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Предизвикателства пред пазара на 
труда в България: ролята на уменията 

и компетенциите

Национален център за 
оценка на компетенции
Българска стопанска камара

Кръгла маса
София, 14 април 2015 г.

Компетенции на работната сила – състояние и 
предизвикателства пред работодателите
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Какво е MyCompetence - 2015

Инфраструктура Потребители Функционалности

20
икономически 

сектора

10
регионални 

центъра за оценка

20
секторни съвета по 

заетост и умения

260
пилотни 

предприятия

12 
консултантски 

агенции

460
сертифицирани 

оценители

1600
обучени за работа 

със системата

17
университета

ИнфраструктураПотребители

Образователни 
институции

Студенти

Посредници на 
пазара на труда

МОН, МТСП, АЗ

Мениджъри

Наети лица

Безработни

Функционалности

Инструменти за оценка

Платформа за 
е-обучение

Europass CV

Ресурси за развитие и 
оценка

Каталози компетенции

Професионални стандарти 
за ключови длъжности

Модул за разработка на 
длъжности в предприятие

Актуализация на учебни 
планове и програми
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Съдържание и потребление – април 2015

Разработено 
съдържание

Активност на 
потребителите

Информационен
портал на проекта

Разработено 
съдържание

Поведенчески индикатори37736

Ключови длъжности485

Близки длъжности1026

Компетенции1359 Е-обучения28
Тестове за оценка 
на компетенции16

Методически 
разработки19

Активност на 
потребителите

Записани за е-обучение1262

Регистрирани потребители6238

Самооценки524
Теста за оценка на 
компетенции3220 Карти за оценка КОК444

360-градусова 
обратна връзка19

Длъжности в 
предприятията 813

Информационен портал
CompetenceMap.bg

Анкетни проучвания46

Посещения на портала376500

Публикации в цифрова 
библиотека125

Новини и събития2902 Изтегляния на 
публикации12822
Web-страници на 
секторни съвети20

Абонати на 
електронен бюлетин3718
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Глобални системи на пазара на труда

Стандарти 
и каталози

Паспорт
на уменията

Трудови борси

Стандарти и каталози

Речник Schema.org

Workitect.com

Речник O*Net

HR-XML

ESCO

ISCO, NACE

Семантично описание

Оперативна съвместимост
Паспорт на уменията

Изисквания за 
длъжността

Резултати от тестове за 
оценка на компетенции

Резултати от е-обучения

Препоръки от 
предишен работодател

Europass CV

Създаване, версии, съвети 

Обмен с Europass

Обмен с АЗ/Eures

Трудови борси

Подбор на кандидати

Обучение при 
въвеждане 

Публикация на 
обяви за работа

Обмен на CV с Europass

Обмен на CV с Eures

Анализ на CV

Съпоставка със секторен/ 
фирмен модел

В предприятие
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Пазар на труда - състояние

Пазар на труда Умения на 
работната сила

От циклична към структурна безработица  (11.5%)

Устойчиво нараства коефициента на младежка безработица

Високо равнище на неактивност (едно от най-високите в Европа)

Тежка миграция, обезлюдяване, регионални дисбаланси

Сив сектор, по еспертни оценки около 30%

Проблеми с осигуряването.1,2 млн. души по-малко за периода 1997-2002 г. 
и 100 хил.души по-малко в периода 2008-2013 г. 

Застаряване на работната сила

България
(42/42)

Финландия
(1/42)

2009 2010

Глобална икономика на знанието

Актуални 
професии

Критичен дефицит
Лекари, фармацевти, медицински сестри, парамедици, здравни мениджъри, 
биоинженери, учители, социални работници 

Дефицит
Специалисти в софтуерната индустрия, нанотехнологии, мехатроника, мобилни 
комуникации, ИТК, приложни науки, специалисти в енергетика, химия, строителство, 
машиностроене 

Нарастващо търсене
Специалисти в туризма, промишлената екология, промишлена електроника, 
специалисти с профил във високите технологии; електромобили, производство на 
компоненти за автомобили

Устойчиво търсене
Бизнес анализатори, финансисти, маркетингови специалисти,  функционални 
мениджъри, консултанти 
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Взаимовръзка с МТСП, АЗ, е-правителство

МТСП Агенция по заетостта е-Правителство

МТСП

Политики

Планиране на мерки

Ефективност на 
инвестиции в обучение

Стимулирана заетост

Прогнозиране на умения

Качествена информация за 
потребностите от умения

Регионални изследвания

Секторни изследвания

Агенция по заетостта

Кариерно консултиране

Разработка на CV

Обмен на обяви за 
работа

Оптимизиране на 
инвестициите в обучение

Внедряване в работата 
на бюрата по труда

Профил на безработни лица

Оценка на потенциала

Оценка на потребности 
от обучение

е-Правителство
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Образование - състояние

Професионално 
образование 

Висше 
образование

Проучвания

Привлекателност на 
професионалното 

образование

Защитени професии 
(непрестижни 

професии)

Оптимизиране на 
мрежата от ПГ на 

регионален принцип,
модулна организация 
и гъвкав достъп до ПО

ДОИ, учебни планове и 
програми, съобразени 

с професионалните 
стандарти

Качество на 
професионалното 

образование (външна 
оценка)

Дуално обучение и 
взаимодействие с 

бизнеса

Система за 
валидиране на умения 

и компетенции,
придобити по 

неформален път

Застаряване на 
преподавателите; 

Повишаване 
квалификацията им

Професионално образование 

Нов модел на финансиране – за 
качество, а не за количество

Разминаване между търсене и 
предлагане на квалификации

(недостиг и пресищане);  
Прогнозиране. Акредитиране.

Оптимизиране на мрежата и яснота в 
статута на висшите училища  

(университет и специализирано ВУ, 
многопрофилни и специализирани);  

Дублиране и разпокъсване на 
професионалните направления във ВО

Връзка между съдържанието на 
обучение и потребности на пазара на 
труда (планове и програми), баланс 

между теоретична и практическа 
подготовка

Роля на висшите училища, като 
институции за “Учене през целия 

живот”
Дигитализация на учебния процес

Висше образование 

62%  не са запознати 2%  са запознати

Учене през целия живот  
Участие в неформално обучение (2013 г.)
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Взаимовръзки с образователната система

Професионално 
образование

Висше
образование

Учене през 
целия живот

Професионално образование

Държавни образователни изисквания

Учебни планове и програми

Рейтинг на професионалните гимназии

Дуално обучение

Компетентностни модели на преподавателите

Висше образование

Модул за проектиране и актуализиране на учебни планове и програми

Връзка на академичните специалности с НКПД

Компетентностни профили на специалности

Рейтингова система – съответствие с изискванията на работодателите

Е-платформи за обучение и оценка

Учене през целия живот

Е-платформa за обучение 

Тестове за оценка на компетенции

Каталог с ресурси за развитие и оценка по компетенции

Международни платформи за обучение

Работилници и консултации, вкл.  на работното място
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Компетенции на работната сила – състояние 
и предизвикателства 

Системи за развитие 
на човешките ресурси

Компетентностен 
подход

Актуални умения

9

33

16

42

35

85

83

91

Разходи за обучение - % от общите разходи за 
персонал

Система за оценка на потребностите от обучение

Система за оценка на добавената стойност от 
инвестиции в ЧР

Корпоративна програма

ЕС България

Системи за развитие на човешките ресурси (%)

27%

73%

Анализ и одит на длъжности ДХ

67%
24%

9%

Системи за оценка 

на длъжностите

Ранжиране Класифициране Аналитични

Системи за анализ 
на длъжностите

27%

10%
44%

19%

Разполагате ли с фирмен 

компетентностен модел? 

Разработен и внедрен Разработва се

Проявяват интерес Не проявяват интерес

ЕС -79% 

Интердисциплинарни познания. Хибридни умения, комбинации от  технически умения,  
маркетингов нюх, вътрешно предприемачество

Аналитично, иновативно и креативно мислене. Умения за развойна дейност, създаване и 
внедряване на нови технологии, готовност за учене и усъвършенстване

Работа в екип, лидерство, вземане на решения, решаване на проблеми, комуникативност, 
емоционална интелигентност, ангажираност с промяната  

Бързина, гъвкавост, адаптивност, организираност, лична ефективност, поемане на отговорност, 
надеждност, внимание към детайла, фокус върху клиента

Работа под напрежение и стрес, самоконтрол, управление на времето
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Компетентностен подход в УЧР

Подбор и въвеждане 
на персонал 

Разработване на 
компетентностни модели 

Политики 
по УЧР 

Подбор и въвеждане на персонал 

Център за оценяване (асесмънт център)

Стандарти за длъжности и професии

Europass CV

Инструменти за оценка

Връзка с е-трудови борси

Разработване на компетентностни модели

Анализ и одит на длъжности

Оценка на длъжностите в предприятието

Разработване на компетентностни модели

Модул за разработка на длъжности и каталог на компетенции в предприятие

Модул за карти за оценка на компетенции и 360-градусова обратна връзка

Политики по УЧР

Системи за управление на знанието

Управление на представянето в т.ч. оценка на персонала

Управление на таланта

Управление на възнагражденията и стимулите

Управление на промяната

Управление на приемствеността

Управление на качеството

Управление на културата
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Промени в нормативната среда

Кодекс 
на труда

Образование Статистическа 
информация

Електронна трудова 
книжка

Паспорт на уменията

Гъвкави форми на 
наемане; Лизинг на 
персонал; Работа от 

дистанция

Договаряне на клаузи 
свързани с 

ангажименти за 
професионално 

развитие

Квалификация 
(понятията 

професионални 
стандарти, 

компетенции)

Защита на 
инвестициите в 

обучение 
(обезщетения)

Стажуване и 
чиракуване; Специална 

закрила 

Договори за дуално 
обучение

Кодекс на труда

Промяна в 
системата на 
финансиране

Оптимизиране на 
системата за 

акредитиране

Статут на висшите 
училища -

университет, 
специализирано 

ВУ

Компетентностни 
профили на 

специалностите

Връзка на 
специалностите с 

НКПД

Компетентностни 
модели на 

преподавателите

Външен одит на 
качеството на 

учебния процес от 
работодатели

Прецизно 
регламентиране 

на учебните 
стажове и 
практики

Участие на 
висшите училища 

в мрежата за 
„Учене през целия 

живот”

Включване на 
висшето 

образование в 
системата за 
валидиране

ОбразованиеСтатистическа информация

Таксономия на професии по класификатора на икономическите дейности

Национален класификатор на специалностите във висшето образование по професионални 
направления

Регионална статистика за заетостта по професии и длъжности

Национална система за проследяване динамиката 
в квалификационния статус на работната сила

И
н

те
гр

и
те

т
м

еж
д

у 
и

н
ст

и
ту

ц
и

и
те
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Партньорска мрежа за развитие на уменията

12

MyCompetence

Професионални 
стандарти 

за длъжност

MyCompetence

Наблюдение 
и анализ на 

пазара на труда 
по сектори

НАПОО

Разработка
на ДОИ

ПОО/ВУ

Актуализация 
на програми 
за обучение

Система за валидиране

Валидиране 
на неформално 

учене

МТСП

Система 
за прогнозиране

на потребностите 

Заети лица

Лично кариерно 
развитие 

МОН

План прием
Показатели 

за оценка на ПОО

Координация
Ефективни механизми 

за информационен обмен

Динамика
на пазара на труда

Мобилност

Работодатели

Развитие и оценка
на персонала

Европейски 
секторни 

съвети по ЗУ

ESCO
Европейски
паспорт на 
уменията

Професионална 
карта



www.competencemap.bg 

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект BG051PO001-2.1.06. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата 

отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

София, Алабин 16-20
office@competencemap.bg

http://MyCompetence.bg


