на различните организационни култури върху съвместната 

работа  

 Знания за това как да се повлиява, преговаря, насърчава и управлява работна среда с множество групи  

 Способност за работа в мрежа и креативно решаване на проблемите  

 Способност за ефективно взаимодействие и синергични действия с останалите членове на екипа  

Стратегическо 

лидерство: 

 Ръководство на мнения и движения и мотивиране на останалите  

 Ръководство на работни групи на много-професионална основа  

 Демонстриране на лидерство чрез ефективно ангажиране на другите членове на екипа  

 Продължително отдаване на работата за дълги периоди от време, способност за реакция на промените  

 Способност за иновативност при реакция на нови обстоятелства, организационни системи и 

производствени процеси  

 


