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ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
проф. д-р Илия ЦЕНЕВ, CMC - управител на „Практика-О.К.” ООД
инж. Мариана ШИРКОВА, CMC – управител на „Практика-О.К.” ООД
Димитър БАНТУТОВ - експерт от „Практика-О.К.” ООД
инж. Недялко ИВАНОВ – консултант към „Практика-О.К.” ООД, аспирант към БАН

През последните 10 ÷ 15 години понятието „консултант“ стана много популярно. В големите търговски вериги „консултанти“ ти помагат да си купиш нещо, което обикновено има висока цена и ниско
качество. Много „консултанти“ се завъртяха и се въртят около депутатите като при това оказват
влияние върху законодателството. Особено много „консултанти“ се появиха сред държавните чиновници, които бъркат служебните си ангажименти с даване на съвети или препоръки срещу заплащане.
Оставяме за всичко това читателите да си направят сами оценки.

Въведение
През месец септември 2011 година
излезе EN 16114:2011 “Консултантски
услуги в управлението“. Той не се
отнася за посочените по-горе казуси
за „консултиране“. С настоящата статия авторите представят професията
„консултант“ и взаимодействието
между „консултант - възложител“, така
че да има ефикасен и ефективен резултат при управление на бизнес процесите. Този стандарт е базиран на
добри практики от консултантската
индустрия в Европа. Той включва
препоръки за подобряване на спецификацията, изпълнението, приемането и закриването на консултантските услуги в управлението,
базирани на научни изследвания и
опита на широк кръг от доставчиците
на консултантски услуги в управлението и техните клиенти. Стандартът
представлява лесни за разбиране
насоки, написани от гледната точка на
доставчика на услуги. Той се прилага за
всички доставчици на консултантски
услуги в управлението, независимо от
техния размер или специализация, но
не налага изисквания или задължения
на индивидуалните изпълнители.
Консултантска услуга в управлението е набор от мултидисциплинарни
интелектуални дейности в областта
на управлението, чиято цел е да създадат стойност или да съдействат
за промяна, като предоставят съвет
или решение, предприемат действия или произвеждат предоставени материали. Тя се базира на
споразумение (формален, правно
обвързващ резултат от фазата на

предлагането, дефиниращ задачата
и състоящ се от срокове и условия,
изисквания и цел на задачата).
Политики
Консултантската услуга, независимо
от областта за която се предлага или
от конкретните задачи за изпълнение,
следва да се прилага при спазването
на определени политики. Те са валидни, както за лица, работещи като
самостоятелни консултанти, така и от
консултантски организации. На фиг. 1
са показани тези политики.
Регулаторна работна рамка, като по-

литика, изисква след приключване
на консултантската услуга клиента
да получи добавена стойност. Възможно е добавената стойност да
започва да се проявява и още преди
процеса на консултиране да не е
приключил. За тази политика найсъществено е за консултанта да поема задачи, които чрез прилагане на
регулаторна рамка ще доведат до
ползи, а не до загуби за клиента. Това
изисква консултанта да поддържа
подходящо ниво информираност/
знания за закони, политики, правила,
наредби и стандарти, които имат пряФиг. 1
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неса, свързан с околната среда.
Способността за осъществяване е
политика, която гарантира на клиента, че консултантите приемат да
извършат само такива задачи, които
са в състояние да изпълняват по професионален начин. Ако има причина
да се очаква, че договорения резултат
от задачата няма да бъде изпълнен
според условията на договора, то
трябва незабавно да се информира
клиента за предоговаряне на задачата.
Качество е стара политика в работата
на консултантите. Авторите на статията
са създатели на „ПРАКТИКА–О.К.“
ООД (www.praktika-ok.com), първата
консултантска фирма в България,
която има внедрена система по
качество, по стандарт ISO 9001:1994,
която се поддържа и до момента по
стандарт ISO 9001:2008. Факсимиле
на сертификатите са показани в края
на статията. Като споделен опит се
препоръчва за постигане на качество
в консултантската дейност да се
ползват добрите практики от серията
стандарти ISO 100ХХ.
Предлагане на консултантска услуга

7-8/2012

Фиг. 2
ко отношение към решаваната конкретна задача.
Комуникацията като друга политика
предполага пълното разбиране между клиента и доставчика на консултантски услуги в управлението. Това
е критично за успеха на задачата.
Ефективната комуникация максимализира взаимното разбиране, създава
доверие и минимизира риска. През
цялото време на изпълнение на задачата трябва да съществуват ефективна комуникационна стратегия и
политика.
Етиката е една от най-старите
политики, прилагани от консултанти.
Новото, което внася EN 16114:2011
са подходящи примери за насоки по
етика. Те са показани на фиг. 2.
Корпоративна социална отговорност
е нова политика, която се появява
в началото на 90-те години. Тя
се изразява в поведение, което
консултантите трябва да показват:
t Да се съобразяват с въздействието на дейностите и решенията
върху обществото и околната
среда.

t Да бъдат запознати със социалната отговорност и да идентифицират заинтересованите страни
и да осигурят тяхното участие.
t Да допринасят за устойчиво
развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да прави
компромис с възможността на
бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди.
t Да поемат отговорността за
въздействието на дейностите и
решенията върху заинтересованите страни.
t Да предприемат действия в найдобрия интерес на обществото,
обществената сигурност и околната среда.
t Да се стремят да създават ценности чрез иновации, които водят до генериране на решения
и услуги, допринасящи за локалното и глобално устойчиво
развитие и намаляващи въздействието върху околната среда,
в съответствие с приложимите
закони и с непрекъснатото подобряване на резултатите на биз-

Предлагането включва анализ и
концептуализация на проблема, който
трябва да бъде решен, подход към
услугите, които се търсят, и бюджет за
тези дейности. Преди изпълнението
на консултантската задача има
няколко дейности, без които не може
след това да се гарантира качеството
на изпълнение.
t Идентификация на клиентските
потребности, която се извършва от клиента или негов представител, от доставчика на
консултантски услуги в управлението или съвместно от двамата;
t Избор на доставчик, който се
извършва от клиента, като се
взема предвид техникоикономическото(ите) предложение(я),
предоставено(и) от доставчика(ците) на консултантски услуги в
управлението.
t Дефиниция на спецификациите,
която се изпълнява от клиента,
от доставчика на консултантски
услуги в управлението или от
двамата заедно.
t Преговори и споразумение, които се извършват съвместно от
клиента и доставчика на консултантски услуги в управлението.
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Преговорите и полученото от тях споразумение се базират на предложението, което включва:
t Контекст – информация за обстановката и историята на задачата;
t Услуги и предоставени материали, като резултати от консултантската услуга;
t Метод и работен план;
t Роли и отговорности на страните
по споразумението;
t Срокове и ценови условия, както
и когато е приложимо „ограничения и рискове“.
Изпълнение на консултантската услуга.
Изпълнението не би трябвало да
започва, преди да има споразумение.
При поява на значими промени в
контекста на задачата, които имат
въздействие върху изпълнението,
може да изискват предоговаряне на
споразумението.
Компонентите на фазата на изпълнение би трябвало да включват:
t Прецизиране на договорения
работен план (работният план,
договорен по време на фазата
на предлагането, трябва да
бъде прецизиран до детайли,
за да отразява реалните условия в началото на фазата на
изпълнение. Доставчикът на
консултантски услуги в управлението би трябвало да включи
клиента в тази фаза и да спечели
одобрението му за прецизирания план);

Фиг. 3
Одобрения и приемане на задачата
(договорен процес за одобряване и
приемане на всички услуги, доставени
по време на изпълнение на задачата,
както и последици от отхвърлянето на
задачата).

услуги в управлението не би трябвало
да счита услугата за приключена,
преди да са завършени последните
процедури по приключването. Те би
трябвало да включват:
t Правни и договорни въпроси;

Приключване

t Окончателна оценка и одобрение;

Задачата е приключена, когато клиентът одобри и приеме извършената
услуга и предоставените материали. Доставчикът на консултантски

t Административни въпроси;
t Комуникация;
t Неуредени дребни въпроси.

t Прилагане на новия работен план;
t Управление и мониторинг на
задачата (ръководство на проекта, метод на управление на
проекта, управление на ресурсите, мониторинг на напредъка
и управление на промените,
управление на риска, качество,
комуникация и докладване);
t Одобрения и приемане на задачата (би трябвало да има договорен процес за одобряване и
приемане на всички услуги,
доставени по време на изпълнение на задачата. Търговските
последици от приемането или
отхвърлянето на задачата би
трябвало да се третират в съответствие със споразумението).
Фиг. 4
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На фиг. 3 е показан процесът на консултантската услуга. През цялото му
време той трябва да е придружаван
с различни форми на ценности,
предоставяни от доставчика на
консултантската услуга. Примери в

тази насока са показани на фиг. 4.
В заключение, част от авторите на
статията, които имат консултантски
опит от 1993 година, изказват
препоръка към консултанти и въз-

ложители добре да се запознаят с
EN 16114:2011. На негова база да
се изграждат бъдещи взаимоотношения, които гарантират качество,
ефикасност и ефективност и за двете
страни.
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Сертификати за система по качество по ISO 9001, прилагана от консултанската фирма
„ПРАКТИКА-О.К." ООД от 1999 година

