
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.

Българска стопанска камара (БСК)
Национален център за оценка на компетенциите

www.competencemap.bg

Информационна система 

за оценка на компетенциите на работната 

сила в България 

по сектори и региони



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.

www.competencemap.bg 

2Source: INSEAD

Къде сме  в глобалния пазар на труда?

Професион

ални 

умения
Грамотност 

и основни умения

Професионални 

умения

GKE

Социална

интеграция

Потребности на 

пазара на труда:

специфични за сектор

и междусекторни

Глобална икономика на знанието:

Генерира иновации, 

Лидерски умения,

Екипно управление,

Решаване на проблеми

България

(42/42)

Финландия

(1/42)

2009

Доклад 2010

Скала

България

(48/55)

Финландия

(1/55)



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.

www.competencemap.bg 

Структура и качество на работната сила

• 410 000 неграмотни,  537 000 с начално образование, 1 591 000 с основно образование

• С висше образование е 19.4 % от работната сила (при 22.7% за ЕС-27)

• 47% от работните места се заемат от хора с по-висока квалификация, 19%  с по-ниска 

• Застаряване, регионален дисбаланс, учене през целия живот, младежка заетост

• Секторна структура на работните места ( 60% охрана, търговия,  услуги, 

ресторантьорство, обществен сектор)
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ИСОК
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Анализи

Проучвания

Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка                   

на компетенциите по сектори и региони”

Методики

ИСОК

Компетентностни модели

Референтна мрежа
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Проект “Разработване и внедряване на информационна система за 
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Национална референтна мрежа 

• СКС в 20 водещи икономически сектора (400 предст.)

• РЦОК в 10 региона (10 експерта)

• 200 пилотни предприятия

• 400 оценители на компетенции

• 20 консултантски агенции (секторни консултанти)

• 2300 обучени мениджъри и специалисти ЧР

• 650 обучения на работното място

• 1000 консултации на физически и юридически лица

• Над 200 предложения (нормативна уредба, мерки по 

заетостта, уменията)

• 60 национални и секторни анализи и проучвания в т.ч. и 

бенчмарк

• 20 секторни компетентностни модела (речници и 

каталози)

• 500 компетентностни профила на ключови длъжности 

(1500 аналогични)

• Рамкови споразумения с ВУ, ПГ, ЦПО, агенции 

посредници на пазара на труда

• Взаимодействие с ЕССЗУ
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ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

• know-how ( 20 методики и практически указания - дизайн на длъжности, разработване и внедряване на КМ,
процедури и инструменти за оценка на компетенции)

• 20 секторни компетентностни модела (речници и каталози) и 500 компетентностни профила на ключови 
длъжности (1500)

• статистическа и аналитична информация, данни от проучвания за 20 сектора и 10 региона
• 10 собствени базови инструмента за оценка на компетенциите
• Каталог с инструменти за оценка на компетенциите
• Каталог с разработени курсове и тестове за Е – обучение (онлайн)
• Каталог с ресурси за обучение
• Модели за професионално ориентиране и кариерно ръзвитие
• Електронно портфолио на уменията
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Интегриране на ИСОК с други системи и проекти

ИСОК

Национален класификатор на 

професиите и длъжностите

Държавни образователни 

изисквания (ДОИ)

Списък на регулираните професии

Списък на направленията и 

специалностите в 

професионалното образование

Списък на направленията във ВУ

Система за качество на 

професионалното образование

Системи за качество на висшето 

образование

Електронно

правителство

Система за прогнозиране 

потребностите от работна сила с 

определена квалификация

Информационни системи НАП, 

НОИ, МТСП, АЗ, МОМН, НАПОО

Електронен паспорт на уменията

CEDEFOP

Европейска рамка за умения, 

компетенции и длъжности

ESCO

Фирмени 

системи за 

УЧР

Е- трудови

борси

О*NET

Система за валидиране на умения 

и компетентности придобити по 

неформален път (МОМН)

Европейски икономически и социален съвет – Секторни съвети по заетостта и уменията
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Информационна система за оценка на 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

д-р Томчо Томов  –
Ръководител НЦОК - БСК
Тел. 02 932 09 46 
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