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Бенефициент

• Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Партньори

• Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

• Конфедерация на труда “Подкрепа” (КТ Подкрепа)

Обща стойност на Проекта

Проектът е с бюджет в размер на 8 902 959 лв., от които:

• 7 567 515,15 лв., предоставени от Европейския социален фонд (ЕСФ);

• 1 335 443,85 лв. национално съфинансиране.

Продължителност

• 50 месеца, начална дата - 23.10.2009 г. и крайна дата - 31.12.2013 г.
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Основна цел:
Подобряване качеството на живот и работа в България чрез:

• повишаване адаптивността на работната сила

• балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда

• подобряване на човешкия капитал

• повишаване на производителността на труда

• осигуряване на условия за качествено образование и учене през целия живот.

Специфични цели:

• Ангажиране на национално отговорните институции в България в процеса на 

създаване на национални и браншови изисквания и стандарти за 

компетенциите на работната сила в съответствие със съвременните 

европейски и световни модели

• Създаване на национална високотехнологична система за описание и оценка на 

компетенциите на работната сила (ИСОК), като ефективен посредник между 

бизнеса и българската система за образование и професионална 

квалификация, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на 

труда;
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Основни дейности

1. Административни дейности по организация, изпълнение и контрол 

на Проекта;

2. Създаване на Звено за оценка на компетенциите (ЗОК);

3. Анализи, анкети и проучвания;

4. Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба;

5. Изграждане на референтна мрежа от секторни и регионални звена;

6. Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на 

компетенциите на работната сила (ИСОК);

7. Провеждане на обучения и консултации;
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Целеви групи

• Работодатели, мениджъри, ръководители човешки ресурси;

• Работници и служители, активно търсещи работа;

• Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и 

осъществяващи контрол.

Резултати от проекта

• Разработена и внедрена информационна система за оценка на 

компетенциите на работната сила - 1;

• Създадени браншови и регионални референтни звена - 30;

• Обучени лица за придобиване на ключови компетенции - 2500;

• Обучения на работното място - 625;

• Консултирани лица и организации - най-малко 1000;

• Проведени проучвания и създадени анализи - най-малко 16;

• Създадени експертни разработки и доклади - най-малко 60.
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ИСОК - Информационна система за оценка 

на компетенциите на работната сила

Състояние и динамика на изискванията към компетенциите 
на работната сила на пазара на труда 

1. Избрани сектори и региони
2. Пилотни предприятия и ключови длъжности
3. Основни компетенции за ключови длъжности
4. Съществуващи методи за оценка

Референтен модел за 
оценка на компетенции

Информационна 
система 

за оценка на 
компетенциите 

(ИСОК)

Потребители на ИСОК: мениджъри, HR-експерти, работници и служители, физически лица, агенции за подбор,  

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

Консултативни съвети
- работодателски организации
- синдикални организации
- държава / общини
- учебни центрове
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Референтна мрежа

Анкетни проучвания
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Анализи
• Макроикономически
• Пазар на труда
• Световна практика
• Квалификационни 

изисквания 
и стандарти
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ИСОК - Информационна система за оценка 

на компетенциите на работната сила

Дейност

Анализи, 
проучвания 

и анкети

20 сектора

Потребители на ИСОК

Обучения

Браншови 
камари (БК)

Регионални 
асоциации (ИСА)

10 региона

30 
референта

20 секторни 
консултативни 

съвета

10 центъра 
за оценка на 

компетенциите

Референтна 
мрежа

ИТ

Обучения и 
консултации

Информационна система за оценка на компетенциите

400 оценители

200 водещи оценители

Консултации 1000 
бр.

Обучение на работно място 625 
бр.

Обучения по ключови компетенции 2500 
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Регионални консултативни съвети

София

Варна

Бургас

Пловдив

Стара 

Загора

Русе

Плевен

ШуменВраца

Благоевград

Хасково

Смолян
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Българска Стопанска Камара

Съюз на българския бизнес
www.bia-bg.com

За контакти:

Жечко Димитров

bic@bia-bg.com, 

980 1088, 981 4567 (факс)
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