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Откъде да си взема кадри?



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата помощ на

Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа

се носи от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и при

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява

официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Някои от основните етапи и задачи по създаване на 

мрежа от звена и центрове за оценка
• Концепция и план за изграждане и развитие на Национална референтна

мрежа за оценка на компетенциите;

• Обучение и контрактуване на оценители и водещи експерти пилотно в

поне 20 секторни и 10 регионални референтни звена и 300 пилотни

предприятия;

• Наръчник за работа на референтните звена и консултативните съвети в

националната референтна мрежа;

• Учредяване на секторни, регионални и Национален съвет за оценяване

компетенциите на работната сила (приемане на правила и план за работа);

• Разработване, тестване и утвърждаване на процедури за оценка на

компетенциите на работната сила на фирмено и браншово ниво;

• Подготовка и провеждане на анализи, организация на обучения;

• Административно укрепване на Националната мрежа и референтните

звена.
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила

Комплекс от браншови и регионални звена и центрове

• Основа и «логистична» конструкция на Информационната

система за събиране, анализ и предаване на информация от

извършени анализи и оценки на състоянието, тенденциите,

изискванията и промените на компетенциите на работната сила по

браншове и региони;

• Комплексна интегрирана структура по нива: сектори на

икономически дейности, пилотни предприятия и ключови длъжности/

работни места;

• Създава организационни възможности за по-ефективно

посрещане на нуждите на пазара на труда и за редуциране на

несъответствието между търсенето и предлагането на работна

сила.
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Изграждане на браншова и регионална референтна 
мрежа за оценяване компетенциите на работната сила –
Дейности и отговорности в Референтните звена 

• Участие в провеждането на ежегодни секторни анализи и

първоначални анкетни проучвания;

• Подготовка на предложения за нормативни промени свързани с

оценката и удостоверяването на компетенциите на работната сила

в съответния сектор, вкл. по отношение на регулирани професии и

дейности;

• Участие в обучения за експерти и оценители на компетенции на

работната сила в съответния сектор;

• Участие и координиране на разработването, тестването и

прилагането на комплексни процедури за оценка на

компетенциите на работната сила;
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мрежа за оценяване компетенциите на работната сила –
Дейности и отговорности в Референтните звена 

• Координация на участието на водещи експерти по човешки ресурси

/оценители/ от пилотни предприятия от съответния сектор и регион

в изготвянето на оценките, разработването и сертифицирането на

компетенциите за конкретни длъжности и работни места в избраните

предприятия;

• Апробиране и прилагане на еталонни критерии и стандарти за

оценка и анализ на трудови и професионални компетенции по

подбрани длъжности / работни места в избраните предприятия;

• Формиране и сертифициране на референтни секторни съвети за

удостоверяване оценката на компетенциите на работната сила за

длъжности и работни места по браншове и региони.
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила –

Критерии за пилотно включване на браншови и регионални 
организации с оглед участието в Референтните звена 

1. Значимост на браншовата или регионалната организация и нейните

членове в съответния сектор на икономическите дейности;

2. Значимост на браншовата или регионалната организация и нейните

членове сред членуващите в БСК;

3. Членство на организацията в партньорски структури на Европейско

ниво;

4. Редовен организационен живот;

5. Активно участие в двустранния и тристранния диалог на секторно и

регионално равнище;

6. Самофинансиране на дейността си;
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Критерии за пилотно включване на браншови и регионални 
организации с оглед участието в Референтните звена

7. Наличие на секторен потенциал и/или индустриален капитал в

съответната община, област или район за планиране, където е

регистрирана и действа регионалната организация;

8. Експертни, финансови и технически възможности за подкрепа

на създаването, оборудването и функционирането на

Референтното звено;

9. Наличие на достатъчен брой фирми, членуващи в браншовата или

регионалната организация, с възможности за компетентно и

професионално провеждане на необходимите дейности за оценка

на компетенциите;
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се носи от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и при
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила –

Работна хипотеза за изготвяне на Оценките на компетенциите

Браншови организации от индустрията и регионални организации

20 секторни референтни звена 8979
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Референтни звена и центрове – логистиката на ИСОК

1. Избрани сектори и региони

2. Пилотни предприятия и ключови длъжности

3. Основни компетенции за ключови длъжности

4. Съществуващи методи за оценка

Потребители на ИСОК: физически лица, агенции за подбор, 

предприятия, регионални и браншови камари, синдикални организации, учебни центрове, държавни организации и др.

Национален съвет за 

оценка на компетенциите

- работодателски организации

- синдикални организации

- държава

- учебни центрове

Референтни звена и центрове

Консултативни съвети

- работодателски организации

- синдикални организации

- държава / общини

-учебни центрове

-Собствени експерти

Референтна мрежа

Оценители
-описание на компетенции

- оценка на компетенции

- консултации за работа с ИСОК

-Разработване на

секторни модели и профили
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила –

Възможна логика за референтните звена - 1

Преработваща промишленост

ХПИ – 1 Референтно звено

Производство на напитки

Производство на пиво

Производство на мляко и млечни продукти

Производство на сладолед
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила –

Възможна логика за референтните звена - 2

Преработваща промишленост

ХПИ 

Производство на напитки

Производство на пиво – 1 референтно звено
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила
Пилотни референтни секторни звена - 1

1. Селско, горско и рибно стопанство;

2. Добивна промишленост;   

3. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

4. Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и 

възстановяване

5. Строителство ;

6. Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети;

7. Транспорт, складиране и пощи

8. Хотелиерство и ресторантьорство

9. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения.
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа 
за оценяване компетенциите на работната сила

Пилотни референтни секторни звена - 2

10. Преработваща промишленост:

Производство на хранителни продукти; Производство на напитки;
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло; Производство
на облекло; Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм; Производство на дървен материал и изделия от
дървен материал и корк, без мебели; Производство на хартия, картон и
изделия от хартия и картон; Производство на химични продукти;
Производство на лекарствени вещества и продукти; Производство на
изделия от каучук и пластмаси; Производство на изделия от други неметални
минерални суровини; Производство на основни метали; Производство на
метални изделия, без машини и оборудване; Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на
електрически съоръжения; Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение; Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили;
Производство на мебели; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.
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Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа за 
оценяване компетенциите на работната сила 
Пилотни референтни секторни звена - 3

11. Финансови и застрахователни дейности; 

12. Операции с недвижими имоти;

13. Професионални дейности и научни изследвания: Туристическа агентска и 

операторска дейност; Други дейности, свързани с пътувания и резервации; 

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване;

14. Държавно управление

15. Образование

16. Хуманно здравеопазване и социална работа

17. Култура, спорт и развлечения
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Регионални центрове за оценка
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Трябват ти кадри – качи се на борда на БСК !!!
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