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Обща стойност : 1 718 710.92 лв. безвъзмездна финансова помощ
1 508 526.50 лв. от ЕСФ 

210 184.42 лв. Национално съфинансиране



Дигитализацията – промяна в основните параметри на пазара
на труда 

1. Несигурност в пазара на труда във връзка с бързите темпове
с които навлиза дигитализацията;

2. Технологична безработица – опасност;
3. Дигиталната некомпетентност, липсата на възможност за

договаряне на ключови елементи от трудовия процес
предстоящи проблеми. 1



ПРОБЛЕМИ ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ

1. България е на последно място в ЕС по дигитални умения на работещите.
2. МТСП заедно с национално представителните синдикални и

работодателски организации полагат усилия за преодоляването на тези
дисбаланси;

3. Колективното трудово договаряне също има бъдеще и в новата
реалност на дигитализирания труд.

4. Бързите темпове на технологично развитие и нарастващата
цифровизация на работните места и трудовите процеси поставят нови
изисквания към знанията и уменията на работната сила. Дигиталните
умения придобиват все по-ключово значение за упражняването на
почти всяка професия. 2



Процедурата се финансира със средства от ЕСФ по ОП РЧР
и се изпълнява в два компонента:

1. Компонент 1 се изпълнява от Министерството на труда и социалната
политика;

1. Компонент 2 – от национално представителните организации на
социалните партньори.
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Компонент 1 обхват 
1. Да разработи унифициран инструментариум:
методологии и изисквания за изследване на работните места;
 идентифициране на необходимите дигитални умения, за

разработване на профили на дигиталните умения по ключови
длъжности и професии;
 инструменти за оценка на специфични дигитални умения.
Унифицираният инструментариум ще бъде в рамките на Компонент 2 на 

проекта.                                                                                                   4



Компонент 1 цел

1. Гарантира прилагането на общ подход по идентифициране на дигиталните
умения и разработването на профили на дигиталните умения.
2. Привлеча експерти с компетенции и опит
3. Работата по разработване на инструментариума се подпомага от
експертна работна група с участието на представители на Министерството на
образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на икономиката, Агенция по заетостта, Националната агенция
за професионално образование и обучение и др.
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Основна цел на процедурата:

1. Да подпомагне преодоляването на дисбалансите между
дигиталните знания и умения на работната сила;

2. Да обедини усилията на Представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите в партньорство
помежду си и с Министерство на труда
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„Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2
Процедурата е насочена към:

1. Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за
дигитални умения на работната сила в България по ключови
професии.

2. Финансира анализ на потребностите от дигитални умения по
икономически сектори.
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„Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2 – обхват

1. Подкрепа, на дейности като тестване на текущите умения на
работната сила по сектори;

2. Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за
дигитални умения по ключови професии;

3. Разработване на програми за неформално обучение за развитие на
специфични дигитални умения;

4. Тестване и адаптиране на програмите . 8



ДЕЙНОСТ- 1 

Дейност 1, ще бъде изпълнена на две логически свързани и
последователни стъпки:
• 1. „Изследване“
• Задълбочен академичен преглед на относима литература;
• Утвърждаване на работни дефиниции за предмета на 

изследването и изследователска методика, базирана на утвърдените 
методически насоки по Компонент 1. 

• Съставяне на въпросници за пряко анкетиране на терен, базирани 
на утвърдената изследователска методика. 



ДЕЙНОСТ- 1 
Стъпка 2 „Анализ“
• На база събраната информация, ще бъде съставен Доклад с 

изводи за специфичните потребности в съответните 
икономически сектори. 



• Очаквани Резултати от Дейност 1:
/ИНДИКАТОРИ/
• Ще бъде проведено 1 бр. изследване.
• Ще бъде изготвен 1 бр. въпросник.
• Ще бъдат обхванати 360 бр. анкетирани лица. 
• Ще бъде изготвен 1 бр. доклад с изводи за специфичните 

потребности в съответните икономически сектори.
Продължителност на дейността (месеци) 7



ДЕЙНОСТ- 2 
Дейност 2 ще бъде изпълнена от три логически свързани и
последователни стъпки:
1.  „Разработване“
• Утвърждаване на методика, базирана на общите методическите 

насоки по Компонент 1 и допълнена със специфични методически 
бележки за всеки един от съответните икономически сектори.

• Локализиране на ключови длъжности и професии за съответните 
икономически сектори ;

• Разработване на прототипен унифициран профил в съответните 
икономически сектори и ключови длъжности и професии.



2 „Тестване“
• Утвърждаване на методика за тестване на прототипния 

унифициран профил;
• Съставяне на въпросници за пряко анкетиране на терен;
• Провеждане на анкетиране;
• Обработка на данните, получени по време на анкетирането. 



3. Стъпка 3 „Валидиране“

• Утвърждаване на критерии за валидиране на дигитални 
компетентности; 

• Валидиране с интервю и базирани на доказателства заключения;
• Определяне на релевантни програми за неформално обучение. 



ДЕЙНОСТ- 2
Резултати 

• Ще бъде утвърдена 1 бр. методика за тестване.
• Ще бъдат локализирани 45 бр. ключови длъжности и професии.
• Ще бъде утвърдена 1 бр. валидационна процедура.
• Ще бъдат обхванати 360 бр. самостоятелно тествани и валидирани

лица.
• Ще бъдат съставени 45 бр. унифицирани профили.
• Продължителност на дейността (месеци) 6



ДЕЙНОСТ- 3 

1. „Инструмент за оценка“

• Ще бъде утвърдена методика за тестване и оценка на текущите 
умения на работната сила, 

• Ще бъдат съставени въпросници, структурирани по типове 
ключови длъжности и професии, и типове ключови дигитални умения, 

• Ще бъде проведено непряко анкетиране, обхващащо 
представители на целевата група 



ДЕЙНОСТ- 3 
Резултати:

• Ще бъде разработен 1 бр. инструмент за оценка.

• Ще бъдат обхванати 360 бр. самостоятелно тествани и оценени 
лица.

• Продължителност на дейността (месеци)5



ДЕЙНОСТ- 4
1. Стъпка 1 „Програма“

• обучителен преглед на локализираните ключови длъжности и 
професии, и на изготвените за тях унифицирани профили за 
дигитални умения. 

• Утвърждаване на обучителна методика, базирана на общите 
методически насоки по Компонент 1 ;

• План с учебно съдържание -теми за неформално обучение в 
областта на локализираните ключови дигитални компетентности. 



2. Стъпка 2 „Модули“

• Разработване на теми от утвърдения план с учебно съдържание;

РЕЗУЛТАТИ

Ще бъдат съставени 9 бр. програми с обучителни материали.

Тестване в среда на учебното съдържание

Продължителност на дейността (месеци)5



ДЕЙНОСТ- 5 
Дейност 5 ще бъде изпълнена в три логически свързани стъпки    
1. Стъпка 1 „Предварителни въпроси“
• Утвърждаване на методика за тестване и адаптиране на учебното 

съдържание; 
• Локализиране на евентуални слабости, подлежащи на 

отстраняване.



2. Стъпка 2 „Пилотно тестване“

• Установяване на входящите текущи умения на обхванатите 
представители на целевата група;

• Пряко обучение на терен с поставянето на задачи за 
самостоятелна подготовка;



3. Стъпка 3 „Адаптиране“

• Отстраняване на констатираните слабости в учебното съдържание;

• Очертаване на  хоризонти за бъдещо развитие на учебното 
съдържание 



ДЕЙНОСТ- 5 
Резултати:

• Пилотно тествани 9 бр. програми с обучителни материали.
• Тестване на (пилотно обучени) 360 представители на целевите групи.
• Изготвяне на1 бр. доклад за резултатите от пилотното тестване.
• Адаптирани (ако се налага) на 9 бр. програми с обучителни материали.

• Продължителност на дейността (месеци)4



ДЕЙНОСТ- 6 

Дейност 6 ще бъде изпълнена в две логически свързани стъпки:
• 1. Стъпка 1 „Теория“
• Ще бъде изяснено понятието за квалификационна рамка и ще 

бъде утвърдена работна дефиниция;
• Ще бъде изяснено понятието за секторна квалификационна рамка 

в контекста на проектните икономически сектори и локализираните 
ключови длъжности и професии;

• Ще бъде разработен теоретичен прототип на секторна 
квалификационна рамка



2. Стъпка 2 „Разработка“

• Съставяне на отделни секторни квалификационни рамки;
• Съставяне на въпросници за проверка и утвърждаване на 

създадените секторни квалификационни рамки;
• Провеждане на непряко анкетиране;
• статистическа обработка на данните.



ДЕЙНОСТ- 6 
• Резултати

• Ще бъдат разработени 9 бр. секторни квалификационни рамки.
• Ще бъдат анкетирани представители на 9 бр. икономически 

сектори.
• Ще бъдат адаптирани (при необходимост) 9 бр. секторни 

квалификационни рамки.
• Продължителност на дейността (месеци)5



ДЕЙНОСТ- 7 
• Дейност 7  ще бъде изпълнена в две логически свързани стъпки
• 1.Стъпка 1 „Теория“

• Ще бъде разработена методология за създаването на 
методически указания в съответствие с утвърдените 
дидактически стандарти, практики и подходи за неформално 
обучение на възрастни.



Стъпка 2 „Разработка“

• Ще бъдат съставени общи методически указания за прилагане на 
разработените унифицирани профили ;

• Ще бъдат създадени и специализирани методически указания, 
структурирани по икономически сектори и локализираните в тях 
ключови длъжности и професии;



ДЕЙНОСТ- 7 
Резултати

• Ще бъдат разработени 1 бр. общи указания.
• Ще бъдат разработени 9 бр. секторни указания.

• Продължителност на дейността (месеци)3



ДЕЙНОСТ- 8 
• Дейност 8  ще бъде изпълнена в две логически стъпки
1. Стъпка 1 „Материали“
• Ще се изготви лого и слоган на проекта, 
• Ще се проектира и отпечата плакат и брошура на проекта, 
• Ще бъде изготвена едноминутна видео-презентация, 
• Ще бъде проектиран и изготвен тематичен рекламен 

материал, обвързан с целите на проекта и насочен към 
подтикване на реципиентите да се включат в предлаганите им 
възможности



• 2. Стъпка 2 „Мероприятия“
• Ще бъдат осъществени 9 бр. секторни конференции
• Ще бъдат осъществени 3 бр. национални публикации в 

печатни издания. 
• Ще бъдат осъществени 3 бр. национални конференции 

(въвеждаща, междинна и заключителна).



ДЕЙНОСТ- 9 
Дейност 9  ще бъде изпълнена в три логически стъпки
1.  Стъпка 1 - „Анализ“
• Изясняване на  въпросът за адекватност на технологичните промени.
2. Стъпка 2 - „Партньорство“
• Разработване на модел дигитално социално партньорство.
3. Стъпка 3 - „Договаряне“
• Разработване на  модел дигитално колективно договаряне.



ДЕЙНОСТ- 9 
Резултати

• Ще бъде създаден 1 бр. модел за социално партньорство (работници и служители).
• Ще бъде създаден 1 бр. модел за социално партньорство (работодатели).
• Ще бъде създаден 1 бр. модел за колективно договаряне (работници и служители).
• Ще бъде създаден 1 бр. модел за колективно договаряне (работодатели).
• Ще бъдат осъществени 100 бр. внедрявания на нови системи в целевите 

предприятия.
•
• Продължителност на дейността (месеци)3



Благодаря за вниманието!

BG05M9OP001-1.128-0005
„ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ 

„Развитие на дигиталните умения“ - Компонент 2 
BG05M9OP001-1.128
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