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Основни 
задачи 

Наблюдение и анализ на 
качествени и 

количествени тенденции 
на пазара на труда 

Стратегии за 
развитие на сектора 

Предложения за 
квалификационни и 

професионални 
стандарти 

Стратегии за 
образование и 

професионална 
квалификация 

Насърчава на 
прилагането на  

EQF, ECVET,EQARF 

Препоръки за 
преодоляване 

дисбаланса на пазара 
на труда 

Сътрудничество между 
предприятията и 

професионалното 
обучение 
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Европейски секторни съвети по заетостта и уменията   

Европейска мрежа от нац. съвети 

Национални съвети по заетост и умения 

 Европейски секторни съвети 

Подход отдолу-нагоре 

• Обмен на добри практики 
между националните съвети 

• Вазимодействие между 
бизнеса и доставчиците на 
обучение в сектора 

• Общ достъп до информация 

за заетостта и уменията 

• Подкрепа на социалния 

диалог в сектора 

• Препоръки за мерки и 

политики 

• Иницииране на общи 

действия 

Очаквана добавена 
стойност 

Основни принципи 
• Създават се по инициатива на 

ключовите участници от всеки сектор 

• Управление и контрол от страна на 

социалните партньори  

• Участие на доставчиците на обучение 

• Сътрудничество с други Европейски 

инициативи   
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Европейски секторни съвети по заетостта и уменията   

Създаване 

Сектори 

Предварителна 
оценка 

Анализ по поръчка на ЕК 
(разработен 2010 г.) 

Оценка на очакваното 
въздействие по 

сектори. Обхват  и 
дейности 

По инициатива на Европейските 
социални партньори и обучаващи 

организации в сектора (подбор 2011) 

Решение за създаване 
на ЕССЗУ 

Работна програма и индикатори за 
успех. Финансиране от ЕС.  

Периодична оценка 
на работата 

Резултати по индикаторите. Принос и 
добавена стойност 

Химическа 
промишленост 

Туризъм 
Пощенски и куриерски 

дейности  
Металургия 
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ESCO 

Пазар  
на труда 

Длъжности/ 
Работни места 

Умения/ 
Компетенции 

Квалификация 
Доставчици на 

обучение 

Общ език между пазара на труда и образователната система 

 EUROPEAN 

 SKILLS 

 COMPETENCIES 

 OCCUPATIONS 

 TAXONOMY 

Очаквано приложение 

Обяви за 
работа 
Подбор 

Търсене по 
ниво на 
умения 

Възможности 
за обучение и 

развитие 

Кариерно 
ориентиране. 

Учене през 
целия живот 

Управление 
на 

представянето 
и кариерно 

развитие 

Прогнозиране 
и планиране 

Избрани пилотни сектори 

Туризъм Здравеопазване 
Селско 

стопанство 
Преносими умения 
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ESCO 
 EUROPEAN 

 SKILLS 

 COMPETENCIES 

 OCCUPATIONS 

 TAXONOMY 

Базира се на съществуващи класификатори  и речници 
• ISCO-08/ преход към ISCO-88 

• Taxonomy_DB 

• EurOccupations 

• Disco 

• O*Net 

Характеристики 
• Многоезичен – 25 езика 

• Структуриран съгласно обща 

рамка 

• Семантично обвързани 

термини 

• Достъпен през Интернет и 

чрез стандартен протокол за 

обмен 

• 5000 длъжности 

• 6000 умения 
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ESCO 
 EUROPEAN 

 SKILLS 

 COMPETENCIES 

 OCCUPATIONS 

 TAXONOMY 

Връзка с национални/секторни модели (стандарти) за длъжности 

ISCO-08/88 

(единична група  

по НКПД) 

ESCO дефиниция 

НКПД-2011/2005 

(длъжност по НКПД) 

Изисквания за длъжността 

Стандарт за автоматизиран  

обмен на данни 

Реферира EQF 

Семантични 

хоризонтални  

връзки 

ESCO генеричен речник на уменията 
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Европейски паспорт на уменията 

Връзка между ученето през целия живот и пазара на труда 

Europass - за всички 

Europass - Приложение към 
сертификат - за 
професионално образование 
и обучение 
 

Europass – Приложение към 
диплома – за висше 
образование 
 
 

Europass – мобилност - за 
умения, придобити чрез 
организирана, 
международна мобилност 
 
 

Няма документи за: 
• Трудов опит или стаж в 

собствената страна 

(организиран или 

неорганизиран); 

• Неформално образование и 

обучение в собствената 

страна (напр. обучение в 

предприятието-

работодател); 

• Самостоятелно учене в 

собствената страна 
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Европейски паспорт на уменията 

Разширяване обхвата на Europass мобилност 
• Стаж/практика в собствената страна 

• Организирана доброволческа дейност 

• Неформално образование и обучение 

Съхранение и обработка на Europass Skills Passport 
• Централизирано 

• Чрез стандартизирани шаблони, позволяващи редакция 

Кой може да провежда практики и да вписва професионален опит 
• Лицензиране на предприятия за провеждане на стажове в сектора 

• Стандарти за изискваните от сектора резултати 

• Участие в разпределението на фондовете за развитие на работната 

сила 

Интеграция в процеса на валидиране на неформално  
придобити знания и умения 
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Модернизиране на Директивата за професионалните квалификации 

Професионална карта 

• Базирана на унифициран профил за професия 

• Издадена от компетентна професионална организации във всяка страна  

• Контрол от страна на европейска секторна структура 

Добра практика - професионална карта за инженери - EngineerING card 

• Базирана на унифициран профил за професия 

• Издадена от компетентна професионална организации във всяка страна.  

• Контрол от страна на европейска секторна структура (FEANI) 

Характеристики 

• Пълнота - образование, опит, допълнителна квалификация 

• Стандартизация - използва EQF, но и специфичен за сектора стандарт 

• Тест и признаване от трета страна - комисия, съставена от експерти от 

сектора и образователни институции в сектора 

• Гъвкавост чрез децентрализация - възможност за специфични вписвания 

според изискванията на държавата-членка 

• Доброволност - инженерите не са задължени, но получават добавена 

стойност 
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Подходът “отдолу-нагоре” 

Как ще го направим в България? 

UK strategy 2011 

“Ако искаме системата за развитие на работната сила  

да отговаря на нуждите на работодателите, правителството  

трябва да се намесва по-малко, а не повече.” 

 

 

Трябва да бъде създадена система за развитие на работната сила, в която: 

• Oтговорността за качеството и инвестициите се разпределя 

между правителството, работодателите и заетите лица 

• Потребителите управляват процеса 

• Могат да избират обучения, създадени съгласно нуждите на бизнеса  

и оценени от бизнеса 

 

 

Секторните съвети по уменията се считат за идеалния партньор  

за постигане на тези цели във Великобритания 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Ваня Кирова 

Българска стопанска камара 

тел. 980 10 90, 981 45 67 (факс) 

bic@bia-bg.com 
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