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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система
за оценка на компетенциите – MyCompetence“

БЮЛЕТИН
Бр. 1/2018 г.

по
Проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01
„Развитие на националната система за
оценка на компетенциите MyCompetence“,
реализиран с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на
Европейския съюз
София, 2018 г.

През втората половина на 2017 г.
Министерството на труда и социалната
политика проведе процедура по Закона за
обществените поръчки за избор на
изпълнител за предоставяне на услуги по
Проект
BG05M9OP001-1.013-0001-С01
„Развитие на националната система за оценка
на компетенциите – MyCompetence“.
За изпълнител е избрана Българска
стопанска камара (БСК) и е сключен договор
със срок до края на м. октомври 2019 г. за
предоставяне на следните услуги:
 разширяване на капацитета и обхвата
на Националната система за оценка на
компетенциите – MyCompetence;
 актуализиране на разработените и
утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни
компетентности модели в 20-те икономически
сектора, обхванати от MyCompetence, в
съответствие с динамиката на развитие на
пазара на труда;
 разработване
на компетентности
модели за ключови длъжности в нови пет
икономически сектора – „Автомобилна
индустрия“ (Производство на части и
принадлежности
за
автомобили),
„Производство, пренос и разпределение на
електрическа
енергия“,
„Добивна
промишленост“,
„Производство
на
почистващи, миещи, тоалетни и козметични
препарати“ и „Строителство“;
 разработване на нови електронни
обучения по преносими и специфични
компетенции;
 разработване и внедряване на
електронен модул за анализ и оценка на
потребностите и ефекта от обучение на
работната сила.
По този начин ще се надгради
постигнатото по проект „Разработване и
внедряване на информационна система за
оценка на компетенциите на работната сила
по браншове и региони” (ИСОК), в рамките на
който е разработена информационната
система за оценка на компетенциите
MyCompetence с обхват 20 икономически
сектора. Проектът е реализиран от БСК в
периода 2009-2015 г. по ОП „Развитие на
човешките ресурси“.

В периода февруари – май 2018 г. са
учредени Секторни консултативни съвети за
всеки от петте нови икономически сектора,
обхванати от проекта.
Секторните
консултативни
съвети
отговарят за създаването и актуализирането
на секторните компетентностни модели и
тяхното прилагане. Те са част от Националната
референтна мрежа, която отговаря за
функционирането
и
ефективността
на
системата MyCompetence. В мрежата се
включват и Национален съвет за оценка на
компетенциите, Национален център за оценка
на компетенциите и регионални центрове за
оценка на компетенциите.
Секторните консултативни съвети имат
следните основни функции:
 Организиране и координиране на
дейностите по изготвяне на анализи за
тенденциите в развитието на технологиите и
техниката, прилагането на нови технологии и
влиянието им върху изискванията към
компетенциите на работната сила в сектора;
 Сформиране на експертните екипи за
разработване и актуализиране на секторните
компетентностните модели;
 Организиране
изготвянето
на
експертизи за развитието на сектора и
възможностите за възникване на нови
производствени структури, нови професии и
длъжности и свързаните с тях компетенции;
 Разработване на препоръчителни
секторни стандарти за изискванията към
компетенциите на работната сила за
определени значими за съответния сектор
професии;
 Създаване,
адаптиране
и
актуализиране
на
стандартизирани
класификатори и описания на компетенциите;

 Разработване на препоръки при
определянето на индикатори за оценка
компетенциите на работната сила за ключови
длъжности,
предназначени
за
заинтересованите предприятия от сектора и
работата на оценителите в тях;
 Организиране
провеждането
на
експертизи,
анализи
и
прогнози
за
потребностите от работна сила по професии и
длъжности (работни места) в сектора с
използването на секторните компетентностни
модели;
 Организиране
на
обсъждания,
работни
дискусии
и
изготвяне
на
предложения за промени в нормативни
документи,
които
предоставят
на
Националния
съвет
за
оценка
на
компетенциите.

7.
Национална
агенция
по
професионално образование и обучение;
8.
Българска браншова камара на
енергетиците.
Секторен консултативен съвет към
сектор „Автомобилна индустрия“, учреден на
19 април 2018г. Учредители са:
1. „Хайкад Инфотех“, гр. Пловдив;
2. „Граммер“ АД, с. Трудовец;
3. „ЕТЕМ България“ ЕАД, гр. София;
4. „Мелексис България“ ЕООД, гр. София;
5. „Сенсата Технолоджис“ ЕООД, гр. София;
6. „Стандард Профил България“ ЕАД, гр. Стара
Загора;
7. Университет "Ангел Кънчев", гр. Русе;
8. Университет "Проф. А. Златаров", гр. Бургас.

Секторен консултативен съвет към
сектор „Добивна промишленост“, учреден на
2 май 2018 г. Учредители са:
1. „Геопс-Болкан Дрилинг Сървис“ ЕООД, гр.
Пловдив;
2. „Евротест – контрол“ ЕАД, гр. София;
3. „Мини Марица – Изток““ ЕАД, гр. Раднево;
4. „Геотехмин“ ООД, гр. СОФИЯ;
5. „Асарел - Медет“ АД, гр. Панагюрище;
6. „Горубсо - Мадан“ АД, гр. Мадан;
7. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД –
с.Челопеч;
8. „Елаците – Мед“ АД – с. Мирково;
9. „Каолин“ АД – гр. Сеново, обл. Русе;
10. „Златна Панега Цимент “ АД, с. Златна
Панега;
11. „Имерис Минералс България“ АД – гр.
Кърджали;
12. Минно-геоложки университет – гр. София;
13. Национална агенция за професионално
образование и обучение;
14. Българска минно-геоложка камара.

Секторен консултативен съвет към
сектор „Строителство“, учреден на 28
февруари 2018 г. Учредители са:
1.
„Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна;
2.
„Елит Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора;
3.
„Атанасов и ко“ ООД, гр. Русе;
4.
„Пътища М“ ЕООД, гр. Монтана;
5.
„Планекс холдинг“ ООД, гр. Варна;
6.
„Пътинженеринг – М“ АД;
7.
„Гарант строй“ ЕООД, гр. Велико
Търново;
8.
„Мотомакс 2002“, гр. Вършец;
9.
ЕТ „НИК- Николина Василева“, гр.
Вършец;
10.
Европейски
политехнически
университет;
11.
ВТУ „Тодор Каблешков“;
12.
Университет
по
архитектура,
строителство и геодезия;
13.
Федерация „Строителство, индустрия
и водоснабдяване“ – Подкрепа;
14.
Научно-техническия
съюз
по
строителство в България.

Секторен консултативен съвет към
сектор „Енергетика“, учреден на 26 април
2018 г. Учредители са:
1.
„Електроенергиен системен оператор“
ЕАД, гр. София;
2.
„Национална електрическа компания“
ЕАД, гр. София;
3.
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй;
4.
„Енерго-ПРО Варна“ ЕАД, гр. Варна;
5.
ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, с.
Ковачево, обл. Стара Загора;
6.
Технически университет – гр. София,
Електротехнически факултет;

Секторен консултативен съвет към
сектор „Парфюмерия и козметика“, учреден
на 26 февруари 2018 г. Учредители са:
1.
„Билка Лайфстайл“ ООД;
2.
„Биофарма Лабораторис“ ЕООД;
3.
„Българска роза“ АД – Карлово;
4.
„Екомаат“ ООД;
5.
ЕТ „Ккокона – Таня Калакунова“;
6.
„Розаимпекс“ ООД;
7.
„Рубелла Бюти“ ООД;
8.
„СТС Холдинг Груп“ ООД;
9.
„Суперфиниш 2000“ ООД;
10.
„Талодерма“ ООД.

