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‘’ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА’’ за 

идентифицираните 45 ключови

професии по проект BG05M9OP001-

1.128-0005 „Развитие на 

дигиталните умения“ 

– междинна конференция



ИНФОРМАЦИЯ

https://www.eufunds.bg/

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.128-0005 „Дигитална подкрепа“

Цел: Разработване на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/ли

професии .

Разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални

умения.

Разработване на тематично учебно съдържание и секторни квалификационни рамки за развитие

на дигитални умения.

Съставяне, внедряване, поддържане и надграждане на модели за дигитализирано социално

партньорство и дигитализирано колективно договаряне.

Обща стойност : 1 718 710.92 лв. безвъзмездна финансова помощ.

1 508 526.50 лв. от ЕСФ

210 184.42 лв. Национално съфинансиране.



ЗА ПРОЕКТА
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▪ КТ „ПОДКРЕПА“ през февруари-март2022г. проведе емпирично
изследване в 158 предприятия, от 9 изследвани сектора, за да
идентифицира състоянието и потребностите от дигитални умения.

▪ За целта бяха съставени въпросници за пряко анкетиране на терен,
базирани на утвърдената изследователска методика.

▪ Въпросниците включват механизми за анализ на потребностите от
гледна точка на работниците и служителите, в т.ч. представители на
висшия и средния мениджмънт на предприятията.

▪ На база събраната информация бе съставен Доклад с изводи за
специфичните потребности в съответните икономически сектори.



Изпълняваният от КТ „Подкрепа“ проект извършва 
изследователски дейности и интервенира в следните 
девет икономически дейности (сектори):

https://www.eufunds.bg/

Икономическа дейност (сектор): Код по КИД 2008

Горско стопанство 02

Добивна промишленост 05

Производство на изделия от каучук и пластмаси 22

Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38

Далекосъобщения 61

Медико социални грижи с настаняване 87

Социална работа без настаняване 88

Други дейности в областта на културата 91



ДЕЙНОСТ 1
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- Бе проведено 1 бр. изследване.

- Беше изготвен 1 бр. въпросник.
За целите на изследването бяха конструирани две анкетни карти: 

1) Анкетна карта за работодатели (висш и среден мениджмънт на предприятието) и

2) Анкетна карта за работници и служители

- Обхванати са 360 бр. анкетирани лица. Като общия брой анкетирани лица са  865 лица

- Приложена е система за контрол срещу случайно или умишлено 

подавани неверни отговори.

- Изготвен е 1 бр. доклад с изводи за специфичните потребности в 

съответните икономически сектори.



Дейности, включени в изследването и анализа на 
потребностите от дигитални умения по икономически 
сектори
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Докладът  представя и анализира оценки на работодателите и 
на работниците и служителите за равнището на дигитализация 
на дейностите в предприятието, отнесено към датата на 
изследването, като анализира:

https://www.eufunds.bg/

1. Необходимостта от дигитални умения в предприятията;
2. Бъдещите възможности и намерения за дигитализиране на дейности в

процеси в предприятията;
3. Намеренията на работодателите от сектора за дигитализиране в работни

и производствени процеси;
4. Оценките на работниците относно необходимостта от развитие на

дигитални умения в бъдеще;
5. Самооценките на работниците личната им потребност от изграждане на 

дигитални умения;
6. Извеждане на препоръки по отношение разработването на учебно 

съдържание за обучителните курсове с цел изграждане на дигитални 
умения.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1
за необходимостта от дигитални умения в предприятията от 
девет икономически сектори (по оценки на работодателите)
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Дигитални умения Сектор 

02

Сектор 

05

Сектор 

22

Сектор 

23

Сектор 

38

Сектор 

61

Сектор 

87

Сектор 

88

Сектор 

91

1. Дигитални умения, свързани с информация и данни
Умения за сърфиране, 

търсене и филтриране 

данни и дигитално 

съдържание, както и 

формулирането на 

нуждите от информация

96,7 % 0 % 100,0 % 100,0 % 25,0 % 100,0 % 88,3 % 43,5 % 93,6 %

Уменията за оценяване на 

данни, информация и 

дигитално съдържание

90,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 % 100,0 % 82,3 % 33,4 % 77,5 %

Уменията за управление на 

данни, информация и 

дигиталното съдържание

86,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 81,3 % 50,0 % 86,8 %

Забележка: процентните дялове показват каква е потребността от съответното дигитално умение по сектори. 
Процентните дялове са изчислени на основа на оценките, посочени от работодателите, за това до каква степен 
е необходимо съответното дигитално умение за изпълнение на дейностите в сектора.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №2
за необходимостта от дигитални умения в предприятията от 
девет икономически сектори (по оценки на работодателите)
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Дигитални умения Сектор 

02

Сектор 

05

Сектор 

22

Сектор 

23

Сектор 

38

Сектор 

61

Сектор 

87

Сектор 

88

Сектор 

91

2. Дигитални умения за комуникация и сътрудничество
Уменията за 

взаимодействие чрез 

дигитални технологии

89,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 82,4 % 42,2 % 90,0 %

Уменията за споделяне на 

дигитални технологии, 

данни, информация и 

дигитално съдържание

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 25,0 % 100,0 % 82,3 % 75,6 % 90,0 %

Уменията за участие в 

граждански процеси чрез 

дигитални технологии

68,9 % 0 % 0 % 100,0 % 25,0 % 100,0 % 70,5 % 41,9 % 66,7 %

Уменията за 

сътрудничество чрез 

дигитални технологии

89,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 % 100,0 % 70,6 % 39,5 % 80,0 %

Уменията за прилагане на 

онлайн етикет
55,5 % 0 % 0 % 0 % 25,0 % 100,0 % 62,5 % 26,2 % 80,0 %

Уменията за управление 

на дигитална идентичност
55,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 % 100,0 % 62,5 % 41,8 % 70,0 %



СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ №3 и №4
за необходимостта от дигитални умения в предприятията от 
девет икономически сектори (по оценки на работодателите)

https://www.eufunds.bg/

Дигитални умения Сектор 02 Сектор 05 Сектор 22 Сектор 23 Сектор 38 Сектор 61 Сектор 87 Сектор 88 Сектор 

91

3. Дигитални умения за създаване на дигитално съдържание
Уменията за разработване на 

дигитално съдържание
60,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100,0 % 52,9 % 27,3 % 93,6 %

Уменията за интегриране и 

преработване на дигитално 

съдържание

69,0 % 0 % 0 % 100,0 % % 100,0 % 50,1 % 38,7 % 90,4 %

Уменията и разбирането на 

авторското право и лицензи
39,3 % 0 % 0 % 0 % 25,0 % 100,0 % 29,4 % 11,7 % 74,2 %

Уменията за програмиране 40,0 % 0 % 0 % 100,0 % 0 % 100,0 % 41,2 % 23,3 % 42,0 %

4. Дигитални умения за безопасност
Умения за защита на 

устройствата и дигиталното 

съдържание

93,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 64,7 % 77,2 % 87,1 %

Уменията за защита на 

личните данни и 

поверителността

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 88,3 % 80,0 % 93,5 %

Уменията за защита на 

здравето и благосъстоянието
93,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 64,7 % 79,6 % 80,6 %

Уменията защита на околната 

среда
88,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 43,8 % 23,3 % 72,4 %



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №5
за необходимостта от дигитални умения в предприятията от 
девет икономически сектори (по оценки на работодателите)
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Дигитални умения Сектор 02 Сектор 

05

Сектор 

22

Сектор 

23

Сектор 

38

Сектор 

61

Сектор 

87

Сектор 

88

Сектор 

91

5. Дигитални умения за решаване на проблеми
Умения за решаване на 

технически проблеми
69,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 47,0 % 61,4 % 77,4 %

Умения за 

идентифициране на 

нуждите и технологичните 

проблеми

70,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 25,0 % 100,0 % 76,4 % 31,8 % 77,5 %

Уменията за креативно 

използване на дигиталните 

технологии

66,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 70,6 % 31,8 % 80,7 %

Уменията за 

идентифициране на 

пропуски в дигиталната 

компетентност

73,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 41,2 % 43,2 % 83,9 %



Таблица, представяща използването на различни 
дигитални устройства и средства, по икономически 
сектори (оценки на работниците, в %)
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Горско 
стопанство

Добивна 
промишле-

ност
Каучукови 
изделия

Други 
неминерални 

суровини
Събиране на 

отпадъци
Далекосъо-

бщения

Медико-
социални 
грижи с 

настаняване

Социална 
работа 

без 
настаня-

ване

Други 
дейности в 
културата

Средства за свързване 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 85,2 88,2 82,6 93,5

Средства за обмен на 
информация 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 85,2 83,3 84,8 90,3

Средства за споделяне 
на данни 96,7 23,8 100,0 100,0 100,0 77,8 88,9 68,2 74,2
Средства за 
предоставяне на 
услуги 66,7 0 100,0 100,0 74,5 88,9 82,4 63,6 64,5

Средства за 
използване на 
приложения 90,3 23,8 100,0 100,0 100,0 88,9 72,2 73,3 45,2
Средства за 
управление на 
процеси 64,3 12,6 100,0 100,0 0 77,8 52,9 69 46,7

Други средства 6,1 50,0 100,0 100,0 75 100,0 0 8 0



ДЕЙНОСТ  2
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- Утвърдена 1 бр. методика за тестване.

- Локализирани са 45 бр. ключови длъжности и професии.

- Утвърдена е 1 бр. валидационна процедура.

- Обхванати са 360 бр. самостоятелно тествани и валидирани лица.

- Съставени са 45 бр. унифицирани профили.



Пример за 
идентифицирани 
дигитални 
умения (в 
резултат от 
Дейност 1 и 
Дейност 2):

Професия 
Лесоинженер,
сектор Горско 
стопанство

https://www.eufunds.bg/

21326001 

Лесоинженер 

Общи дигитални умения: 

1) Сърфиране, търсене и филтриране на данни, 

информация и дигитално съдържание (1.1) 

Ниво: 

Напреднало - 5 

2) Оценяване и анализ на данни, информация и 

дигитално съдържание (1.2) 

Ниво: 

Напреднало - 5 

3) Комуникация и взаимодействие с колеги, 

партньори и клиенти чрез дигитални 

технологии (2.1) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 7 

4) Споделяне на данни, информация и 

дигитално съдържание чрез подходящи 

дигитални технологии (2.2) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 7 

5) Разработване на дигитално съдържание, в 

различни формати и с различни дигитални 

средства (3.1.) 

Ниво: 

Напреднало - 6 

6) Интегриране и преработване, подобряване, 

интегриране на дигитално съдържание (3.2) 

Ниво: 

Напреднало - 6 

7) Защита на личните данни и поверителност 

(4.2) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 7 

8) Защита на околната среда. Разбиране на 

въздействието на дигиталните технологии и 

тяхното използване върху околната среда 

(4.4) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 7 

9) Разпознаване и решаване на технически 

проблеми (5.1) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 8 

10) Идентифициране на нуждите и 

технологични решения (5.2) 

Ниво: 

Високо 

специализирано - 8 

11) Идентифициране на пропуски в дигиталната 

компетентност (5.4) 

Ниво: 

Напреднало - 6 

Специфични дигитални умения: 

Работа със специализиран софтуер за целите на планиране, осъществяване 

и отчитане на дейностите в горското стопанство 

 



МЕТОДИКА ЗА ТЕСТВАНЕ
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Чрез методиката се гарантира, че:

1) Изследвани се само процеси и явления, които са дефинирани като предмет на

изследването.

2) Изследваните явления и процеси са проучени с цялата необходима задълбоченост и

прецизност.

3) Приложени са релевантни изследователски подходи и техники, чрез които е събрана

търсената емпирична информация.

4) Изследването ще се проведе на терен по начин, съобразен с международните стандарти

в социологията.



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9-те икономически сектора
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02 ГОРСКО СТОПАНСТВО

02.10 Възпроизводство на гори

02.20 Дърводобив

21326001 Лесоинженер

21326014 Лесничей

31433001 Техник, горско стопанство

31433003 Специалист лесовъдство

54143011 Горски стражар



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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05 ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА

05.20 Добив на кафяви и лигнитни въглища

31194071 Инспектор технически надзор 

21516012 Инженер енергиен диспечер 

21466002 Инженер, маркшайдер

351130040000 Оператор мониторинг център

811120180000 Оператор пулт за управление и свръзка



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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22 ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК И ПЛАСТМАСА

22.19 Производство на други изделия от каучук

22.29 Производство на други изделия от пластмаси

21456009 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия

31163014 Технолог, технология на каучука

72233013 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

81412006 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

81412011 Машинен оператор, производство на каучукови изделия



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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23 ПРОИЗВОДСТВО ОТ ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

23.51 Производство на цимент

23.52 Производство на вар и гипс

23.63 Производство на готови бетонови смеси

73152018 Настройчик, формоващи апарати

81142007 Машинен оператор, изделия от бетон

81142013 Машинен оператор, циментови продукти

81142016 Оператор, инсталация за размесване на бетон

81142020 Оператор, производство на цимент



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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38 СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА

МАТЕРИАЛИ

38.11 Събиране на неопасни отпадъци

38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

12126007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

24215028 Експерт, продажби

43232007 Диспечер, транспортни средства

33393016 Отговорник диспечери, куриерски услуги

75433004 Инспектор, качество на производствените процеси



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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61 ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

61.10 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи

21536003 Инженер, телекомуникации

35223006 Техник, съобщителна техника

21536015 Специалист телекомуникации

21536014 Експерт комуникации

13303004 Ръководител комуникационни технологии услуги



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора
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87 МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ

87.10 Дейност на заведения със здравни грижи

87.90 Други социални грижи с настаняване

87.20 Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и

зависими от наркотици

87.30 Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

22646005 Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

23596012 Педагог

53111001 Детегледачка

53211002 Санитар

53291008 Трудотерапевт



Локализиране на 45 ключови длъжности в 9те 
икономически сектора

https://www.eufunds.bg/

88 СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ

88.10 Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

88.91 Дневни грижи за малки деца

88.99 Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде

22666001 Логопед

22645001 Рехабилитатор

26346001 Психолог

26356003 Социален работник

22653002 Инструктор хранене



Локализиране на 45 ключови длъжности в 
9те икономически сектора

https://www.eufunds.bg/

91 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

91.01 Дейност на библиотеки и архиви

91.02 Дейност на музеи

26216011 Музеен педагог

26227003 Главен библиотекар

31153038 Техник-механик, кинотехника

44113004 Филмотекар

44113005 Фондохранител, музей/художествена галерия



Унифицирани профили за 45 ключови 
длъжности
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Беше съставен доклад за резултатите от тестването на текущите дигитални

умения в деветте икономически сектора, в който са показани:

1. Установени нива на общите дигитални умения

2. Сравнение между изискващите се нива и текущите нива на владеене на

дигиталните умения, необходими за професията/ длъжността
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▪ Беше разработен 1 бр. инструмент за оценка.

▪ Бяха обхванати 360 бр. самостоятелно тествани и оценени лица.

▪ Изготвен Доклад с изводи за актуалното състояние на текущите умения на

работната сила.

„Инструмент за оценка“ – обхваща тестване на текущите умения на работната сила

по сектори, по утвърдена методика за тестване и оценка на текущите умения на

работната сила, за преодоляване и надграждане на констатираните дефицити, за

целта бяха:

▪ Съставяне на въпросници, структурирани по типове ключови длъжности и

професии, и типове ключови дигитални умения;

▪ Провеждане на анкетиране, обхващащо представители на целевата група;

▪ Осъществане статистическа обработка на данните.



Пример: Сравнение между изискващите се и текущите нива на владеене
на дигиталните умения, идентифицирани като необходими

за изпълнението на професията/ длъжността
ЛЕСОИНЖЕНЕР

https://www.eufunds.bg/

21326001

Лесоинженер Общи дигитални умения:

Изискващо се
ниво на

владеене

Текущо ниво
на владеене

Необходимост от обучение

Сърфиране, търсене и филтриране на данни, 

информация и дигитално съдържание (1.1) Напреднало - 5 Основно 

Необходимо е сериозно обучение. 

Целта е тази група умения да се 

надградят с две нива по-нагоре.

Оценяване и анализ на данни, информация и 

дигитално съдържание (1.2) Напреднало - 5 Основно 

Необходимо е сериозно обучение. 

Целта е тази група умения да се 

надградят с две нива по-нагоре.

Умения за управление на данни, информация и 

дигитално съдържание (1.3) Напреднало - 6 Средно 

Необходимо е обучение, в 

резултат на което тази група 

умения да се доразвият с едно 

ниво по-нагоре.
Комуникация и взаимодействие с колеги, партньори 

и клиенти чрез дигитални технологии (2.1) Високо 

специализирано - 7

Средно 

Необходимо е сериозно обуче-

ние. Целта е тази група умения да 

се надградят с две нива по-

нагоре.
Споделяне на данни, информация и дигитално 

съдържание чрез подходящи дигитални технологии 

(2.2)
Високо 

специализирано - 7

Средно

Необходимо е сериозно обуче-

ние. Целта е тази група умения да 

се надградят с две нива по-

нагоре.
Умения за сътрудничество чрез дигитални 

технологии, в т. ч. съвместно изграждане и 

създаване на данни, ресурси и знания (2.4)
Напреднало - 6 Средно

Необходимо е обучение, в 

резултат на което тази група 

умения да се доразвият с едно 

ниво по-нагоре.
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Използвайки обучителна методика, базирана на общите методически

насоки по Компонент 1 и надградена със специфични за съответните

икономически сектори насоки относно необходимите дигитални умения

при изпълнение на локализираните ключови длъжности и професии ще

се състави :

Учебно съдържание с 9 бр. програми с обучителни материали

включващи набор от дидактично обосновани теми за неформално

обучение в областта на локализираните ключови дигитални

компетентности, необходими за успешно изпълнение на съответните

длъжности и професии – дейността приключва на 30 октомври.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Доц. д-р Валери Апостолов


