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Тази публикация е подкрепена от Програматa за заетост и социална 
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Solidarity – PROGRESS) (2007-2013). 

Тази програма се реализира от Европейската комисия. Тя е създадена, за да 
осигури финансова подкрепа за реализацията на целите на Европейския съюз 
в областта на заетостта, социалните дейности и равните способности, за да 
допринесе по този начин за постигане на целите на Стратегия 2020 на Европа 
в тези области. 

Седемгодишната програма е насочена към всички лица, които могат да 
помогнат за оформянето на развитието на подходящо и ефективно трудово и 
социално законодателство и политики сред 27-те страни-членки на ЕС, 
ЕФТА-ЕИП и страните, намиращи се в етап на кандидатстване и 
предварително кандидатстване за ЕС. 

Повече информация ще намерите на: http://ec.europa.eu/progress 
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Резюме 

A. Основни положения, задачи и цели на проекта 

Проектът анализира ролята и значението на уменията, които подлежат на прехвърляне, 
по отношение на способностите за заетост, адаптиране и професионална мобилност на 
хората на пазара на труда. Този анализ се базира основно на съществуващия опит и 
наличната информация, включително на финансирането на 18-те отраслови проучвания 
(виж European Commission 2009a) за определяне на бъдещите умения. 

Въпросът за уменията, които подлежат на прехвърляне, сам по себе си не е нов. Така 
че, анализът се базира на съществуващите трудове в страните-членки, но също и в 
други страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, особено 
САЩ и Канада, и на проучвания, извършвани от други международни организации. В 
подкрепа на анализа беше извършен преглед на европейско равнище в бизнес сектора, 
света на образованието и професионалното обучение и политическите кръгове, за да се 
получи подробен анализ на уменията, методите и средствата за тяхното определяне и 
развитие, главните действащи лица и тяхната роля. В резултат от проекта беше 
създаден този доклад, който включва следните основни части: 
• Първа част, посветена на ролята, която играят уменията, подлежащи на 
прехвърляне, в индивидуалните професионални пътеки изобщо и в светлината на 
икономическата криза и нейното неблагоприятно влияние от гледна точка на 
преструктурирането на компаниите; 

• Втора част, определяща общите и специфичните умения, подлежащи на 
прехвърляне, по отрасли и по длъжности, в сегашния контекст и в следващите 
години (до 2020 година); 

• Трета част, насочена към ролята на участниците, ангажирани в придобиването на 
умения подлежащи на прехвърляне, и на тяхното функциониране и сътрудничество; 

• Четвърта част, имаща за цел да определи средствата и методите, използвани в 
бизнеса и администрацията (университетите и организациите за професионално 
обучение, публичните служби по заетостта и публичните органи на различни нива), 
с цел улесняване на професионалните пътеки и мобилността на работниците чрез 
развитие на умения, подлежащи на прехвърляне;  

• Последна част, описваща препоръчаните средства и методи, свързани с 
прехвърлянето на умения. 

Б. Основа на проекта 

В момента всички икономически отрасли са в разгара на преструктурирането си, което 
трябва да се разглежда на фона на усилията за подкрепа и подобряване на 
конкурентоспособността на ЕС и за пренасочване на европейската икономика към нови 
дейности с по-висока добавена стойност, които могат да създадат нови и по-добри 
работни места. Успехът на тези усилия зависи от по-стратегическото управление на 
човешките ресурси, с по-динамично и с поглед към бъдещето взаимодействие между 
предлагането и търсенето на работна сила. 

Имайки предвид инициативата на Комисията “Нови умения за нови работни места”, 
извършваните промени означават, че уменията на хората ще трябва да се 
усъвършенстват и актуализират, и че трябва да се въведат стратегии за развитие на 
уменията, които са по-подходящи за настоящите и бъдещите потребности на пазара на 
труда. Освен това, в инициативата на Комисията “Актуализирана стратегическа рамка 
за европейско сътрудничество в образованието и обучението”, един от приоритетите на 
държавите-членки и на Комисията за периода 2009-2010 година е пълната интеграция 
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на ключови компетентности, подлежащи на прехвърляне, в учебните програми, оценки 
и квалификации. Гъвкавостта и адаптивността са от основно значение за развитието на 
пазар на труда, способен да предвижда и да поема икономическите и социалните 
промени. 

В допълнение към уменията, специфични за икономическия отрасъл, служителите 
трябва да притежават съвкупност от умения, подлежащи на прехвърляне, които ще 
осигурят на компаниите по-гъвкава, приспособима и мобилна работна сила, 
подпомагайки в същото време професионалната и географската мобилност на 
работниците и улеснявайки ги в развитието на техните професионални пътеки. Днес 
работниците вече не могат или рядко могат да останат на едно и също работно място, в 
една и съща компания или в един и същ отрасъл през целия си трудов живот. 
Следователно, промените на работния фронт са неизбежни, което поражда 
необходимостта хората непрекъснато да се приспособяват и да придобиват широк 
диапазон от общи и специфични умения, подлежащи на прехвърляне. 

В интересите на по-гъвкав пазар на труда, с цел насърчаване на непрекъснатото 
обучение за улесняване на мобилността, всеки, независимо от възраст, пол и социално-
икономически обстоятелства, трябва да изгражда, актуализира и развива общи умения, 
подлежащи на прехвърляне (работа в екип, решаване на проблеми, вземане на решения, 
“учене как да се учиш”, устна и писмена комуникация, информационно-
комуникационни технологии и др.) през целия си живот. Тези умения са посочени, inter 
alia, в Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година 
относно ключовите компетентности за учене през целия живот. И все пак, тези общи 
умения трябва да бъдат допълнени с по-специфични умения, които трябва да подлежат 
на прехвърляне между близко свързани отрасли.  

Освен този общ контекст, проучването беше извършено в ситуация, в която 
концепцията за уменията, подлежащи на прехвърляне, беше доста неясна и нямаше 
приета таксономия за описание на уменията, компетентностите и длъжностите на 
европейско и дори на световно ниво. Целта на проекта беше да анализира ситуацията, 
да преодолее препятствията на липсващата стандартизирана таксономия, да разработи 
и тества подходяща методология за идентификация и анализ на способността за 
прехвърляне на умения, да направи съответно проучване в 20 държави-членки на ЕС 
плюс Швейцария и да излезе с препоръки за съответни участници по отношение на 
способността за прехвърляне на умения. 

В. Към кого е насочен проектът? 

Проектът е насочен специално към участниците (работници, работодатели, отрасли, 
региони, публичен сектор, образователни институции), които са засегнати или са в риск 
да бъдат засегнати от структурни промени или от преструктуриране със специален 
фокус върху въпросите на способността за прехвърляне на умения, свързани с 
професионалната мобилност и приспособимост. 

Във времена на преструктуриране работниците са изправени пред риска да загубят 
работата си и трябва да бъдат подготвени за професионален преход в или извън 
рамките на настоящата си длъжност. Проучването дава описание на уменията, свързани 
с 219 професии, прави анализ на способността за прехвърляне на тези умения между 
различните професии и отрасли и дава примери за използване на тази информация с 
цел идентифициране на длъжностите, които са повече или по-малко тясно свързани от 
гледна точка на уменията, необходими за тяхното упражняване. Освен това, 
проучването идентифицира комплексно портфолио от кръстосани умения, които могат 
да бъдат развити по всяко време, тъй като те подкрепят общата способност за трудова 
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заетост и приспособимост на работниците. Това се допълва от анализ на уменията, 
които се очаква да бъдат най-търсени в бъдеще. Предложен е специфичен модул в 
подкрепа на кариерното консултиране и професионалната мобилност на работниците в 
модулна система от средства, насочени към развитието и способността за прехвърляне 
на умения. 

По време на проучването в областта са събрани мнения на работодателите за ролята на 
уменията и различните аспекти на способността за прехвърляне на уменията, които 
след това са анализирани и използвани от екипа по проекта за изготвяне на препоръки. 
Докладът предлага на работодателите 219 профила на професионални умения и 
методология за тяхното създаване. Предлага се модул на работодателя за създаване на 
профили на уменията за различни професии, който може да бъде използван и във 
всички процеси на разработка на човешките ресурси. 

На базата на сходствата на структурата на заетостта по професии са създадени двадесет 
клъстъра от отрасли. Наличието на едни и същи или твърде сходни професии във 
всеки клъстър от отрасли дава възможност за идентификация на уменията с висока 
способност за прехвърляне, които могат да осигурят по-висока професионална 
мобилност. Това може да се използва в подкрепа на професионалния преход в рамките 
на тези клъстъри от отрасли във времена на преструктуриране с цел да се намалят 
ненужните отраслово-специфични умения, дължащи се на излишъка от опитни 
работници в някои компании от сектора. Създадена е специфична структура за 
профилите на уменията по отношение на способността за прехвърляне на уменията в и 
между отраслите и е предложено он-лайн средство за профилиране на уменията за 
бъдещо изследване и развитие. 

Проектът е насочен към основните заинтересовани лица в регионите, тъй като те са 
важни участници на съответните свои пазари на труда. Географската мобилност на 
работниците в Европейския съюз е ниска, което означава, че регионалните и местните 
инициативи за заетост играят важна роля за посрещане предизвикателствата на 
глобализацията и постоянните промени на пазара на труда. Проучването препоръчва 
по-широка информираност за пазара на труда, стратегии по отношение на уменията и 
партньорско сътрудничество във вид на споразумения за териториална заетост или 
подобни видове местни инициативи за заетост с цел предвиждане на промените и 
упражняване на сериозно влияние върху приспособимостта и професионалната 
мобилност на населението. 

Разяснени са ролите на участниците от публичния сектор в много области, свързани с 
преструктурирането и уменията, като превантивни действия чрез развитие на 
подходящи умения в системите на началното и непрекъснатото образование, 
валидиране на придобитите умения в неформалното и нередовното учене, системи за 
кариерно ориентиране и съответствие на длъжностите и други. Предложени са 
специфични средства и методи, подкрепящи развитието и способността за прехвърляне 
на умения в модулна система, която подлежи на бъдещо изследване и внедряване. 
Предложено е по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения чрез 
свързване и интеграция на съществуващите системи и методи, включително тези, които 
са развити в проучването. Освен това, проектната таксономия на уменията и 
методологията за тяхното описание могат да се използват като входни данни за 
инициативата ESCO. 

Проектът е насочен към участниците от сферата на образованието чрез резултати от 
проучването, които потвърждават неудовлетвореността на работодателите, публичния 
сектор и образователните организации от качеството на развитие на уменията – както 
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на специфичните за длъжността твърди умения, така и на кръстосаните умения, 
основно в началното образование. В проучването са направени няколко препоръки, 
включително създаване на модел на компетентностите в напречните умения и 
приложението му от началните училища по отношение ученето на възрастни. 

Г. Основни заключения на проекта и последствия за съответните заинтересовани лица 

Основните заключения на проучването на уменията, подлежащи на прехвърляне, са 
представени под формата на заключения към съответните части на проекта: 

1.  Уводен анализ на ролята на уменията, подлежащи на прехвърляне, в 
професионалните пътеки и флуидността на пазара на труда 

Уменията, подлежащи на прехвърляне, не съответстват на никоя обективно 
дадена и качествено различна категория умения. Те са умения, приложими по 
отношение на различни задачи и длъжности, за които нивото на приложимост варира в 
зависимост от икономическия, законодателния, географския и други контексти. 
Колкото по-общо е умението, толкова по-голяма е способността му за прехвърляне и 
обратното. Тъй като не съществува чист вид умения, подлежащи на прехвърляне, или 
такива, които не подлежат на прехвърляне, т.e. способността за прехвърляне не е 
дискретна, а е непрекъсната променлива, има смисъл да се обсъжда нивото на 
способността за прехвърляне на уменията вместо да се прави разграничение между 
уменията, подлежащи на прехвърляне, и тези, които не подлежат на прехвърляне. 

Работодателите правят разлика между твърдите умения, каквито са специфичните за 
длъжността умения, които са тясно свързани със знанията и лесно се наблюдават, 
измерват и научават, и меките умения, каквито са неспецифичните за длъжността 
умения, тясно свързани с отношението, които са нематериални и трудни за измерване 
и развитие. Други участници, основно политикотворци и образователни институции, 
обикновено правят разлика между общи (или генерични) и специфични умения. 

Няма стройна теория за дефиниране и класифициране на различните умения и 
няма общоприета таксономия на уменията. Така че, на базата на извършения анализ, 
екипът по проекта реши да разграничи три категории умения: 
• меки умения; 
• общи твърди умения; 
• специфични твърди умения. 

Специфичните твърди умения се характеризират с по-ниското си ниво на способност за 
прехвърляне, докато меките умения и общите твърди умения са умения с висока 
способност за прехвърляне в отраслите и професиите и могат да бъдат определени като 
кръстосани умения. 

Съществува връзка между способността за прехвърляне на уменията и риска от 
загубване на работата или неуспеха да се намери друга Способността за заетост на 
хората се базира на специфичните умения, а кръстосаните умения я подкрепят. 
Хората, притежаващи по-голям запас от умения, са изправени пред по-малък риск от 
безработица по време на икономическа криза. 

Лесният аутсорсинг (Бел.пр. – изнасяне на производството извън страната) в 
глобализиращия се свят повишава динамиката на пазара на труда, така че служителите 
трябва да инвестират в развитието на уменията си, за да увеличат възможностите да 
запазят работата си или лесно да намерят нова. Нито частният, нито публичният сектор 
могат да носят пълна отговорност за способността за заетост на индивида. 
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Личната отговорност и саморазвитието са от голямо значение. Предимство е да 
притежаваш различни умения, тъй като при необходимост това улеснява 
преместването на работника в настоящата му организация или извън нея, към други 
професии и отрасли. Работодателите търсят работници, способни да вършат работата и 
да я вършат добре. В това отношение кръстосаните умения, които варират от 
решаването на проблеми до междуличностни умения, се смятат за важни. 
Притежаването на такива умения, които могат да се прехвърлят от един контекст в 
друг, е добра основа за натрупване на специфичните умения, изисквани от дадена 
длъжност. 

Както показва едно експертно проучване, осъзнатостта на компаниите за значението 
на развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, не се повлия значително от 
световната икономическа криза (виж Приложение 1, Въпрос 3). Основните причини 
за това са две. Първо, компаниите, използващи напреднали системи за развитие на 
човешките ресурси, обръщат непрекъснато внимание на тази тема. Второ, кризата и 
последвалата висока безработица създадоха излишък от човешки ресурси с адекватни 
нива на специфични и кръстосани умения. От друга страна, във времена на криза и 
мащабно преструктуриране публичният сектор често подтиска развитието на 
уменията (включително кръстосаните умения) на служителите (обикновено в 
съчетание с краткосрочни работни мерки, внедрени от работодателите), за да 
поддържат заетостта (ICT ILO 2010). 

2.  Подробен анализ на уменията, подлежащи на прехвърляне, в икономическите 
отрасли в Европа в настоящия контекст и през следващите години (до 2020 г.) 

Следните резултати от тази глава са най-ценният принос за бъдещето развитие на 
европейско равнище на система на човешките ресурси, базираща се на уменията. 

Класификация и описание на уменията, и особено на кръстосаните умения, т.e. 
меките умения и общите твърди умения. Общото разбиране на предлаганата 
класификация на уменията, включително тяхното описание, е потвърдено от 
респондентите на проучването на ЕС. 

Преди да бъде изследвана способността за прехвърляне на уменията (виж Глава 2), 
уменията бяха разпределени в групи, т.e. Меки умения, Общи твърди умения и 
Специфични твърди умения. Системната класификация изискваше не само 
идентификация на уменията в тези отделни групи, но също и тяхната спецификация. 

Меките умения, т.e. неспецифичните за длъжността умения, свързани със 
способността на индивида да действа ефективно на работното място, обикновено се 
описват като идеално подлежащи на прехвърляне. Списъкът на меките умения, техните 
описания и спецификациите на отделни под-умения са дадени в Приложение 7.1 заедно 
с описанието на общите твърди умения и клъстъри от специфични твърди умения. В 
проекта са използвани следните 22 меки умения, групирани в 5 клъстъра: 
• Лични умения за ефективност: Самоконтрол и устойчивост на стрес; 
Самоувереност; Гъвкавост; Творчество; Учене през целия живот. Тези умения 
отразяват някои аспекти на зрелостта на индивида по отношение на самия него, 
останалите и работата. Те са свързани с качеството на работа на индивида при 
натиск и трудности от страна на обкръжението.  

• Умения за взаимоотношения и обслужване: Междуличностно разбирателство; 
Ориентация към клиента; Сътрудничество с другите; Комуникация. Тези 
умения дават на хората възможност да разберат потребностите на другите и да си 
сътрудничат с тях. Уменията за комуникация са свързани с всички клъстъри, но са 



 

 12

включени в този поради важната си роля в изграждането на взаимоотношенията и 
комуникацията с другите. 

• Умения за въздействие и влияние: Въздействие/Влияние; Организационна 
осъзнатост; Лидерство; Развитие на другите. Уменията в този клъстър отразяват 
влиянието на индивида върху другите. Управленските компетентности са 
специално подмножество от този клъстър. 

• Умения за постижения: Ориентация към постижения, ефикасност; Грижа за 
реда, качеството, точността; Инициативност, проактивен подход; Решаване на 
проблеми; Планиране и организация; Изследване и управление на 
информацията; Автономност. Същността на този клъстър е тенденцията към 
действие, насочена повече към изпълнението на задачите, отколкото към 
въздействието върху други хора. 

• Когнитивни/познавателни умения: Аналитично мислене; Концептуално мислене. 
Тези две умения отразяват когнитивните процеси на индивида – как лицето мисли, 
анализира, аргументира, планира, проявява критичност, идентифицира проблемите 
и ситуациите и предлага обяснения, хипотези и идеи. 

Общи твърди умения, т.e. технически и специфични за длъжността способности, 
които могат да се прилагат ефективно в почти всички длъжности в по-голямата част от 
компаниите, професиите и отраслите и в личния живот и които се считат за 
притежаващи висока способност за прехвърляне. Списъкът на общите твърди умения и 
тяхното описание е даден в Приложение 7.1 от доклада. В проекта са използвани 
следните 6 общи твърди умения: Законодателна и регулаторна заинтересованост; 
Икономическа заинтересованост; Основни умения в науката и технологиите; 
Екологична заинтересованост; Умения, свързани с информационно-
комуникационните технологии/Eлектронни умения; Общуване на чужди езици. 

Специфичните твърди умения са техническите и специфичните за длъжността 
способности, които са приложими в малък брой компании, професии и отрасли. Те 
описват специалните атрибути за практическото упражняване на професията. Анализът 
на тяхната способност за прехвърляне изисква създаването на специфична 
класификация за този тип умение, тъй като изискванията на работодателя са твърде 
специални, за да бъдат съпоставими при анализ. Като решение, екипът по проекта 
обедини тези специфични твърди умения в клъстъри, като групира специфичните 
твърди умения, изглеждащи твърде подобни от гледна точка на базата знания или 
изпълнението на задачите. В резултат от клъстърната организация на специфичните 
твърди умения бяха получени 264 клъстъра на специфични твърди умения. 

Профили на уменията за 219 професии, развити в съответствие със стила “T” (1), 
препоръчан от Експертна група „Нови умения за нови работни места”, който съчетава 
кръстосаните умения и уменията, специфични за длъжността. Профилите на 
професионалните умения описват уменията, изисквани за изпълнение на длъжността на 
избрани професии съгласно описаната по-горе класификация на уменията. Профилите 
на уменията за всички 219 професии могат да се намерят в Приложение 8.1. на доклада. 
Пример на профила на уменията за една избрана професия от групов Раздел 
“Гражданско инженерство и строителство” е даден в следната Таблица. 

Таблица: Пример за профили на професионални умения 

                                                           

(1)
 т.e. развитие на правилната съвкупност от умения: лицата трябва да съчетават основни кръстосани умения (хоризонтална лента) 

със специфичните умения, необходими за длъжността (вертикална лента) (Експертна група „Нови умения за нови работни места”, 

2010). 
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Отрасъл „Гражданско инженерство и строителство“ 

Водопроводчик Общи твърди умения: Основни компетентности в науката и 
технологиите. 

Специфични твърди умения: Ориентация в техническата 
документация; Оценка и контрол на качеството на суровините, 
полуфабрикатите и продуктите; Техническо чертане; Изхвърляне на 
отпадъци; Работа с металообработващи машини; Контролни 
измервания в оперативните и производствените процеси; Поддръжка 
на сгради; Изготвяне на проектна документация; Инсталация, 
експлоатация, поддръжка и оптимизация на енергийно оборудване; 
Монтаж, сглобяване и инсталация на тръбопроводи. 

Меки умения: Сътрудничество с другите; Комуникация; 
Ориентация към постижения, ефикасност; Грижа за реда, качеството 
и точността; Решаване на проблеми; Автономност; Аналитично 
мислене. 

 

Методология за идентификация на способността за прехвърляне на умения между 
професиите и отраслите, която е тествана върху избрана извадка от 219 професии 
и 20 групи отрасли, като нейната полезност за анализа на способността за прехвърляне 
на умения е доказана, независимо от ограниченията, дължащи се на размера на 
извадката. Резултатите показват нивата на способността за прехвърляне на 
уменията в и между отраслите, взаимоотношенията между отделните професии и 
някои други взаимоотношения, важни за професионалната мобилност. Показани са 
възможностите за бъдещо използване в някои практически приложения, като 
например за бъдещо развитие на средства за поддръжка на прехвърлянето на умения и 
мобилността на работната сила. 

Уменията, подлежащи на прехвърляне между професиите, са най-интересният 
резултат по отношение на способността за прехвърляне на умения и 
професионалната мобилност. Бъдещото разширяване на избраната извадка, така че да 
включва повече професии и интерактивен подход, а  именно мрежово приложение или 
приложения за база данни, ще даде възможност да се използва потенциала на тази 
методология, както се препоръчва в доклада. 

Идентификацията на уменията, подлежащи на прехвърляне между професиите (виж 
Приложение 8.2) дава възможност за количествена оценка на индекса на способността 
за прехвърляне, т.e. делът на уменията, подлежащи на прехвърляне  между 
професиите, като процент от общия брой на уменията за всеки отрасъл. Този анализ 
показва, че в някои отрасли за хората с по-висок индекс на способност за прехвърляне 
на уменията е по-лесно да преминат от една длъжност на друга, докато в други 
отрасли това е много по-трудно; това оказва известно влияние върху отрасловата 
мобилност на пазара на труда. Образованието, Информационно-комуникационните 
технологии и Медиите са отраслите с най-високи стойности на индекса на 
способност за прехвърляне. В другия край на скалата са отраслите на домакинските 
дейности и другите дейности, свързани с личното обслужване, производството на 
хранителни продукти, напитки и тютюн и производството на дървесина и мебели, 
които са с най-нисък индекс на способност за прехвърляне. Трябва да се подчертае, че 
тези резултати говорят за потенциална мобилност между професиите в рамките на 
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различните отрасли, докато при оценката на реалната професионална мобилност в 
даден отрасъл трябва да се вземе предвид специфичния контекст. 

Бъдещият анализ на способността за мобилност на уменията между 
икономическите отрасли даде възможност да бъдат идентифицирани двойките 
отрасли с най-голямо и най-малко сходство на уменията. Това са групите от отрасли с 
най-голям брой общи умения, където сходството се базира в по-голяма степен на 
специфични твърди умения: 
• производство на хранителни продукти, напитки и тютюн и производство на 
хартиени, гумени и пластмасови продукти, друго производство; 

• търговия на дребно и едро, складова дейност и отдаване под наем; 
• производство на хартиени, гумени и пластмасови продукти, друго производство и 
търговия на едро, складова дейност и отдаване под наем; 

• търговия на едро, складова дейност и отдаване под наем и специализирани, 
пощенски и библиотечни услуги; 

• хотелиерство, дейности, свързани с предлагане на храна и напитки и търговия на 
дребно; 

• производство на хранителни продукти, напитки и тютюн и производство на 
дървесина и мебели. 

По-долу са изброени отраслите с най-малък брой общи умения: 
• гражданско инженерство и строителство и информационно-комуникационни 
технологии; 

• дейности, свързани с медицинските и социалните грижи и земеделие, горско 
стопанство и риболов; 

• производство на текстил и кожа и информационно-комуникационни технологии; 
• производство на метали, електронно оборудване и транспортни средства и 
образование; 

• гражданско инженерство и строителство и образование. 

Подробна информация за сходството на отраслите на базата на уменията ще намерите в 
Приложение 8.5. 

Профилите на професионалните умения (виж Приложение 8.1) дадоха възможност да 
се идентифицират уменията, които са важни и подлежат на прехвърляне в 
различните професии от икономическите отрасли; освен това, те показаха разликите 
в изискванията на отделните отрасли. Подробна информация за способността за 
прехвърляне на всички умения, т.e. меките умения, общите твърди умения и 
специфичните твърди умения, базирани на нивото на способността за прехвърляне в 
различните отрасли и икономиката като цяло (всички отрасли заедно) ще намерите в 
Приложение 8.6. 

Уменията, подлежащи на прехвърляне в икономиката, т.e. уменията, приложими по 
отношение на различни професии в различни отрасли, могат да се класифицират най-
точно като “кръстосани умения”. Оценка на способността за прехвърляне на меките 
умения, общите твърди умения и специфичните твърди умения в цялата икономика е 
дадена в Таблица 2.5. 

Освен анализът, извършен по проекта, бяха идентифицирани уменията с голяма и 
средна способност за прехвърляне в цялата икономика и вътре в отделните отрасли на 
базата на реакцията на 185 експерти от компаниите, които бяха помолени да 
отбележат уменията, за които се смята, че могат да се прехвърлят лесно между 
различните професии. Резултатите са показани в доклада, виж Клетка 2.12. 
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Както подчертаха респондентите, много е трудно, а понякога дори е със съмнителна 
стойност да се говори за способност за прехвърляне на умения изобщо, т.e. в цялата 
икономика, поради значителните различия между отраслите и/или професиите. 

3. Подробен анализ на ролята, значението и участието на заинтересованите участници 

Предприятията са сред най-важните участници в областта на развитието на уменията 
и кръстосаните умения, въпреки че те се фокусират основно върху уменията, 
приложими по отношение на компанията и подлежащи на прехвърляне в нея. В общия 
случай възможността служителите да развиват кръстосаните си умения, както и 
възможностите за вътрешна мобилност и способността за прехвърляне на 
специфичните за длъжността твърди умения зависят от големината на работодателя. 
Това означава, че служителите на малките компании и на микрокомпаниите са в 
неизгодно положение по отношение на достъпа си до съответно обучение и лично 
развитие, което може да направи излишъците особено неприятни за тях. Признаването 
и оценката на кръстосаните умения на новите работни места е по-трудно за 
малките компании, докато големите и средноголемите компании правят такива оценки 
за длъжностите от високо ниво. Компаниите биха приветствали сертификацията на 
индивидуалните нива на кръстосаните умения. 

Консултантите по човешки ресурси и обучаващите организации играят критична 
роля като иноватори и доставчици на услуги. Консултантите по човешки ресурси и 
мениджмънт са лидери на иновацията в развитието и прилагането на нови средства, 
имащи за цел да подобрят конкурентоспособността на компаниите. 

Публичните служби по заетостта са най-важните участници в оценката и 
придобиването на нови умения и в подкрепата на способността им за прехвърляне в 
целевите групи на безработните хора. Най-уязвими са възрастните хора (подобряващи 
остарелите си умения и придобиващи умения за нови длъжности), търсещите работа 
за първи път (умения, необходими за влизане на пазара на труда) и мигрантите 
(езикови умения, междукултурни умения и умения, специфични за длъжността). Те 
използват “традиционно” портфолио от средства и методи, като индивидуална оценка 
на уменията, кариерно ориентиране, усвояване на умения и помощ при търсене на 
работа. Независимо от това, въвеждането на нови средства и национални системи за 
подкрепа е ограничено. 

Началното образование е най-слабата точка в развитието както на кръстосаните, 
така и на специфичните за длъжността умения. Това е широко признато от 
участниците, и то не само от предприятията, но което е учудващо – и от 
представителите на публичния сектор и образованието. Слабата взаимовръзка между 
преобладаващия фокус върху теоретичните знания и практическите умения, 
недостатъчната връзка между образователните програми и изискванията на 
работодателите и недостатъчното развитие на меките умения са най-значителните 
слабости на началното образование. 

Регионалните и локалните участници, заедно с предприятията, са може би вторите 
по важност участници в инициативите на пазара на труда, включително тези, свързани 
със способността за прехвърляне на умения. Основната причина за това е 
преобладаващата регионална и локална мобилност на работната сила в ЕС, а след 
това – регионалните и локалните компетентности в областта на развитието на 
партньорствата сред ключовите участници за решаване на сложните въпроси на 
пазара на труда. Има много примери за най-добри практики на това равнище. От друга 
страна, не всички региони и техните основни заинтересовани лица осъзнават 
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ролята си и/или играят активна роля в развитието и прилагането на регионалните и 
локалните стратегии по отношение на уменията. 

Профсъюзите играят активна роля в развитието на националните квалификационни и 
професионални стандарти, но по-рядко участват в прякото им прилагане. На ниво 
компания те могат да окажат влияние върху политиката за обучение на 
ръководството, включително по отношение на важния въпрос за кръстосаните умения 
и способността за прехвърляне на уменията. Ако се очакват преструктуриране и 
излишъци на работна сила, тази роля на профсъюзите нараства, тъй като те 
представляват индивидуалните интереси на служителите и се стремят да подобрят 
бъдещите им перспективи. Тази роля липсва в малките компании и 
микрокомпаниите, чиито служители имат по-труден достъп до развитието на 
кръстосани умения и способност за прехвърляне на уменията. 

Между различните държави-членки на ЕС има съществени разлики в подходите към 
развитието на умения и прилагането на системи за умения, подлежащи на 
прехвърляне. Мерките на равнище ЕС в тази област са предизвикват положителни, но 
доста бавни промени. На практика, интелигентни стратегии се прилагат рядко или 
бавно. 

4. Анализ на идентификацията на средствата и методите, използвани за насърчаване на 
мобилността на пазара на труда чрез умения, подлежащи на прехвърляне 

Всички работодатели са силно заинтересовани от вътрешната мобилност на 
служителите, подкрепена от развитието на умения, подлежащи на прехвърляне. Много 
големи и средни компании притежават усъвършенствани и добре развити системи за 
човешки ресурси, основаващи се на компетентността и таланта, докато малките 
компании и микрокомпаниите развиват умения обикновено като част от своите 
бизнеспроцеси, т.e. чрез учене в процеса на работата. Но дори и в този случай могат 
да се посочат доста специфични методи, които се използват за признаване, развитие и 
оценка на уменията от работодателите: периодична атестация на служителите, обратна 
връзка и 360-градусова оценка; балансирана атестационна карта, ревизия на работата на 
базата на компетентността или интервю за поведенчески събития, кръг за качествен 
контрол, бенчмаркинг, центрове за оценка и развитие. 

Работодателите, обикновено по-големите, използват специфични средства и за 
предвиждане на потребностите си от умения. Сред тях са различни видове анализи, 
напр. SWOT анализ (Бел.пр. – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите), анализ на потребностите на компанията, анализ на търсенето на пазара и на 
нуждите на клиентите (проучвания на пазарните потребности), анализ на сценариите, 
глобален анализ, технически анализ на бъдещите проекти или предвиждане на 
тенденциите и следене на промишлените разработки. Времевият хоризонт на 
прогнозите е различен в зависимост от големината на компанията, стабилността на 
положението й на пазара, съответните пазарни тенденции и динамика, технологични 
промени и др. Големите компании обикновено са по-способни да предвиждат 
потребностите си от умения в дългосрочен план (5 и повече години), докато хоризонтът 
на малките компании е доста по-малък (месеци или няколко години). Предвиждането 
на бъдещите потребности от умения се насърчава и понякога организира от 
организациите в публичния сектор. Те използват основно анализи на пазара на труда 
и дългосрочни или средносрочни прогностични проучвания, като прогнози за 
тенденциите в професиите или уменията, наблюдения на пазара на труда и анализи на 
новите тенденции в технологиите. 
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Освен това, публичният сектор се грижи за преминаването от традиционните 
образователни системи, основаващи се на знанието, към образователни системи, 
основаващи се на компетентността, каквито са въведени в много страни, както и за 
прилагането на националните квалификационни и професионални стандарти. 
Осигуряването на основна рамка, подкрепяща способността за прехвърляне на 
уменията, е основната задача на публичния сектор по отношение на професионалната 
мобилност. Следващата стъпка, улеснена от гореспоменатите процеси, е развитието на 
системи за акредитиране/признаване на умения, придобити в предишно учене, 
които са необходими за бъдещата подкрепа на професионалната мобилност. Системите 
за акредитиране/признаване в голямата си част имат национален характер, но 
няколко страни имат регионални системи. В типичния случай системата за 
акредитиране/признаване се контролира и организира от държавата (правителството), 
но се предлага от частни компании. Необходимостта от тези системи се подчертава и 
от значението на формалните дипломи и сертификати, които служат като сигнали за 
работодателите. 

Публичните служби по заетостта използват няколко средства, подкрепящи 
способността за заетост и професионалната мобилност на търсещите работа, които са 
пряко свързани със способността за прехвърляне на уменията. Сред най-важните 
средства са обучението в умения за търсене на работа и индивидуалното кариерно 
консултиране (включващо кариерни планове). 

Образователният сектор и консултантите по човешки ресурси развиват и прилагат 
следните методи и средства, свързани със способността за прехвърляне на умения: 
развитие на самооценка, кариерно консултиране, центрове за оценка и развитие, 
индивидуална подготовка, менторство, приложения в областта на информационно-
комуникационните технологии и извънпрограмни дейности. Ученето в хода на работата 
е жизненоважен метод за развитие на умения, който може да бъде подкрепен от други 
съответни средства, като работни срещи, семинари, конференции, индивидуална 
подготовка, дистанционно обучение, смесено обучение, електронно обучение, 
консултиране, наблюдение и проверка на работата от експерт или колега, споделяне на 
опит, умения и знания, сертифицирани курсове за обучение, екипни дискусии и др. 
Освен многото примери за добри практики от “дъното”, съществува голяма празнота 
и голяма нужда от промяна в подхода и методите на предлагане по отношение на 
развитието на умения, както на специфични твърди умения, така и на кръстосани меки 
умения, особено в началното образование. 

Д. Препоръки 

Основните препоръки са изложени във връзка със съответните части от проекта: 

1.  Уводен анализ на ролята на уменията, подлежащи на прехвърляне, в 
професионалните пътеки и флуидността на пазара на труда 

Кръстосани, вместо подлежащи на прехвърляне умения, е удачният термин от по-
висока категория, който следва да се използва за обозначаване и групиране на меките 
умения и на общите твърди умения, които поради естеството си подлежат на 
прехвърляне във всички отрасли и професии и оказват важно влияние върху житейския 
успех. 

Необходимо е да се прави разлика между вътрешната и външната способност за 
прехвърляне. Вътрешната способност за прехвърляне в една организация и външната 
способност за прехвърляне към други организации, отрасли и професии също са 
взаимно свързани, но все пак представляват различни “светове” по отношение на 
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мотивацията на основните участници, средствата и методите, използвани в подкрепа на 
развитието на умения (или валидирането на умения, придобити в предишно учене). 

Всички умения подлежат в по-голяма или по-малка степен на прехвърляне в 
зависимост от специфичния контекст. Реалното прехвърляне на умения (като процес, 
свързан с професионалната мобилност) следва да се подкрепя от специфични 
системи, методи и средства. Като пример може да се посочи регионалният пазар на 
труда, с неговото високо ниво на сътрудничество между работодателите, 
образователния сектор, публичните органи на властта и другите местни участници, 
които определят стратегията си по отношение на уменията с подкрепа от проучване на 
пазара на труда и различни средства, като центрове за кариерно ориентиране, агенции 
по заетостта и др. Този специфичен контекст подкрепя по-лесния професионален 
преход на работниците, включващ прехвърляне на техните умения. Друг контекст може 
да се илюстрира от местния пазар на труда в отдалечена област, който предлага много 
ограничена възможност за прилагане на някои специфични за длъжността твърди 
умения. Разширяването на този местен пазар на труда чрез подобряване на 
транспортната инфраструктура и улесняване на пътуването до работното място в 
близките градове може да повиши броя на работодателите, нуждаещи се от 
специфичните за длъжността умения на пътуващите работници. Промяната в контекста, 
т.e. разширяването на пазара на труда от селото към пазара на труда в близките градове, 
прави специфичните за длъжността умения по-общи, поради по-големия брой на 
компаниите, ценящи тези умения. 

Липсата на ресурси за развитие на човешкия капитал в частния сектор в резултат 
от кризата следва да се компенсира от публичните източници, което често намалява 
цената на образованието за работодателите или дори насърчава замяната на част от 
неизползваното работно време със съответно обучение. Подкрепата за придобиване 
на умения от страна на работещите и на безработните помага за запазване на 
работата и намаляване на безработицата. 

Политикотворците следва да вземат превантивни мерки по отношение на 
развитието на способността за прехвърляне на уменията. Във времена на икономическо 
възстановяване работодателите са или могат да бъдат по-мотивирани да инвестират в 
обучение, включващо кръстосани умения, отколкото по време на икономическа 
рецесия. Съответни данъчни инициативи от страна на работодателите и “права на 
способност за трудова заетост” от страна на служителите следва да насърчават 
проактивното поведение от страна на тези ключови участници и гладката флуктуация 
на инвестициите в образованието по време на бизнес цикъла (и така да се минимизира 
необходимостта от публични инвестиции по време на икономически спад). 

2. Подробен анализ на уменията, подлежащи на прехвърляне в икономическите 
отрасли в Европа в настоящия контекст и в следващите години (до 2020 г.) 

Методологията и средствата следва да се тестват в бъдеще в около 3 или 4 отрасъла, 
където те биха се прилагали в целия диапазон, т.e. да се опишат всички професии, да се 
приложи методологията на профилиране в комбинация със задачите, които трябва да се 
изпълнят, да се уточнят по-нататъшните последици за образователните сектори, както и 
средствата за кариерно консултиране и съответствие на длъжностите. Освен това, в 
това бъдещо изследване трябва да се анализират и вземат предвид мненията на 
търсещите работа, с цел да се разработят лесни за ползване и изчерпателни средства. 

За описание на всички професии във всички отрасли в бъдеще могат да се 
използват средства за профилиране на уменията, използващи кръстосаните умения 
за обща база и описанието на специфичните за длъжността умения като ръководство за 
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тяхното бъдещо развитие. Средството може да се прехвърли на интерактивна он-
лайн платформа, за да се даде възможност за лесна актуализация на T-образните 
профили на професионалните умения и лесното им приспособяване към нуждите на 
потребителите (така че да отразяват спецификата на регионите, отраслите, 
компаниите). Профилите на професионалните умения трябва да се създават, като се 
отчетат различните нива на умения, изисквани от отделните професии. 

Методологията дава възможност за създаването на общи професионални профили 
(дефинирани на ниво ЕС), които следва да бъдат достъпни за приспособяване в 
различни контексти (национални/регионални/отраслови спецификации) чрез 
развитието на гъвкаво и динамично средство, което да отразява променящите се 
ситуации на пазара на труда. Необходима е синхронизация със съществуващите 
системи и инициативи на ниво ЕС, а именно EQF и ESCO. Системите на ЕС не трябва 
да се налагат на всички участници. Подобряването на управлението на човешките 
ресурси в МСП може да се насърчи чрез икономически ефективно използване на 
общите професионални профили, приспособими към техните условия. 

Методологията може да се използва за база на средство за кариерно консултиране, 
ако е създадена за максимален брой както висококвалифицирани, така и 
нискоквалифицирани професии във всички отрасли, прехвърлена на интерактивна он-
лайн платформа и свързана със система от предвиждания за търсенето на работни 
места. 

На съответни нива от образователните системи следва да се развиват умения, 
идентифицирани като такива с висока способност за прехвърляне в икономиката или 
отраслите. Освен това, съществува голям потенциал за оползотворяване на 
представените методология и средства в тяхното прилагане спрямо процеси на 
признаване и валидиране на предишно неформално и нередовно учене. Това 
прилагане може да изисква бъдещо изследване в съответните области. 

Необходимо е да се изследват източниците на информация за бъдещото развитие и 
възможността за тяхното комбиниране им с цел получаване на съответна информация 
за бъдещите потребности от умения. 

Като еталон за бъдещи инициативи на ЕС и другите участници на национално равнище 
по отношение на системите, подкрепящи професионалната мобилност, способността за 
прехвърляне на умения и прогнозирането на бъдещите умения се препоръчват O*NET 
и CareerOneStop systems (САЩ), които предлагат интерактивно и взаимосвързано 
множество от лесни за ползване приложни средства за всички заинтересовани 
потребители. 

3. Подробен анализ на ролята, значението и участието на заинтересованите участници 

Препоръчва се развитието на кръстосани умения да започне в много ранна възраст, 
т.e. в детската градина и в основното училище, и да продължи през целия 
образователен цикъл. Основното ниво трябва да бъде цел като резултат от ученето 
в началното образование за всички ученици. Необходимо е да сме сигурни, че 
учителите притежават съответното ноу-хау и могат да се справят със задачата си, т.e. да 
предоставят “набор от средства” и обучения на учители, подкрепящи ученето на базата 
на компетентности, с цел развитие на способностите им да използват нови методи на 
преподаване и да отразяват нуждите на пазара на труда в учебната практика. За целта, 
проучването препоръчва и предлага Модел на компетентността на кръстосаните 
умения на европейско равнище. 
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Препоръчва се прилагането на наблюдения на регионалния и локалния пазар на 
труда, с цел допълване на наблюденията на националния пазар на труда. На базата на 
факта, че основната част от работната сила в ЕС е тясно свързана с окръжаващата среда 
и географската мобилност е сравнително ниска, регионалните и локалните участници 
могат да използват това средство за изобразяване на текущите потребности от умения и 
прогнозите за бъдещото търсене. Съответната информация може да бъде събрана в 
тясно сътрудничество с компаниите, а целевите проучвания и анализи ще добавят 
стойност към нея. В резултат може да се определи потенциалният недостиг на умения и 
да се разработят свързани стратегии за умения. Всяка стратегия за умения трябва да 
включва кръстосани умения. Във времена на криза и мащабно преструктуриране е 
трудно да се определят професиите и свързаните специфични за длъжността твърди 
умения, необходими за професионален преход на излишните работници и на 
безработните, поради намаления брой на свободни работни места и несигурността 
относно бъдещите перспективи на свиващите се отрасли, докато кръстосаните умения 
винаги са търсени. Като пример за такъв подход на регионално равнище и като добра 
практика в проучването е представен Модела на компетентностите на Моравско-
Силезийския регион (Чешка република). 

Споразуменията за териториална заетост, използвани като комуникационни и 
действени платформи на заинтересованите лица, дават възможност за решаване на 
някои от сложните предизвикателства на пазара на труда, които не могат да бъдат 
решени самостоятелно от отделните организации. Тези партньорства могат да 
идентифицират и да решат въпроса с недостига на умения и прехвърлянето на умения 
(служители) в случай на масов излишък на работна сила, за да отговорят по-ефикасно 
на бъдещото търсене на умения. Препоръчва се насърчаването и подкрепата на тази 
форма на партньорство на локално, регионално, национално и ЕС ниво. 

Развитието и прилагането на базирани на компетентностите национални 
квалификационни и професионални стандарти, подготвени в тясно сътрудничество 
с отрасловите съвети, а именно работодателите, и системите за акредитация на 
предишно учене следва да се използват във всички държави-членки от ЕС, с цел 
подкрепа на придобиването, развитието, акредитацията и прехвърлянето на умения, 
подходящи за пазара на труда. 

За да се запълни празнината между света на труда и света на образованието, целевите 
професионални кампании трябва да повишат заинтересоваността си към значението 
на способността за прехвърляне на уменията сред участниците на пазара на труда. 
Търговските камари и другите браншови организации трябва да се използват и 
подкрепят като мултипликатори за малките и средните фирми. Тези кампании трябва 
да бъдат свързани с разпространението и мейнстрийминга на съответните 
средства и методи, подкрепящи способността за прехвърляне на умения, които са 
валидирани като инструменти на най-добра практика. 

4. Анализ на идентификацията на средствата и методите, използвани за насърчаване на 
мобилността на пазара на труда чрез умения, подлежащи на прехвърляне 

Препоръчва се прилагането на подход на базата на компетентностите в процесите на 
човешките ресурси на работодателите. Общият модел на компетентностите за 
компанията (описание на компетентностите, обикновено кръстосани, в рамките на 
организацията, които следва да бъдат обичайни за всеки служител) и моделите на 
компетентностите за професиите (базиращо се на компетентностите описание на 
изискванията на всички или поне на ключовите професии в компанията) може да служи 
като база за всички процеси на човешки ресурси, включително набирането на 
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служители, професионалното развитие, обучение, оценка на работата и индивидуална 
подготовка. Разходите на работодателите за създаване на модел на компетентностите 
могат да се намалят значително чрез публично финансирана он-лайн система, 
предлагаща общи модели на компетентностите за отраслите и професиите, която 
да дава възможност за лесно приспособяване от страна на потребителите. 

Необходимо е да се въведат сертификационни системи за меките умения, тъй като 
те са доста трудни и времеотнемащи, а оценката им е скъпа. Това може да помогне на 
търсещите работа да се представят по-добре, а на работодателите – да получат по-добра 
информация за кандидатите и новите назначения. 

Необходимо е да се въведат одити на талантите/уменията/компетентностите и да 
се въведат последващи планове за развитие на уменията/кариерата, като 
стандартна мярка за подкрепа на търсещите работа. 

5. Препоръки на средства и методи, свързани със способността за прехвърляне на 
умения 

Препоръките, дадени в предишните глави, са тясно свързани със съответните 
заключения. Ho, те са само начална точка за бъдещото развитие на системни 
средства, подкрепящи професионалната мобилност чрез способност за прехвърляне на 
уменията. Екипът по проекта изготви модулна структура на системата, която дава 
възможност за прилагането на различни модули, независимо от всички останали, 
въпреки че очакваната синергия на всички модули усилва значително влиянието на 
системата върху професионалната мобилност. Структурата на предлаганата система е 
показана на следната фигура и е описана в Глава 5. 

Фигура 1. Модулна система от средства, подкрепящи развитието и способността за 
прехвърляне на умения 
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Системата се състои от два основни модула (модул БАЗА и модул РАЗШИРЕН) и три 
потребителски модула. 

МОДУЛ БАЗА: Профили на уменията 

Същността на цялата система трябва да се формира от описанията на профилите 
на уменията, които предоставят входните данни за другите модули и така 
осигуряват тяхното функциониране. Профилите на уменията трябва да включват 
кръстосани умения и специфични за длъжността твърди умения. 

МОДУЛ РАЗШИРЕН: Бъдещи потребности от умения 

Модулът БАЗА осигурява функционирането на всички потребителски модули 
(МОДУЛИ 1 - 3), но всички изходни продукти на системата ще бъдат свързани с 
настоящата ситуация на пазара на труда, независимо от бъдещите промени. Към 
системата може да се добави времево измерение чрез прилагане на модула 
РАЗШИРЕН, който ще съдържа прогноза за търсенето на умения в различни професии 
и отрасли. 

МОДУЛ 1: Образование 

Една от важните функции на този модул е възможността да се видят изискванията на 
работодателите по отношение на служителите (завършилите) в конкретни професии, 
която може да бъде полезна за определяне на профилите на завършилите и 
следователно – фокуса на образованието. Модулът може да се използва и за 
определяне на кръстосаните умения, приложими в почти всички професии, 
независимо от отрасъла. 

МОДУЛ 2: Професионална мобилност 

Профилите на уменията, определени в модула БАЗА, биха могли да служат като 
платформа за кариерно консултиране. Едно он-лайн приложение, което би могло да 
се използва както от лицата, така и от кариерните консултанти, ще се фокусира върху 
определянето на професии, които са най-подходящи за дадено лице. Модулът 
РАЗШИРЕН също би могъл да даде възможност за определяне на перспективите в 
рамките на подходяща професия. 

МОДУЛ 3: HR процеси на работодателите 

Съдържанието на този модул е проектирано в съответствие с потребностите, 
възникнали от прилагането на подхода на модела на компетентностите в процесите на 
човешките ресурси. Едно он-лайн средство би подкрепило заинтересованите 
работодатели в приспособяването на общите профили на уменията, вече описани в 
модула БАЗА. 

Фигура 2. Структура на профилите на уменията (създадена по отношение на 
способността за прехвърляне на умения) 
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Приложение на модулната система 

Предлаганата модулна система за подкрепа на развитието на умения от лицата, водеща 
до подобряване на способността за прехвърляне в и между отраслите и професиите, 
общата способност за трудова заетост и професионалната мобилност, би имала 
положителен ефект върху европейския пазар на труда, ако се развие по-нататък, ако се 
прехвърли в свободни он-лайн приложения, ако се тества, валидира и предложи на 
държавите-членки на ЕС като отворен модул, който да бъде внедрен от онези страни, 
региони или отрасли, които биха счели, че усилието е оправдано за тяхната национална 
среда. 

Всеки от модулите и цялата модулна система може да подкрепи професионалната 
мобилност на работната сила чрез целево развитие на умения и подкрепа на тяхната 
способност за прехвърляне. Ефектът от предлаганата система може да се види в по-
голямото наличие на работна сила с подходящи умения и значителните подобрения в 
ефикасността на пазара на труда, доказани от по-доброто позициониране на 
подходящите хора на подходящите длъжности в подходящото време. Този ефект 
биха бил още по-важен във времена на икономически спад или преструктуриране. 
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Увод 

Значението на развитието на умения на хората, подлежащи на прехвърляне между 
различни професии и отрасли, и техният принос както към качеството на работа на 
микроикономическо равнище, така и към ефективното функциониране на пазара на 
труда на макроикономическо равнище, беше подчертано от страна на бизнеса, 
представителите на работодателите и работниците, академичните институции, 
политикотворците и други ключови участници по няколко повода. То беше повторено 
отново в Комюникето на Европейската комисия “Споделен ангажимент за заетост” 
(Европа 2009) и в Комюникето “Нови умения за нови работни места” (Експертна група 
2010). 

Целта на проекта “Способност за прехвърляне на умения в икономическите отрасли: 
Роля и значение за заетостта на европейско равнище” е да се идентифицират 
уменията, подлежащи на прехвърляне, и тяхната роля и значение по отношение 
на способността за заетост, приспособимостта и професионалната мобилност на 
хората на пазара на труда. 

Проектът има за цел да определи уменията, подлежащи на прехвърляне, да 
идентифицира уменията, подлежащи на прехвърляне в различните отрасли, или по-
точно между групите отрасли и професии, както сега, така и до 2020 година, да 
идентифицира средствата и методите за повишаване на професионалната мобилност 
сред работниците чрез развитие на умения, подлежащи на прехвърляне, и да опише 
ролите на основните протагонисти в тази област. 

Анализът се базира най-напред на съществуващия опит и наличната информация, 
включително заключенията на 18-те отраслови проучвания, имащи за цел да 
идентифицират бъдещите умения. Въпросът за уменията, подлежащи на прехвърляне, 
сам по себе си не е нова тема. Следователно, анализът разчита на съществуващата 
работа в държавите-членки, но също в други страни от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), особено САЩ и Канада, и на проучвания, 
извършени от други международни организации (Международната организация по 
труда, ОИСР и др.). В подкрепа на анализа беше извършено проучване на европейско 
равнище в бизнес отрасъла и света на образованието и професионалното обучение 
и в политическите кръгове, с цел да се направи подробен анализ на тези умения, 
методите и средствата за тяхната идентификация и развитие, участващите 
протагонисти и тяхната роля. 

Глава първа на проучването представя теоретична рамка, предоставяща контекст на 
уменията, подлежащи на прехвърляне, на базата на теорията на човешкия капитал и 
концепцията на компетентностите. Тя се базира на пространно настолно проучване на 
различните подходи по света. Тя е необходима, за да покаже, че не съществува 
световен или европейски консенсус в тази област. Затова, нашето предложение трябва 
да се разглежда като изходен материал за дискусия сред групите от експерти на 
различни нива в тази област. 

Глава втора съдържа ядро от нова информация на базата на емпиричната работа 
на експертите по проекта в определянето и идентифицирането на общите и 
специфичните умения, подлежащи на прехвърляне, по групи отрасли и по професии 
в настоящия контекст и в следващите години (до 2020 година). Основното тяло на 
текста съдържа основни заключения, примери и обяснения; по-задълбочена 
информация е дадена в приложенията. 
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Глава трета се фокусира върху ролята на участниците, ангажирани с придобиването 
на умения, подлежащи на прехвърляне, а Глава четвърта – върху идентифицирането 
на средствата и методите, свързани с уменията и тяхната способност за прехвърляне. 
Те се базират основно на заключенията от проучване в рамките на ЕС, т.e. 
въпросници и изчерпателни интервюта. 

Глава пета съдържа препоръки за специфични средства и методи, подготвени от 
експертите от екипа по проекта и основаващи се на заключенията от предишните глави. 
Тези препоръки отразяват резултатите от работна среща на експертите, проведена в 
Брюксел на 18 ноември 2010 година. 

Заключенията и основните изводи от проучването в рамките на ЕС се съдържат в 
основното тяло на текста, с подробно описание на резултатите от проучването на ЕС в 
Приложение 1 и 34 примера на добри практики в Приложение 2. 
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1. Уводен анализ на ролята на уменията, подлежащи на прехвърляне, в 
професионалните пътеки и флуидността на пазара на труда  

1.1. Определения на различните видове умения 

Човешкият капитал, натрупан чрез образование, обучение в процеса на работата, 
събиране на информация, инвестиране в здравето, инвестиране в личните добродетели 
и др. (Becker 1993, Schultz 1961) представлява човешкият потенциал като икономически 
принос. Степента и структурата на човешкия капитал за различните лица е различна; тя 
ги прави годни за определена група икономически дейности или длъжности. Нивото на 
годност на лицата за конкретна група от длъжности се определя, като се сравни 
човешкият капитал на лицето с изискванията на работодателите по отношение на тези 
длъжности. Само лице, което отговаря на тези специфични изисквания, може да 
действа адекватно (Belz, Siegrist 2001) и да изпълнява работата с добро качество. Тази 
компетентност за извършване на специфична работа може да се опише чрез позоваване 
на голям брой по-специфични компетентности, необходими за извършване на 
конкретни задачи. Трябва да се подчертае, че лицата разполагат с цял диапазон от 
компетентности в различни области на човешките дейности, които улесняват тяхната 
професионална мобилност.   

За целта на това проучване компетентностите се дефинират като множество от 
вродени или придобити лични качества, отношения, знания и умения, водещи до 
висококачествена работа (отделни части на компетентностите са изброени и описани 
в Клетка 1.1).  

Фигура 1.1: Модел на компетентността 

 

Заб.: Трябва да се отбележи, че всяка от компонентите на човешкия капитал оказва 
влияние върху другите компоненти; следователно, уменията се изграждат на 
базата на качествата, отношенията и знанията на лицето. Тяхното 
изграждане е невъзможно без някоя от споменатите компоненти на човешкия 
капитал. 

Дефиницията отговаря на дефиницията, използвана от Европейската рамка за ключови 
компетентности за учене през целия живот (Европейска комисия 2007); тя се допълва 
от вродените или придобити лични качества (талант, умствени и физически 
характеристики и др.), които определят основните разлики в нивото на компетентност 
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на лицата. Тези основни разлики могат да се усилят или отслабят от бъдещото 
натрупване (или промяна) на знания, умения и отношения. (Резюме на други 
дефиниции на компетентностите ще намерите в Приложение 5.1). 

Клетка 1.1: Спецификация на модела на компетентността 

Качеството, в общия му смисъл, е типична или видима характерна черта на 
индивида (Cambridge Dictionaries Online). 

Отношението е устойчиво, дълготрайно, заучено предразположение към 
определени неща по определен начин; отношенията се формират на базата на 
убежденията (когнитивен аспект), чувствата (афективен аспект) и намеренията 
(конативен аспект) (Statt 1998: 10). 

Знанието е съвкупността от информацията, присъща на лице, група лица или 
култура (Reber, Reber 2001: 380), която може да бъде придобита чрез учене или 
опит. Знанието може да бъде декларативно знание (знание на факти), процедурно 
знание (знание как да се направи нещо) или познаване на конкретни лица, неща и 
места, получено чрез усещане (Matsumoto 2009: 274). 

Умението е способността да се действа в съответствие с добре овладяни модели на 
поведение, която дава възможност за постигане на определена цел (Reber, Reber 
2001: 683). Уменията могат да бъдат както когнитивни, включващи използването на 
логическо, интуитивно, и креативно мислене, така и практически, включващи 
мануална сръчност и използването на методи, средства и инструменти (Европейска 
комисия 2008: 13). 

 

По отношение на компетентността в процеса на учене, умението може да се 
разглежда като практическия резултат от ученето, знанието като приноса на 
ученето в развитието на умения, отношението като придобит модел на поведение, 
повлиян от вътрешната и външната мотивация и характеристики, като 
предразположение, свързано с вродените способности. 

Въпреки че компетентността е много сложна материя, това проучване е насочено само 
към уменията като един от нейните стълбове. Затова следващите параграфи са 
посветени на описанието на различните видове умения и техните характеристики, 
които съставляват теоретическите основи на проучването. 

Академичният сектор обикновено прави разлика между общи умения и специфични 
умения на базата на броя на компаниите, в които те са приложими. Общите умения са 
тези умения, които увеличават стойността на лицето на пазара на труда, т.е. в 
компаниите, отраслите и професиите. От друга страна, специфичните умения 
повишават стойността на лицето само в компанията, в която са придобити, като 
напускането на компанията води до обезценяване на всички специфични умения, тъй 
като те не са приложими в други компании, отрасли и длъжности (Becker 1993). В 
реалния живот много рядко съществуват общи или специфични форми на умения в 
чист вид, т.е. в крайните им форми, описани по-горе. Нещо повече, прокарването на 
разделителна линия между общите и специфичните умения се затруднява от тяхната 
зависимост от институционните и структурните условия на пазара, т.е. от тяхната 
степен или вид на конкурентност, както е видно от Клетка 1.2. Разграничението между 
общите и специфичните умения зависи от контекста. 

Разграничаването на уменията на общи и специфични на базата на тяхната 
приложимост спрямо пазара на труда се отразява на желанието на различните 
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икономически субекти – отделни лица или компании, да инвестират в тяхното 
придобиване. Колкото по-общи са уменията, толкова по-вероятно е служителите да 
инвестират в придобиването им, за да повишат способността си за заетост в други 
компании, професии и отрасли. Колкото по-специфични са уменията, толкова по-малко 
вероятно е служителите да инвестират в придобиването им, поради тясното им 
приложение; ако те напуснат конкретния работодател, тези умения могат да станат 
ненужни. За работодателите е валидно обратното: общите умения повишават риска от 
това да загубят служителя, докато инвестирането в придобиването на специфични 
умения обвързва служитeля още по-тясно с компанията (Becker 1993). 

Клетка 1.2: Значението на контекста за приложимостта (способността за 
прехвърляне) на уменията; пример. 

Чарлс е 34-годишен инженер по информационни технологии, който живее в малко 
селце. Програмирането на езика Java е едно от най-ценните му умения. Местният 
пазар на труда, на който работодателите са малко, предлага твърде ограничени 
възможности за прилагане на неговото умение. В този контекст умението 
“програмиране на Java” е специфично, тъй като то може да бъде приложимо (е 
ценно) само в една компания. Напускането на компанията би довело до пълно 
обезценяване на това умение, поради това, че на местния пазар на труда няма друг 
работодател, за когото това умение е приложимо (ценно). 

Разширяването на пазара на труда на Чарлз чрез пътуване до близките големи 
градове ще увеличи броя на работодателите, нуждаещи се от умението 
“програмиране на Java”, тъй като там има повече компании, ориентирани към 
създаването на уеб-приложения, игри и приложения за мобилни телефони. Смяната 
на контекста, т.e. разширяването на пазара на труда от селото до този на близките 
градове, прави умението “програмиране на Java” по-общо, тъй като броят на 
компаниите, в които то е приложимо (ценно), се увеличава. 

 

Работодателите от бизнеса, от друга страна, правят разлика между твърди умения и 
меки умения. Това разделение на уменията не се базира на контекста, тъй като 
отделните работодатели не са толкова заинтересовани от външната способност за 
прехвърляне на уменията между различни работодатели, а от съдържанието на 
уменията. Традиционното съдържание на думата “умения” като цял диапазон от 
технически, специфични за длъжността способности, които изискват обучение и 
инструктаж на работника, за да стане вещ или опитен за конкретна длъжност, 
съответства на настоящата представа за “твърди умения”. Твърдите умения се описват 
като умения, които лесно се наблюдават и/или измерват, лесно се научават и са 
тясно свързани със знанието; напр., специфично техническо знание, умения в 
областта на информационно-комуникационните технологии, познаване на законите, 
правилниците и наредбите. Бързите промени в структурата на икономиките, 
проявяващи се основно като разширяване на обслужващия сектор, заедно с 
организационните промени в работата и технологичния прогрес, увеличиха търсенето 
на определени неспецифични за длъжността умения, свързани със способността да 
се действа ефективно на работното място самостоятелно или заедно с останалите. 
Тези умения обикновено се определят като поведенчески или меки умения (Garg, 
Lather, Vikas 2008) и могат да се опишат като нематериални умения, които са трудно 
измерими и са тясно свързани с отношението; напр., комуникация, творчество, 
работа в екип, управление на конфликти, управление на времето, изнасяне на 
презентации, водене на преговори и лидерство. (Обзор на общата представа за твърди и 



 

 29

меки умения ще намерите в Приложение 5.2.) Разликите между уменията в зависимост 
от тяхното съдържание (т.e. твърди умения и меки умения) и техния контекст (т.e. 
общи умения и специфични умения) са допълнителни. Както е показано в Таблица 1.1, 
в зависимост от техните характеристики, могат да се различат 4 вида умения. 

Таблица 1.1: Типология на уменията 

 Твърди умения 

Технически, специфични за 
длъжността умения, които 
обикновено лесно се 
наблюдават, измерват и 
научават и са тясно свързани 
със знанието 

Меки умения 

Неспецифични за 
длъжността умения, които 
обикновено са 
нематериални, трудно се 
измерват и са тясно 
свързани с отношението 

Общи умения 

Умения, приложими в 
повечето компании, 
длъжности и отрасли. 

общи твърди умения (общи) меки умения 

Специфични умения 

Умения, приложими в 
малък брой компании, 
длъжности и отрасли. 

специфични твърди умения (специфични) меки 
умения 

Заб.: Меките умения, въпреки че теоретично могат да бъдат както общи, така и 
специфични, в съответната литература винаги се описват като общи умения в чист 
вид. 

Тази типология на уменията в зависимост от техните характеристики представлява 
важно средство за системна класификация на съществуващите умения. 

Освен това, в съответната литература могат да се намерят много различни термини 
относно общите умения (основни умения, ключови умения, обичайни умения, 
съществени умения, ключови компетентности, умения за заетост, общи умения, 
основни умения, необходими умения, ноу-хау на работното място, критични даващи 
права умения, умения, подлежащи на прехвърляне, ключови квалификации, 
трансдисциплинарни цели, квалификации, независещи от процеса и др.), 
представляващи по-скоро различни клъстъри от умения, отколкото важен принос за 
тяхната типология. Дефиницията и описанието на общите умения са дадени в Таблица 
1.2. (Подробна информация за тези клъстъри от умения е дадена в Приложения 5.3 до 
5.9.) 

 

 

Таблица 1.2: Резюме на общите умения 

Име Страна Дефиниции и описание Списък на уменията 

Основни умения 
(умения за 
живота) 

Обединен
о 
кралство 

Основните умения се 
дефинират като 
“способността да се 
говори и пише на 

Грамотност за възрастни  
Математическа 
грамотност 
Език (английски за 
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съответния език и да се 
използва математика на 
ниво, необходимо за 
функциониране на 
работа и в обществото 
изобщо”. 

говорещите други езици) 
Информационни и 
комуникационни 
технологии 

Общи умения Австрали
я 

Общите умения са тези, 
които 
се отнасят до множество 
длъжности и до живота. 
 
 

Основни/фундаментални 
умения 
Умения, свързани с 
хората  
Концептуални 
умения/умения за 
мислене 
Умение да се учиш как да 
се учиш, да мислиш 
позитивно 
и креативно, да мислиш 
системно 
Лични умения и качества 
Самоуважение 
Умения, свързани със 
света на бизнеса 
Умения, свързани с 
общността 

Ключови умения 
Ключови 
компетентности 
Ключови 
квалификации 

Германия 
Австрали
я 
Обединен
о 
кралство 
ЕС 
ОИСР 
 

Ключовите 
компетентности не  
са пряко свързани с 
определена 
длъжност или професия, 
но имат способността да 
бъдат използвани гъвкаво 
в различни ситуации. 
 
Ключовите 
компетентности са 
компетентностите, които 
са от 
основно значение за 
ефективното участие в 
създаващите се схеми на 
работа и организация. Те 
се фокусират върху 
способността да се 
прилагат знанията и 
уменията 
по интегриран начин в 
работните ситуации. 
 
Ключовите 
компетентности са онези 

Австралия: 
Съобщаване на идеи и 
информация 
Използване на 
математически идеи и 
методи 
Работа с други и работа в 
екипи  
Решаване на проблеми 
Планиране и организация 
на дейности 
Събиране, анализиране и 
организиране на  
информация 
Използване на 
технологиите 
 
Обединено кралство: 
Комуникация 
Математическа 
грамотност или прилагане 
на числа 
Използване на 
информационните 
технологии 
Работа с други 
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компетентности, които са 
необходими на всички 
лица за лична реализация 
и развитие, 
Активно гражданско 
присъствие, 
Социално включване и 
заетост. 
 
Ключовите 
компетентности включват 
способността да 
отговаряш на 
компетентно търсене, 
като разчиташ на и 
мобилизираш 
психосоциални ресурси 
(включително умения и 
отношения) в конкретен 
контекст.  
 
Ключовите 
компетентности са онези 
компетентности, които са 
с особена стойност, с 
множество области на 
приложение и които са 
необходими на всеки. 

Подобряване на 
собственото учене и 
работа 
Решаване на проблеми 
 
ЕС: 
Комуникация на 
майчиния език 
Комуникация на чужди 
езици 
Математическа 
компетентност и основни 
компетентности в науката 
и технологиите 
Цифрова компетентност 
Учене да се учиш 
Социални и граждански 
компетентности 
Чувство за инициативност 
и предприемачество 
Заинтересованост към 
културата и изразяване 
 
ОИСР – Проект ДеСеКо: 
Има добри отношения с 
останалите, сътрудничи, 
работи в екипи 
Управлява и решава 
конфликтите 
Действа в рамките на 
общата ситуация 
Изготвя и реализира 
планове за живота  и 
лични проекти 
Защитава и утвърждава 
правата, интересите, 
границите и 
потребностите 
Използва интерактивно 
езика, символите и 
текстовете 
Използва интерактивно 
знанията и информацията 
Използва интерактивно 
технологиите 

Умения за заетост Австрали
я 
Канада  
Обединен
о 

Уменията за способност 
за трудова заетост са 
критични умения, които 
са Ви необходими на 
работното място, 

Комуникация 
Работа в екип 
Решаване на проблеми 
Инициатива/предприятие 
Планиране и организация 
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кралство независимо от това дали 
сте самонает/а или 
работите за другиго. 

Уменията за способност 
за трудова заетост се 
изразяват в академични 
умения, умения за лично 
управление и умения за 
работа в екип. 

Самоуправление 
Учене 
Технологии 

Съществени 
умения 

Канада 
Нова 
Зеландия 

Съществените умения са 
уменията, необходими за 
работата, ученето и 
живота. Те представляват 
основата за усвояването 
на всички останали 
умения, и дават 
възможност на хората да 
се развиват в работата си 
и да се приспособяват 
към промяната на 
работното място. 

Четене на текст 
Използване на документи 
Писане 
Математическа 
грамотност 
Устна комуникация 
Умения за мислене 
(решаване на проблеми, 
вземане на решения, 
критично мислене, 
планиране и организация 
на работните задачи, 
значително използване на 
паметта, търсене на 
информация).  
Работа с други.  
Използване на компютри.  
Непрекъснато учене. 

Основни умения Шотланд
ия 
 
 

Основните умения са 
уменията, които 
работодателите изискват 
персоналът им да 
притежава; това е 
способността да работиш 
с други хора и 
способността да поемаш 
отговорност за 
поведението си на работа. 

Комуникация (писмена 
и устна)  
Математическа 
грамотност (използване 
на графична информация, 
използване на числа) 
Решаване на проблеми 
(критично мислене, 
планиране, организиране, 
ревизиране, оценка) 
Информационни 
технологии (използване 
на ИТ) 
Работа с други 

Критични 
квалификационни 
умения 

Сингапур Критичните умения, 
даващи права, са 
генетичната способност 
да се учиш непрекъснато, 
да мислиш и да прилагаш 
нови знания и умения на 
работното място. 
Критичните умения, 

Да се учиш как да се 
учиш 
Грамотност (четене, 
писане и смятане) 
Слушане и устна 
комуникация 
Решаване на проблеми и 
творчество 
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даващи права, са важни за 
създаването на 
динамични, иновативни и 
професионални 
работници. 

Лична ефективност 
Групова ефективност 
Организационна 
ефективност и лидерство 

Източник: Австралийски орган за национално обучение 2003; Европейска комисия 
2007; Салганик, Райхен 2003; Човешки ресурси и развитие на умения Канада; 
Основни умения за работа, Национален тръст по грамотност, учене и 
преподаване Шотландия; Австралийско правителство. 

Заб.:  Компетентност на работа – Модели за по-добра работа, книга, която 
обобщава няколкостотин изследователски проучвания на длъжности за 
предприемачески, технически и професионални, продажби, човешки ресурси и 
управленски длъжности от областта на промишлеността, правителството, 
военната област, здравеопазването, образователните и религиозните 
организации, проведени в над 20 страни (предимно в САЩ) в разстояние на 20 
години, определя шест клъстъра на общи компетентности, т.e. 
компетентности с висока способност за прехвърляне, както следва: клъстър 
„ Постижения и действие”, клъстър „Подпомагане и човешки услуги”, клъстър 
„ Въздействие и влияние”, Когнитивен клъстър и клъстър „Професионална 
ефективност” (Spencer, Spencer 2008). 

Днес на тези видове умения се обръща голямо внимание, поради тяхната използваемост 
и способност за прехвърляне в професиите, отраслите и в някои случаи – дори в 
цялата икономика. От друга страна, големият интерес е довел до фрагментация на 
идеята, в резултат на което са се появили много различни подходи към общите 
умения, които се различават по името си и отчасти по съдържанието си, както е видно 
от Таблица 1.2. Както в миналото, настоящата ситуация в областта на общите умения 
благоприятства създаването на усъвършенствани ad-hoc решения. Това означава, че 
няма съзнателно споразумение за идейната основа на идентификацията и 
класификацията на индивидуалните общи умения. 

Ситуацията със специфичните умения е по-проста, поради това, че те се възприемат 
като умения, свързани с конкретни професии или отрасли с никаква или твърде 
ограничена възможност за прехвърляне другаде. Тази особеност ограничава 
вниманието, което им се обръща, основно до създаването на професионални профили и 
попълването на реалните празноти в уменията на пазара на труда.  

Хетерогенните и коренно различните подходи към уменията, както към уменията 
изобщо, така и към някои специфични части от уменията, често придружавани от 
възприятието на „компетентности” и „умения” като синоними, са породили 
критичност. Това се базира на настоящата липса на строен теоретически подход по 
отношение на компетентностите като такива. Неефикасните програми на обучение за 
развитие на компетентностите допринасят допълнително за тази критичност (виж 
Клетка 1.3).  

Клетка 1.3: Критики на подхода на компетентността 

Институтът „Галъп” описва фрустрацията при лошите програми за развитие на 
компетентността; много от тях принуждават служителите да губят време в области, 
за които имат най-малки способности. Нещо повече, много малко от тези програми 
се основават реално на ефикасността. 

Един експерт от института „Галъп” казва: „Не съм против тях, но мисля, че 90% от 
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тях се ръководят неправилно. През последните десет години съм виждал страхотни 
програми за компетентност, които действат. Но, тези програми са рядкост. 
Дефинирането на правилните компетентности е всичко. Ако използвате само 
интуицията си, програмите ще се провалят. Но, ако поставите в основата на 
компетентностите утвърдената наука, програмите ще прокарат пътя за растеж.” 

Ако искате Вашите програми за компетентност да дадат резултат колкото се може 
по-скоро, ключът е да започнете с идентифицирането на уникалните способности на 
всяко лице, тъй като способностите осигуряват солидна база за растеж. Ключът е в 
използването на способностите като мултипликатор. Организациите с добри 
програми за компетентност не само позволяват на всяко лице да намери своя път 
към достигане на желаната компетентност, но и насърчават служителите да 
започнат с естествените си способности. Това прави пътуването по-приятно за 
лицето и отваря вратата за експоненциален прогрес (Rath 2004). 

 

Липсата на стройна теория за дефиниране и класифициране на различните умения не 
дава възможност за формулирането на общоприемлив подход, който може да се 
използва в това проучване. Ето защо беше необходимо да се избере подход, 
съответстващ на прилаганите в момента подходи, който при това е и теоретически 
съвместим. 

Клетка 1.4 Прехвърляне, добри практики (№ 10)  

Липсата на общ език и разбиране за уменията и компетентностите доведе до много 
дейности и проекти, които се опитват да преодолеят тази липса. Един от тях е 
проектът „Прехвърляне”, реализиран във Франция. Този проект идентифицира 83 
компетентности с възможност за прехвърляне, като ги комбинира с публичните 
описания на длъжностите, кодирани в системата ROME, създадена от френската 
публична агенция по заетостта. Получената в резултат система покрива 1 120 
различни длъжности, всяка от които е описана с основните си умения, 
второстепенните си умения и условията за достъп. Тя може да се използва за 
изследване на длъжностите във връзка с клъстър на личните умения или за 
прехвърляне на уменията, придобити в предишен трудов опит, към нови възможни 
длъжности. Това е стандартната матрица, която комбинира длъжностите с 
неспецифичните умения. Ежегодно тя се използва от около 3 000 организации и 400 
000 души. 

Заб.: Подробна информация за примери на добри практики можете да намерите в 
Приложение 2. 

Изследването на настоящите подходи към уменията (виж по-горе) разкрива насоченост 
на интереса съм общите умения, както и необходимостта от разграничаване на 
твърдите и меките умения, тъй като тези два вида умения, които се различават 
съществено по своите особености, често биват смесвани. След като анализира 
различни дефиниции и описания на общите умения (Австралийски орган за национално 
обучение 2003; Европейска комисия 2007; Салганик, Райхен 2003; Човешки ресурси и 
развитие на умения Канада; Основни умения за работа, Национален тръст по 
грамотност, Учене и преподаване Шотландия; Австралийско правителство) и на базата 
на практическия опит (Spencer, Spencer 2008, O*Net On-line), изследователският екип 
създаде класификация на уменията. Тази класификация се базира на съществуващите 
източници, т.e. преобладаващата представа за уменията, включени в създадената 
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типология на уменията (виж Таблица 1.1) и съответства на теорията на моделите на 
компетентност. 

На базата на предишни анализи това проучване разграничава: 
• меки умения; 
• общи твърди умения; 
• специфични твърди умения. 

Въпреки че теоретично те могат да бъдат както общи, така и специфични, меките 
умения винаги се описват като общи умения в чист вид. Изследването следва това 
предположение, което ще бъде тествано в Глава 2. Списъкът на меките умения, 
използвани в това проучване, е даден в Клетка 1.5. 

Клетка 1.5: Меки умения 

• самоконтрол и устойчивост на стрес; 
• самоувереност;  
• гъвкавост; 
• творчество; 
• учене през целия живот; 
• междуличностно разбирателство; 
• ориентация към клиента; 
• сътрудничество с останалите; 
• комуникация; 
• въздействие/влияние; 
• организационна заинтересованост; 

• лидерство; 
• развитие на другите; 
• ориентация към постижения; 
• грижа за реда, качеството и точността; 
• инициативен подход; 
• решаване на проблеми; 
• планиране и организация; 
• изследване на информацията; 
• автономност; 
• аналитично мислене; 
• концептуално мислене. 

 

Общите твърди умения бяха идентифицирани на базата на съществуващите клъстъри 
от общи умения, включени в Таблица 1.2. В Клетка 1.6 са изброени общите твърди 
умения, използвани в това проучване. 

Клетка 1.6: Общи твърди умения 

• законодателна/регулаторна заинтересованост; 
• икономическа заинтересованост; 
• основни компетентности в науката и технологиите; 
• екологична заинтересованост; 
• умения в областта на информационно-комуникационните технологии; 
• комуникация на чужди езици. 
 

Специфичните твърди умения не могат да бъдат определени на базата на предишния 
анализ; те могат да бъдат определени чрез отрицание, като твърди умения, 
непринадлежащи към общите такива. За илюстрация могат да се посочат някои умения, 
принадлежащи към тази категория: изхвърляне на отпадъци, техническо чертане, 
ръкоделие и бродерия и др. 

1.2. Специфичната роля на уменията, подлежащи на прехвърляне, спрямо другите 
видове умения 

Разбирането на понятието “умения, подлежащи на прехвърляне” като ключова 
идея на това проучване е жизненоважно за постигане на целта на проучването, т.e. 
идентификация на уменията, подлежащи на прехвърляне, тяхната роля и значение за 
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способността за заетост, приспособимостта и професионалната мобилност на лицата на 
пазара на труда. 

Уменията, подлежащи на прехвърляне, така както се разбират от субектите в 
областта на човешките ресурси, могат да се дефинират като множество от умения, 
които могат да се приложат към всяка длъжност или задача, независимо от това 
къде са били придобити за първи път. (Резюме на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, ще намерите в Приложение 5.10.) 

Дефинициите показват, че уменията, подлежащи на прехвърляне, съответстват на 
общите умения, т.e. умения, чието придобиване повишава стойността на лицето на 
пазара на труда (Becker 1993), и следователно, те не представляват, в сравнение с 
групите от умения, дефинирани по-горе, качествено различна група от умения. 

Това заключение се подкрепя от синонимите, използвани за уменията, подлежащи на 
прехвърляне, напр. лични умения, подлежащи на прехвърляне, общи умения, общи и 
подлежащи на прехвърляне умения, ключови умения, умения за живот и работа, 
умения за способност за трудова заетост, квалифицирани умения, умения, базирани на 
работа и учене, меки умения (Университет на Александрия, Висш институт по 
обществено здраве), от високата корелация между списъците, дефиниращи уменията, 
подлежащи на прехвърляне, (виж Приложение 5.10) и общите умения (виж Таблица 
1.2), както и от резултатите на проучване в рамките на ЕС (виж Клетка 1.7). 

Способността за прехвърляне на уменията се определя от тяхната общност. Колкото 
по-общо е едно умение, толкова по-голяма е способността му за прехвърляне, и 
обратното. Поради това, че не съществуват общи и специфични умения в чист вид (виж 
Глава 1.1), не съществуват и подлежащи и неподлежащи на прехвърляне умения в чист 
вид. Така че, способността за прехвърляне на умения не е дискретна, а непрекъсната 
променлива. Следвайки тази логика, трябва да се разглежда нивото на способността за 
прехвърляне, а не подлежащите и/или неподлежащи на прехвърляне умения като 
такива. 

В условията на голям пазар и идеална географска мобилност всички умения са 
напълно подлежащи на прехвърляне между съответните длъжности и задачи. 
Отсъствието на тези условия води до необходимостта от разграничаване на уменията от 
гледна точка на способността за прехвърляне, която може да варира от високо до ниско 
ниво на способност за прехвърляне, като оценката на способността за прехвърляне на 
уменията е свързана с конкретните условия на пазара. 

Клетка 1.7:Преглед на ЕС на представата за “умения, подлежащи на 
прехвърляне” (Въпрос № 1) 

Трябва да се спомене, че респондентите често посочват нелогичността на 
съществуващите умения и подходи в областта на уменията, подлежащи на 
прехвърляне. Компаниите възприемат почти всички умения като подлежащи 
на прехвърляне, т.e. приложими към различни професии и контексти, макар че 
правят ясна разлика между умения с висока и ниска способност за 
прехвърляне. Респондентите дефинират уменията с висока способност за 
прехвърляне чрез примери, като езикови умения, математически умения, умения на 
информационното общество, комуникационни умения, междуличностни умения, 
умения за работа в екип и други, докато уменията с ниска способност за 
прехвърляне се дефинират като умения, тясно свързани с конкретните длъжности. 
Способността за прехвърляне на конкретни умения зависи от контекста, напр. 
лицата, работещи в екип, които се занимават със строителство, могат до известна 
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степен да извършват работата на други, поради това, че имат подобни (годни за 
прехвърляне) умения, но не могат да извършват работата на един специалист по 
маркетинга в същата компания (негодни за прехвърляне) умения, поради липсата на 
необходимите специфични умения. 

Значението на контекстуализацията на способността за прехвърляне на умения 
беше посочено и от респондентите от публичния сектор.  На базата на техния опит 
от неуспеха на няколко национални проекта за развитие на професионалната 
мобилност, те смятат, че специфичният контекст е изключително важен за 
реалната способност за прехвърляне на уменията и професионалната мобилност. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Горното ни доведе до заключението, че всички умения подлежат на прехвърляне, но 
в различна степен, така че понятието “умения, подлежащи на прехвърляне” не 
съответства на никоя обективно дадена и качествено различна категория умения. 
(Настоящите подходи към уменията, подлежащи на прехвърляне, обикновено се 
базират на ad-hoc клъстъризация на отделните умения, както сочи Приложение 5.10.). 
Сегашната представа за “ умения, подлежащи на прехвърляне” съответства на 
“ умения, чието ниво на способност за прехвърляне е относително високо в 
конкретните пазарни условия” , което съответства на понятията “общи умения” или 
“генерични умения” и следователно представлява характеристиката на уменията по-
скоро в даден контекст, отколкото в някаква универсална група на умения, 
съществуващи независимо от контекста. Има умения, чиято способност за прехвърляне 
се приема за висока в много различни контексти; т.e. меки умения и генерични 
твърди умения. Изследователският екип предлага за тях да се използва общият термин 
“кръстосани умения” (2). Така ще се преодолее несъответствието между сегашната 
представа за “умения, подлежащи на прехвърляне”, като меки умения у много хора, и 
високия процент на способност за прехвърляне сред генеричните твърди умения (т.e. 
умения, които не са меки умения). 

Клетка 1.8: Проучване на ЕС на подхода на работодателите към развиването на 
подлежащи на прехвърляне умения на служителите  (Въпрос 2) 

В общия случай работодателите са съгласни, че те играят активна роля в 
развитието на подлежащи на прехвърляне умения на служителите, но тяхното 
разбиране за това е различно. Беше всеобщо прието, че работодателите трябва да 
инвестират в развитието на умения, които биха повишили способността на 
работниците да изпълняват различни длъжности в компанията (способност за 
вътрешно прехвърляне на уменията). 

Някои работодатели посочват кариерните пътеки като основно средство за 
идентификация и развитие на подлежащи на прехвърляне умения. Ho, големите 
компании обикновено могат да инвестират в усъвършенствани системи за развитие 
на уменията, докато МСП биха разчитали повече на публичната подкрепа за целта. 
Съществуват примери на работодатели, които свързват развитието на подлежащи на 
прехвърляне умения с представата си за длъжности до живот, т.e. работа за 

                                                           

(2)
 Това предложение съответства на подхода на инициативата на ESCO, която дефинира “кръстосаните умения“ като синоним на меките 

умения (виж Бюлетин на ESCO, брой 1/2010). За да се приложи последователна логика към понятието за кръстосани умения, екипът по 

проекта предлага този термин да се използва като обща категория не само за меките умения, но и за генеричните твърди умения, чиято 

приложимост към различни професии и отрасли е толкова висока, колкото е тази на меките умения (напр. използване на интернет, 

електронна поща, текстообработка и др.) 
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компанията през целия живот. Ho, това може да действа само в специален вид 
компании – обикновено големи, със силни исторически връзки с региона, в който 
действат. Тези компании могат да инвестират много повече в развитието на умения, 
които могат да подлежат на прехвърляне и да бъдат използвани (вътрешно) в широк 
диапазон от длъжности. 

Друг аспект, който движи развитието на подлежащи на прехвърляне умения в 
компаниите, е задръстването на организационните структури, т.e. ограничените 
възможности за изкачване по кариерната стълбица, водещо до т.нар. 
“ хоризонтална кариера” , т.e. преминаване, например, от длъжност 
инструментален инженер или технолог към длъжността на купувач, логистик или 
специалист по маркетинг, което води до повишени изисквания за развитието на 
нови умения и тяхната способност за прехвърляне. 

От друга страна, подкрепата на способността за външно прехвърляне на умения 
(от една компания към друга) в общия случай не е атрактивна за работодателите, 
тъй като повишава риска от загуба на служител в резултат от конкуренцията. 
(Способността за външно прехвърляне на уменията обикновено се подкрепя от 
компаниите непряко, като страничен продукт от образованието и обучението на 
компаниите, насочено към укрепване на приложимостта на уменията на 
служителите в рамките на компанията.) Въпреки това, много работодатели 
признават, че способността за външно прехвърляне е важна задача на секторите 
за образование и публична администрация, тъй като повишава мобилността и 
гъвкавостта на пазара на труда, намалявайки риска от безработица. 

Много представители на публичния сектор осъзнават значението на 
работодателите за подкрепа на обучението и развитието на подлежащи на 
прехвърляне умения сред работната сила; освен това, те осъзнават че трябва да ги 
мотивират (напр., финансово), да предоставят обучение в области, които могат да 
помогнат на хората да увеличат способността си за дългосрочна заетост. В резултат 
от глобализацията компаниите вече не разчитат на наличната местна работна сила 
или на вътрешните ресурси. Това представлява както заплаха, така и възможност за 
пазара на труда. Лесният аутсорсинг повишава динамиката на пазара на труда и 
работодателите трябва да инвестират в развитието на техните (подлежащи на 
прехвърляне) умения, за да увеличат възможностите им да си намерят работа 
(те са отговорни за развитието на собствените си умения). Нито частният, нито 
публичният сектор могат да носят пълна отговорност за способността за заетост на 
индивидите. 

Мнението на образователния сектор в този случай е по-близко до гледната точка 
на работодателите. Мнозинството респонденти смятат, че компаниите могат да 
поемат отговорност за развитието на подлежащите на прехвърляне умения на 
служителите само доколкото (и ако това отговаря на потребностите на компанията). 
Развитието на умения, подлежащи на прехвърляне и повишаващи способността 
за заетост, е основна грижа на индивида и обществото. Задачата на публичния 
сектор е да открие стратегия, печеливша и за двете страни, т.e. да подкрепи 
работодателите, така че те да могат да обучат персонала си в областите на интерес 
за компанията (специфични области, подлежащи на прехвърляне в рамките на 
компанията) и да окаже дългосрочна подкрепа на служителите на пазара на труда 
(като ги снабди с умения, подлежащи на прехвърляне между различни компании). 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 
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Както беше описано в Глава 1.1, проучването борави с три типа умения: меки умения, 
общи твърди умения и специфични твърди умения. На базата на информацията, 
предоставена в тази Глава и Приложение 5.10, е възможно да се приеме, че меките 
умения и общите твърди умения притежават висока способност за прехвърляне, 
докато специфичните умения са умения с ниска способност за прехвърляне. Това 
заключение, което съответства на преобладаващите мнения в областта на управлението 
на човешките ресурси, е тествано в Глава 2, където се изследва способността за 
прехвърляне на различните умения. 

1.3.  Връзка между способността за прехвърляне на уменията и риска от загуба на 
работата и неуспеха в намирането на друга 

Връзката между липсата на умения с висока способност за прехвърляне, т.e. уменията, 
подлежащи на прехвърляне, и риска от загуба на работата и неуспеха в намирането на 
друга може да се операционализира като връзката между уменията, подлежащи на 
прехвърляне, и способността за заетост на индивида. Има много концепции и 
дефиниции за способността за заетост (напр. Gazier 2001), но, в общия случай, тя може 
да се дефинира като способността да получиш и задържиш платена работа. 

Има много фактори, които се отразяват на способността за заетост; те могат да бъдат 
разделени на четири основни групи (Kuchař 2007): демографска характеристика; 
макроикономическа и макросоциална характеристика; социална характеристика и 
човешки капитал; и характеристика на работодателя. Две от тях са свързани с търсещия 
работа, другите две – с характеристиката и структурата на пазара на труда. 

В горната част на долната фигура са факторите, които не могат да се променят и/или се 
променят много трудно в кратко- и средно-срочен план: възраст, националност, семеен 
произход или психологическа конструкция – за демографските характеристики; 
структура на икономиката, икономически цикъл и култура и традиции – за 
макроикономическите характеристики. В долната част на фигурата са факторите, които 
могат да се променят. Що се отнася до търсещите работа, техните характеристики се 
отнасят основно до човешкия капитал (умения, опит, социален капитал) и мотивация. 
Посредством тези фактори търсещият работа може да се адаптира към изискванията на 
пазара на труда. От друга страна, работодателят може да промени размера на заплатата, 
организацията на работата или условията на труд. 

Теоретичната основа улеснява описанието на въздействието на уменията с висока 
способност за прехвърляне върху способността за заетост на търсещия работа. Както 
сочат цифрите, търсещият работа трудно може да промени характеристиките на пазара 
на труда и демографските и психологическите характеристики. Следователно, 
промяната в наличния човешки капитал и социалните характеристики е единственият 
начин за търсещия работа да увеличи способността си за трудова заетост. Човешкият 
капитал може да се раздели на общ и специфичен; специфичният човешки потенциал е 
основната определяща за “нивото на съвършенство”, докато общият човешки 
потенциал подкрепя професионалната мобилност на трудовия пазар. Натрупването 
на човешки капитал, особено общ, помага значително за гладкото преструктуриране на 
икономиката и за промените в различните отрасли (Lamo, Messina, Wasmer 2006), 
независимо от лежащите в основата промени. 

Фигура 1.2. Фактори на способността за заетост 
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Източник: Kuchař, 2007; изменен от авторите. 

Положителният ефект на образованието и трудовия опит, т.e. най-важната част от 
човешкия капитал, върху индивидуалната професионална мобилност (по-голяма 
възможност за намиране или смяна на работата и по-малка вероятност за загуба на 
работата или изобщо за излизане от пазара на труда) се потвърждава от много 
емпирични проучвания (напр. Orazem, Vodopivec 1997). Експерти от инициативата 
„Нови умения за нови работни места” също подкрепят този извод, заявявайки 
“процентът на заетост на хората с високи нива на умения в ЕС като цяло  е 83.9 %, 
този за средни нива на умения е 70.6 %, а за ниски нива на умения - 48.1 %” (Експертна 
група 2010:10). Те правят извода, че непрекъснатият процес на развитие на 
уменията дава възможност на индивидите да вървят в крак с промените и лесно 
да преминават от едно работно място към друго. 

Клетка 1.9: Проучване на ЕС за ролята на уменията, подлежащи на прехвърляне, 
за намиране и запазване на работното място (Въпроси 1; 4; 6; 8) 

Компаниите винаги търсят работници, които да отговарят идеално на 
изискванията на длъжността. Само при неблагоприятни обстоятелства на пазара 
на труда, водещи до недостиг на такива кандидати, те назначават и развиват по-
неподходящи хора. В общия случай може да се каже, че квалификацията има 
решаваща роля, основно при професии със строги изисквания по отношение на 
квалификациите (различни специалисти като лекари, медицински сестри, ядрени 
физици и др.). Освен това, при професии без строги изисквания по отношение на 
квалификациите, където възможностите за мобилност от различни професии и 
отрасли са много по-големи, специфичните твърди умения представляват 
основни условия за назначаване, докато общите твърди умения и меките умения 
представляват предимства при назначаване. В резюме, способността за трудова 
заетост на лицата се базира на специфичните умения, но кръстосаните умения 
я подкрепят. 

В общия случай компаниите задържат онези служители, които могат да 
генерират печалба. Практическата оценка на лицата може да се окаже много 
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трудна, особено при някои длъжности. Основният критерий е квалификацията 
на лицето. Колкото то е по-подходящо за нуждите на компанията, толкова по-
вероятно е да запази работата си. Това показва решаващата роля на специфичните 
умения за трудовата заетост, точко както твърди теорията за човешкия капитал 
(Becker 1993). Общите умения (меки и твърди) представляват “критерий от 
второ ниво” за определяне на работниците, които трябва да запазят местата си, т.e. 
той се прилага като допълнителен критерий, ако има много лица с подобни 
квалификации. Респондентите смятат, че за запазване на работата най-важни са 
следните общи умения: умения в областта на информационно-комуникационните 
технологии и езикови умения, положително отношение към работата, лоялност към 
компанията и уважение към нейните ценности, гъвкавост и приспособимост, 
независимост, отговорност, ефикасност при изпълнение на служебните задачи, 
сътрудничество, комуникация и ориентация към клиента. 

Хората от образователния сектор подчертават трудността в определяне на 
уменията, подкрепящи приспособимостта към промени и професионалната 
мобилност. Те смятат, че тези умения са различни за различните професии, 
следователно, не съществува значим, “механически” начин за придобиване на 
умения от този род. Независимо от това, те са се опитали да изброят някои умения, 
които биха били най-близко до идеята за общо използваеми умения. Първото, което 
съставлява базата за придобиване на останалите, е способността за учене. Най-често 
цитирани са уменията в областта на информационно-комуникационните 
технологии, езиковите умения и комуникацията. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Квалификациите (специфичните умения) имат решаваща роля в процеса на намиране и 
запазване на работа, като ролята на кръстосаните умения (общите умения), т.e. 
уменията с високо ниво на способност за прехвърляне, е подкрепяща, както се вижда от 
Клетка 1.9. Независимо от ролята на кръстосаните умения като “критерий от второ 
ниво” за назначаването и запазването на един работник, работодателите ги считат за 
много важни за трудовата изява на индивида. Това е очевидно от проучвания на 
изискванията на работодателите към кандидатите за работа и служителите (напр., 
Gavenda, 2006; Gottvald et al, 2008; Havlena, 2004; RPIC-ViP et al, 2003). 

Значението на меките умения и общите твърди умения за трудовата изява и за 
получаването и запазването на работа може да се илюстрира и от профилите на 
професионалните умения (моделите на компетентност), предложени от това проучване 
за 219 професии. Тези профили на уменията са създадени на базата на Интегрираната 
система от типови длъжности (Министерство на труда и социалните въпроси на 
Чешката република, онлайн) и системата O*Net (O*Net On-line, онлайн). Повече 
информация за методологията на описване на профилите на професионалните умения 
ще намерите в Приложение 7. Съществуват 292 различни умения, които са използвани 
за описването на профилите на уменията на 219 професии; профилите съдържат общо 3 
948 изисквания към уменията. Анализът на тези изисквания към уменията показва, че 
20 от най-честите умения (от списъка от 292 умения) съставляват 56 процента от 
всички изисквания спрямо уменията. Тези умения, които са представени в профилите 
на уменията на над 50 професии (от 219 професии), са предимно меки умения и общи 
твърди умения. 

Следващата глава дава по-точна информация за връзката между подлежащите на 
прехвърляне/кръстосани умения и способността за трудова заетост, като придава по-
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голяма тежест на значението на способността за прехвърляне на умения по време на 
настоящата икономическа криза. 

1.4.  Ролята на способността за прехвърляне на уменията в настоящата ситуация на 
пазара на труда 

Уменията и особено онези от тях, които са приложими в различни сегменти от пазара 
на труда (кръстосани умения), играят важна роля в изглаждането на бизнес цикъла по 
време на икономически спад, и особено по време на последващото икономическо 
възстановяване, тъй като те повишават приспособимостта и професионалната 
мобилност на индивидите. Без тези умения на работната сила може да настъпи ефектът 
на хистерезиса, при който се наблюдава ниска трудова заетост и висока безработица, 
независимо от икономическото възстановяване. 

 

 

Клетка 1.10: Придобиване на голям брой умения с цел възможност за прехвърляне 
на уменията в „Трифти“, добра практика (№ 15) 

Пример от “Придобиване на голям брой умения с цел възможност за 
прехвърляне на уменията в „Трифти“  в Ирландия показва значението на 
способността за прехвърляне на уменията по време на икономически спад и 
преструктуриране. Компанията „Трифти кар енд ван рентал“ стартираха тяхната 
кампания за придобиване на много умения, ориентирана към прехвърляне на 
персонала между различните отдели. Тя дава възможност на служителите в процеса 
на работата да усвояват умения, които не са необходими за конкретната им работна 
функция. Националната програма доведе до повишаване на уменията на служителите 
в области като комуникация, работа в екип, общи търговски умения и умения в 
областта на информационно-комуникационните технологии. Освен това, програмата 
улесни по-доброто разбирателство във фирмата. Над 50 процента от служителите 
взеха участие в тази програма. Ползата беше почувствана непосредствено от 
компанията и нейните служители по време на основно преструктуриране през 
последните две години. Много хора с голям брой умения бяха преназначени от 
компанията на различни длъжности. 

Заб.: Подробна информация за примери на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

В общия случай, ефектите на уменията върху възможността за заетост и/или 
безработица са критични. Наличните данни сочат, че колкото повече умения и знания 
придобие един индивид, толкова по-голям е шансът му за заетост и толкова по-малък – 
шансът за безработица. А в условията на настоящата икономическа рецесия 
въздействието на този капитал от умения и знания върху промяната в процентите на 
заетост и безработица е още по-голям. Между четвъртото тримесечие на 2007 година и 
четвъртото тримесечие на 2009 година лицата, притежаващи по-голям запас от 
умения, са изпитали по-малък спад в нивата на заетост, което предполага по-
благоприятни условия за тях на пазара на труда дори по време на рецесия. Тези 
заключения са валидни не само на ниво индивид, но също и на национално 
икономическо ниво, както се вижда от Приложение 6. 

Привеждането на доказателства за значението на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, в условията на настоящата икономическа криза, е функция от 
няколко ограничения, най-важното от които е липсата на съответна статистика, т.e. 
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данни, описващи наличието на умения на индивидуално или поне на по-общо ниво, 
които да представляват изходна точка за анализ на тяхното въздействие върху 
съответните стойности на пазара на труда.(3) Липсата на такива данни наложи да се 
използват заключенията от проучването в рамките на ЕС като важен източник на 
информация за ролята на кръстосаните умения в условията на настоящия икономически 
спад, виж Клетка 1.11. 

Клетка 1.11: Проучване на ЕС на чувствителността по отношение на ролята на 
уменията, подлежащи на прехвърляне, в условията на икономическа криза 
(Въпрос 3) 

Заинтересоваността на компаниите по отношение на значението на уменията, 
подлежащи на прехвърляне, не се е повлияла значително от световната 
икономическа криза. Само малък брой респонденти говорят за повишено 
фокусиране върху уменията с висока способност за прехвърляне (имайки предвид 
меки умения) в политиката си по отношение на персонала: те са ги използвали като 
допълнителен критерий за назначаване/съкращаване на служителите, ако основният 
критерий, т.e. квалификацията под формата на специфични умения, не дава 
възможност за определено решение. В общия случай компаниите подчертават 
значението на специфичните умения, които са необходимо условие за 
извършването на работата, като ролята на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, се квалифицира като подкрепяща. Липсата на по-голям интерес на 
компаниите към уменията, подлежащи на прехвърляне, може да се обясни, според 
респондентите, с два различни фактора: Първо, компаниите използват 
усъвършенствани системи за развитие на човешките ресурси; те обръщат 
непрекъснато внимание на тази тема. Всички мерки, възникнали в резултат от 
кризата, като реорганизация и последваща вътрешна мобилност или 
преквалификация на съкратени служители, се извършват с помощта на сложни 
платформи за управление на човешките ресурси. Второ, кризата и последващата 
висока безработица поражда излишък на налични човешки ресурси с адекватни, т.e. 
необходими нива на специфични умения, както и на меки умения. Този излишък на 
подходящи човешки ресурси на пазара на труда не предизвиква никакви 
инициативи у компаниите да инвестират в развитието на умения. 

В общия случай, публичният сектор подкрепя развитието на умения, 
подлежащи на прехвърляне (имайки предвид кръстосани умения). Подкрепата се 
е увеличила поради негативните ефекти на икономическата криза върху 
пазара на труда. РЕСПОНДЕНТИТЕ чувстват отговорността на публичния сектор да 
участва в намирането на решения на съществуващите проблеми на пазара на труда. 
Пример са програмите на Словения за излишните работници в текстилната 
индустрия (“Prekmurje Intervention Act“). Допълнителното образование и обучение 
се смятат за подходящи средства за улесняване на преназначаването на излишните 
работници. Независимо от това, никой от респондентите не уточнява съдържанието 
на тези образователни програми. Възможно е програмите да се фокусират върху 
развитието на специфични умения, необходими за извършването на конкретна 
работа на конкретно място, тоест респондентите коментират значението на 

                                                           

(3)
 Потребността от статистически данни, описващи уменията на възрастното население, доведе до създаването на Програми за 

международна оценка на компетентностите на възрастните (Programmes for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), 

които ще бъдат внедрени в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (Organization for Economic Co-operation and 

Development – OECD) и партньорските страни през 2011 година и ще бъдат фокусирани върху оценката на уменията по грамотност, 

математическите умения и способността да се решават проблеми в технологично богати среди от лица на възраст 16–65 години (OECD, он-

лайн). 
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развитието на умения (разбирани като общо понятие), вместо на умения, 
подлежащи на прехвърляне. 

Лицата от образователния сектор съзнават значението както на специфичните, 
така и на общите умения за бъдещото развитие на бизнеса, както и постепенното 
нарастване на тяхното значение. Мнението на респондентите за значението на 
специфичните умения в сравнение с общите, т.e. кои са по-важни за получаването и 
задържането на работа, са различни. Една група респонденти смятат специфичните 
за длъжността твърди умения за по-важни за способността за заетост на индивида, 
докато другата група предпочита меките умения.  

 

Голямата заинтересованост на образователните и обучителните дейности към 
бизнес цикъла, а именно наличието на финансови ресурси, е също много важна. Във 
времена на рецесия, компаниите са принудени да намалят разходите и често пъти 
образованието на служителите бива отрязано най-напред. Липсата на ресурси за 
развитие на човешкия капитал в частния сектор трябва да се компенсира от 
публични източници, което често намалява цената на образованието (Education 
International 2009) и обучението. В тези обстоятелства се наблюдава един парадокс: 
макар че подкрепата за придобиване на умения от страна както на заетите, така и на 
безработните хора би помогнала да се запази заетостта и да се минимизира 
безработицата, финансирането се намалява. 

Клетка 1.12: Временен професионален договор, добра практика (№ 11) 

Публичният сектор може да играя водеща роля в приспособяването към процесите на 
преструктуриране, както показва примерът “CTP – Временен професионален 
договор”. Временният професионален договор е изпробван в 7 френски региона, след 
което е обхванал и други части на Франция през 2009 и 2010 година. Програмата 
използва няколко средства, т.e. финансова, образователна и други видове помощ, 
включително адаптивни мерки за подобряване на необходимите умения за 
прехвърляне на друга работа. Оценките налагат извода, че това е успешна мярка, при 
която над 50 процента от участниците намират нова работа. 

Заб.: По-подробна информация за примери на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

1.5.   Мерки и действия на европейско равнище, които вече са предприети, са в ход или 
се предвиждат във връзка с умения, подлежащи на прехвърляне 

Създадена през 1997 година, Европейската стратегия за заeтост (European 
Employment Strategy - EES) дава възможност на държавите-членки и на Европейската 
комисия да поставят общи цели по отношение на политиките за заетост, да следят 
напредъка и да обменят най-добри практики, за да подкрепят създаването на повече и 
по-добри работни места във всяка държава-членка. В основата на EES е ангажиментът 
за увеличаване и подобряване на инвестициите в уменията на работниците. 

Държавите-членки на ЕС и Комисията работят съвместно в тази област по Работни 
програми „Образование и обучение 2010 година“ (Education & Training 2010 work 
programmes) от 2001 година Отвореният метод на координация стимулира реформите 
и развитието на усъвършенствани умения чрез по-добри системи на образование и 
обучение. През ноември 2007 година Съветът по образованието, младежта и културата 
(Education, Youth and Culture Council) прие резолюция за инициативата “Нови умения 
за нови работни места” (European Commission 2010b), която подчерта необходимостта 
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от идентификация на нови работни места и умения в Европа и развитие на редовни 
упражнения за предвиждане на уменията на базата на съществуващите структури на 
европейско равнище. Инициативата “Нови умения за нови работни места” определя 
програмата за един от основните бъдещи приоритети на ЕС: как по-добре да се 
предвидят уменията, от които ще се нуждаят европейските граждани и компании, да се 
реформират системите ни за образование и обучение по съответен начин, така че да 
могат да подготвят добре хората за работните места на бъдещето и да координират по-
добре политиките за заетост и образование. На базата на наличните бюджети и 
програми на ЕС, предвиждането и съответствието на уменията са организирани в 
четири насоки, както следва (European Commission 2009b): 
• решаване на несъответствията; 
• укрепване на капацитета за прогнозиране и предвиждане; 
• задълбочаване на международното сътрудничество; 
• мобилизиране на инструментите на Общността. 

През март 2009 година беше създадена група от експерти с мандат да дават независими 
консултации по отношение на бъдещото развитие на инициативата „Нови умения за 
нови работни места“ в контекста на бъдещата стратегия 2020 на ЕС за растеж и работни 
места чрез серия от ключови препоръки. През януари 2010 година резултатите бяха 
представени на Комисията, а през февруари – на обществеността, по време на 
конференция, проведена в Брюксел. Предложени бяха следните 4 приоритета: 
• масирани и интелигентни инвестиции в умения – правилни инвестиции за 
работодатели и индивиди; 

• сближаване на световете на образованието и работата – повече квалификации на 
базата на умения и учене през целия живот за всички; 

• развиване на подходящ комплекс от умения – компетентности, свързани с 
длъжността, подплатени от кръстосани компетентности; 

• по-добро предвиждане на потребностите от бъдещи умения – усъвършенствана 
информация за пазара на труда. 

Третият приоритет по-специално, т.e. “развиване на подходящ комплекс от умения”, е 
пряко свързан с темата на настоящото проучване. Първо, се предлагат “T- образните” 
профили на индивидуални умения, като твърдите умения, специфични за 
длъжността и специалността са подплатени от кръстосани меки и общи твърди 
умения. Липсва изчерпателна идентификация и дефиниция на тези кръстосани умения. 
Вместо това се дават обяснения за някои от тях, като способността да се работи бързо, 
да се анализира и организира комплексна информация, да се поема отговорност, да се 
преодоляват кризите, да се управлява риска, да се предприемат решителни действия, 
предприемачество и творчество (от категорията на меките умения) и цифровите 
умения, електронните умения, медийната грамотност и заинтересоваността към 
околната среда (от категорията на общите твърди умения). В общия случай, това 
предложение на експертите от инициативата „Нови умения за нови работни места” 
потвърждава необходимостта от развитие на широко приложима таксономия на 
уменията, която ще се използва за идентификация на кръстосаните умения, които са 
най-търсени, и тяхната интеграция в подходящи бъдещи действия. Второ, освен 
препоръките на Т-образните профили на умения, експертите от „Нови умения за нови 
работни места” се фокусират подчертано върху средата и методите за доставка на 
учене за оценка и развитие на кръстосаните умения от ранна училищна възраст чрез 
учене през целия живот, със специален фокус върху учителите и обучаващите като 
основни участници в тази област. 
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Европейският център за развитие на професионалното обучение (European Centre for the 
Development of Vocational Training - Cedefop) e започнал да прави средно- и 
дългосрочни програми на уменията на ниво ЕС, които могат да бъдат разграничени 
за отделните страни от ЕС. Тези прогнози дават изчерпателна, последователна и 
подробна представа за бъдещите потребности от умения и свободните места в Европа 
по пътя към 2020 година (European Commission 2009b). 

Препоръките на Европейския парламент и на Съвета от декември 2006 година за 
ключовите компетентности за учене през целия живот дадоха възможност за 
създаването на Европейска рамка за ключовите компетентности за учене през 
целия живот (European Commission 2007). Рамката идентифицира и дефинира за първи 
път на европейско равнище ключовите компетентности, които са необходими на 
гражданите за тяхната лична реализация, социално включване, активно гражданско 
присъствие и способност за заетост в нашето основано на знания общество. 
Референтната рамка определя 8 ключови компетентности. Тези компетентности могат 
да се разглеждат като прекалено общи, за да се използват в сферата на труда без 
допълнителна спецификация, описание и идентификация на подходящите нива за 
конкретните професии. 

Европейската квалификационна рамка (European Qualifcation Framework - EQF) 
обединява квалификационните системи на страните, действайки като транслационно 
средство, което прави квалификациите по-четивни и по-разбираеми в различните 
страни и системи в Европа. Тя има две основни цели: да насърчи мобилността на 
гражданите между страните и да улесни ученето им през целия живот. Развитието на 
Европейската квалификационна рамка започна през 2004 година в отговор на исканията 
за общ еталон с цел повишаване на прозрачността на квалификациите. Комисията, с 
подкрепата на Експертната група на EQF, предложи рамка с 8 нива на базата на 
резултатите от ученето, имаща за цел да улесни прозрачността и преносимостта на 
квалификациите и да подкрепи ученето през целия живот. EQF беше приета формално 
през февруари 2008 година. Тя препоръчва 2010 година като целева година страните 
да свържат националните си квалификационни системи с EQF, а до 2012 година 
националните им квалификационни сертификати да съдържат съответното ниво от 
EQF. EQF се фокусира повече върху резултатите от ученето, отколкото върху входните 
данни като продължителност на обучение. Резултатите от ученето се разделят на три 
категории: знания, умения и компетентности. Това показва, че  квалификациите 
отразяват широк диапазон от резултати от ученето, включително теоретични знания, 
практически и технически умения и социални компетентности, при които способността 
за работа с други ще бъде от критично значение (European Commission 2008). 

Целта на Европейската кредитна система за професионално образование и 
обучение (The European Credit System for Vocational Education and Training - 
ECVET ) е да даде на хората по-голям контрол върху индивидуалния им опит в ученето 
и да направи по-атрактивно движението между различни страни и различни среди на 
учене. Системата има за цел да улесни валидирането, признаването и натрупването 
на свързани с работата умения и знания, придобити по време на престой в друга 
страна или в други ситуации, с цел подобряване на съвместимостта между различните 
системи за професионално образование и обучение (vocational education and training - 
VET) в Европа и техните квалификации. В ECVET резултатите от ученето на лицето се 
оценяват и валидират, за да се прехвърлят кредити от една квалификационна система 
към друга или от една “пътека” на учене към друга. Системата дава и възможност да се 
разработят общи еталони за VET квалификациите, и е напълно съвместима с 
Европейската система за прехвърляне и натрупване на кредити (European Credit 
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Transfer and Accumulation System - ECTS). Няколко проекта, насочени км развитието 
и популяризацията на ECVET, са в процес на реализация в различни отрасли, 
включително автомобилния сервиз, химията, туризма и международната търговия. 
(Повече информация ще намерите в European Commission 2009d.) 

Europass е директна публична услуга, имаща за цел да повиши разбирането за 
квалификациите и уменията в Европа. Хората, търсещи работа, независимо в 
собствената си страна или в чужбина, трябва да могат да представят своите 
квалификации и умения по начин, който да може да бъде правилно разбран и оценен от 
работодателите. Услугата Europass, достъпна за лицата чрез мрежа от национални 
центрове и он-лайн портал, има за цел да улесни този процес. CV-то на Europass 
представя уменията и способностите на лицата, включително тези, придобити извън 
формалното образование и обучение. Допълнението към Сертификата на Europass 
представлява пояснение към сертификатите за професионално обучение от гледна 
точка на умения и способности, което дава възможност на работодателите да преценят 
по-добре какво могат да вършат хората. 

Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (European Quality 
Assurance Reference Framework - EQAVET ) представлява референтно средство за 
политикотворците, базирано на четириетапен цикъл на качеството, който включва 
поставяне на цели и планиране, реализация, оценка и проверка. Целта му е да подобри 
признаването на уменията и компетентностите, придобити от учащите се в различни 
страни или в различни среди на учене. (Повече информация можете да намерите в 
European Commission 2009c.)  

Европейска таксономия на уменията, компетентностите и професиите (European 
Skills, Competencies and Occupations Taxonomy - ESCO). Широко признато от 
публичните служби по заетостта и брокерите на пазара на труда е, че уменията, 
компетентностите и способностите допълват формалните подходи, базирани на 
квалификацията, в диалога с работодателите (особено, при набиране на кадри) и във все 
по-голяма степен са способни да предложат достатъчна степен на специфичност, 
необходима за високопродуктивни отношения на заетост. В светлината на тази промяна 
в парадигмата, един от основните изходни продукти на Комюникето на Комисията 
„Нови умения за нови работни места“ от декември 2008 година е развитието на първия 
по рода си многоезичен речник, свързващ уменията и компетентностите с 
професиите на европейско равнище. ESCO ще се предлага на 25 езици на всички 
оператори и брокери на пазара на труда в 30 страни (Европейското икономическо 
пространство). ESCO има възможността да се превърне в европейската стандартна 
класификация на уменията и компетентностите, прокарвайки мост между пазарите на 
труда и света на образованието и обучението. В по-широкия контекст на Стратегия 
2020 на ЕС, ESCO ще бъде средство, което ще улеснява още повече създаването на 
динамични пазари на труда, характеризиращи се с гладка служебна (професионална) 
мобилност и преминаване от образование и обучение към работа (European Commission 
2010a). Между 17 август и 1 октомври 2010 година Европейската комисия проведе 
целеви преглед на заинтересованите лица, за да получи обратна връзка за развитието 
на класификацията на ESCO. Първият преглед на количествените резултати на базата 
на 178 респонденти от 34 страни беше представен в Бюлетина на ESCO през октомври 
2010 година (ESCO 2010). Той потвърди значението на общ език и ясен консенсус, че 
кръстосаните компетентности/меки умения и трудови дейности/описание на задачите 
трябва да бъдат включени в ESCO. Сред потенциалните употреби на ESCO следните се 
смятат за високоприоритетни: подкрепа на базиращото се върху уменията съответствие 
между търсещите работа и свободните работни места, създаване на прозрачни и 
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съпоставими професионални профили, подкрепа на лицата при идентификацията на 
съответното образование и развиване на прозрачни и съпоставими резултати от 
ученето. Сред основните предизвикателства на ESCO бяха споменати следните: 
гарантиране на уместността, точността и качеството на информацията, осигуряване на 
участието на съответните заинтересовани лица, получаване на актуална информация и 
мащаба на задачата. До 2012 година ESCO трябва да се превърне в един от ключовите 
приоритети на Комисията в контекста на “Нови умения за нови работни места” и 
“Европа 2020”. 

Европейска компетентност: Учене, иновация, развитие (Learning, Innovation, 
Development - EUCLID ) e европейска мрежа, фокусирана върху дългосрочно 
сравнително проучване на компетентностите. Липсата на световен или поне на 
европейски консенсус относно концепцията за компетентностите се изразява в 
разлики и обърквания в дефинициите и езика, използвани в областта на уменията 
и компетентностите. Развитието на типология на знанията, уменията и 
компетентностите беше възложено на екип от Бизнес училището в Тулуза и на мрежата 
от експерти на EUCLID (Winterton 2009), които написаха статия, сравняваща 
различните модели на компетентност и предлагаща хармонизирана система за цяла 
Европа със специален фокус върху рамките EQF и ECVET. Те изискват 
стандартизирана международна класификация на уменията и компетентностите, 
която ще улесни признаването на квалификациите не само в Европа, но и в целия свят. 

В хода на проекта бяха подготвени или започна подготовката на няколко 
инициативи, свързани с темата на проучването. Сред тях можем да споменем по-
конкретно: „Програма за нови умения и работни места“ (“Agenda for new skills and 
jobs”), „Младежта в действие“ (“Youth on the move”), „Индустриална политика за зелен 
растеж“ (“Industrial policy for green growth”) и „Цифрова програма“ (“Digital Agenda”). 
Освен това, бяха публикувани някои неотдавнашни заключения на Съвета, свързани с 
инициативата “Нови умения за нови работни места” и „VET Комуникация“ и 
Комюникето от Брюж за засилено Европейско сътрудничество в областта на 
професионалното образование и обучение (European Cooperation in Vocational Education 
and Training). Тези документи, резюмирани накратко по-долу, предлагат актуализиран 
контекст на политиката. Може да се каже, че много от съответните послания 
допълват или съвпадат с резултатите от това проучване, включително следните: 

„Програма за нови умения и работни места“ (European Commission 2010b): 
• развитие на информираността за пазара на труда и управлението на уменията; 
• осигуряване на подходяща съвкупност от умения; 
• установяване на съответствие между уменията на хората и предлаганите работни 
места. 

„Младежта в действие“ (European Commission 2010c): 
• подкрепа за придобиването и валидирането на уменията чрез неформално и 
нередовно учене; 

• развитие на съвременни системи за образование и обучение, предлагащи ключови 
компетентности, като умението да учиш, комуникация на чужди езици, 
предприемачески умения и умения в областта на информационно-
комуникационните технологии; 

• центрове за качествено кариерно ориентиране; 
• съществуващите елементи на Europass да се трансформират в Европейски паспорт 
на уменията. 

„Индустриална политика за зелен растеж“ (CEDEFOP 2010): 
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• границите между това кое е и кое не е нисковъглеродна работа стават все по-
размити; 

• много от уменията, необходими за нисковъглеродната икономика, могат да се 
открият в съществуващите професии; 

• балансът на общите умения, напр. автономността и комуникацията, общите зелени 
умения (като намаляване на отпадъците и подобряване на ефикасността на 
енергетиката и ресурсите) и съществуващите специфични за длъжността умения са 
много по-важни за развитието на нисковъглеродна икономика, отколкото по-
специализираните зелени умения. 

„Цифрова програма“ (European Commission 201 Od): 
• Европа страда от все по-голям недостиг от професионални умения в областта на 
информационно-комуникационните технологии и дефицит на цифрова грамотност; 

• цифровата ера трябва да бъде ера на възможностите и еманципацията; 
квалификацията и уменията не трябва да бъдат преграда за достъпа до тези умения; 

• много е важно гражданите на ЕС да се образоват да използват информационно-
комуникационните технологии и цифровата среда, което изисква партньорства на 
множество заинтересовани лица и признаване на цифровите компетентности във 
формалните и нередовните системи за образование и обучение. 

„VET Комуникация“ (European Commission 201 Oe): 
• IVET трябва да даде на младите хора умения, пряко свързани с развиващите се 
пазари на труда, като електронни умения и високо развити ключови 
компетентности; 

• Възрастните трябва да могат да актуализират уменията и компетентностите си чрез 
CVET; 

• Ролята на работодателите в доставката на CVET се засилва и те трябва да 
предоставят на служителите си възможност за интензивни периоди на обучение; 

• Гъвкавият достъп до обучението трябва да се съчетава с гъвкава организация на 
труда; 

• Валидирането на неформалното и нередовното учене предоставя пътеки за 
повишаване на уменията и реинтеграция на хората в пазара на труда; 

• Възможностите за учене през целия живот трябва да се съчетават с услуги на 
ориентиране и консултация, за да се улесни прехода към заетост и прехода между 
различни работни места. 

• Ролята на учителите и обучаващите в модернизацията на VET е критична и ролите 
им се преплитат. Обучаващите имат нужда от повече педагогически 
компетентности и трябва да играят подкрепяща и менторска роля. Учителите в 
училището имат нужда, като обучаващия, да разбират добре трудовите практики. 

• Фокусът върху ключовите компетентности става належащ приоритет. В същото 
време бързата технологична промяна предполага непрекъснато усъвършенстване на 
специфичните за длъжността твърди умения. Предизвикателството е да се постигне 
най-добрата комбинация от тях. 

Комюнике от Брюж (European Commission 201 Of): 
• да се даде възможност на хората да се адаптират към новите развития и да се 
справят с промяната, т.e. да се даде възможност на хората да придобият знания, 
умения и компетентности, които не са чисто професионални; 

• ключовите компетентности са важни за успеха в живота и трябва да е възможно те 
да бъдат придобити във VET и други форми на образование; 



 

 50

• VET трябва да даде възможност на учащите се да достигнат, допълнят и надградят 
ключови компетентности, без да пренебрегват професионалните умения; 

• Уменията и компетентностите в областта на информационно-комуникационните 
технологии и чуждоезиковите умения ще стават все по-критични за получаване и 
запазване на работа. 

Общото във всички гореспоменати документи, отнасящи се до политиката, е широкият 
консенсус между ключовите лица, вземащи решения на европейско равнище относно 
критичната роля на уменията и компетентностите в професионалните пътеки. В 
изброените документи са описани инициативите и действията, необходими за 
внедряване в практиката на описаните стратегически цели. Тяхната реализация, 
подкрепена от ключовите заинтересовани лица, ще подобри съществено способността 
за прехвърляне на уменията между професиите, отраслите и географските области. 

1.6.  Заключения и препоръки 

Уменията, подлежащи на прехвърляне, не съответстват на някоя обективно 
дадена и количествено различна категория умения. Това са умения, които са 
приложими към различни задачи и длъжности, където приложимостта се определя от 
икономически, законодателни, географски и други контексти. Колкото по-общо е 
умението, толкова по-голяма е способността му за прехвърляне и обратно. Тъй като 
няма умения, които да са изцяло способни или неспособни за прехвърляне, т.e. 
способността за прехвърляне не е дискретна, а непрекъсната величина, има смисъл да 
се говори за ниво на способността за прехвърляне, вместо да се прави разграничение 
между умения, които подлежат на прехвърляне и/или такива, които не подлежат на 
прехвърляне. 

Работодателите правят разлика между твърди умения, като специфични за 
длъжността умения, които са тясно свързани със знанието, лесни за наблюдение и/или 
измерване и обучение, и меки умения, като неспецифични за длъжността умения, 
които са тясно свързани с отношението, нематериални и трудни за количествена 
оценка и развитие. Други участници, основно политикотворци и образователни 
институции, използват по-често разграничението на общи (или генерични) и 
специфични умения. 

Липсва стройна теория за дефиниране и класифициране на различните умения, 
както и общоприета таксономия на уменията. На базата на предишен анализ, екипът по 
проекта реши да определи три категории умения: 
• меки умения; 
• общи твърди умения; 
• специфични твърди умения. 

Специфичните твърди умения се характеризират с по-ниското си ниво на способност за 
прехвърляне, докато меките умения и общите твърди умения са умения с висока 
способност за прехвърляне. 

Умения, подлежащи на прехвърляне, не е синоним на меки умения, както се 
потвърждава от анализа на способността за прехвърляне на умения и примерите на 
специфични за длъжността твърди умения, които подлежат на прехвърляне между 
професиите. Независимо от това, значителен брой специалисти ги възприемат като 
такива (по подобие на възприятието  за „компетентност“ като синоним на „умение“). 
Например, инициативата ESCO определя “кръстосаните умения“ като синоним на 
„меки умения“. 
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Препоръки 

• По-скоро кръстосаните умения, отколкото уменията, подлежащи на 
прехвърляне, трябва да се използват като термин от по-висока категория, 
който назовава и групира меките умения и общите твърди умения, които по 
своето естество притежават по-високо ниво на способност за прехвърляне 
във всички отрасли и професии и сериозно влияние върху успеха в живота. 

• Трябва да се прави разлика между вътрешна и външна способност за 
прехвърляне. Вътрешната способност за прехвърляне в една организация и 
външната способност за прехвърляне към други оранизации, отрасли и 
професии са два взаимосвързани, но все пак раазлични “ свята”, що се отнася до 
мотивацията на основните участници, средствата и методите, използвани в 
подкрепа на развитието на уменията (или валидирането на вече придобити 
умения в предишно учене). 

• Всички умения подлежат на прехвърляне в по-голяма или по-малка степен в 
зависимост от специфичния контекст. Реалното прехвърляне на умения 
(като процес, свързан с професионалната мобилност) трябва да се подкрепя 
от специфични системи, методи и средства. Някои от тях са предложени в 
Глава 5 от настоящото проучване. 

 

Съществува връзка между способността за прехвърляне на умения и риска от 
загуба на работата или неуспеха в намирането на друга. Способността за заетост на 
лицата се базира на специфичните умения, но се подкрепя от кръстосаните умения. 
В условията на настоящата икономическа криза лицата, притежаващи по-голям запас 
от умения, са изложени на по-малък риск от безработица, отколкото останалите.  

Лесният аутсорсинг в глобализиращия се свят повишава динамиката на пазара на труда 
и служителите трябва да инвестират в развитието на уменията си, за да увеличат 
шансовете си да запазят работата си или да намерят лесно друга. Нито частният, нито 
публичният сектор могат да носят пълна отговорност за способността за заетост на 
отделния индивид. 

Личната отговорност и самостоятелното развитие са важни. Предимство е да имаш 
многостранни умения, за да можеш да се местиш както в рамките на текущата си 
организация, така и извън нея към други организации и отрасли, ако е необходимо. 
Работодателите търсят служители, които могат да вършат работата и да я вършат 
добре. В това отношение, кръстосаните умения, които варират от решаване на 
проблеми до междуличностни умения, се смятат за важни. Притежаването на такива 
умения, които подлежат на прехвърляне от един в друг контекст, представлява добра 
база за натрупване на специфичните умения, необходими за дадена работа. 

Както показва едно експертно проучване, заинтересоваността на компаниите от 
значението на развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, не се повлия 
значително от световната икономическа криза (виж Приложение 1, Въпрос 3). За 
това могат да се посочат две основни причини. Първо, компаниите, използващи 
усъвършенствани системи за развитие на човешките ресурси, обръщат непрекъснато 
внимание на тази тема. Второ, кризата и последващата висока безработица създадоха 
излишък от налични човешки ресурси с адекватно ниво както на специфични, така и на 
кръстосани умения. От друга страна, във времена на криза и мащабно 
преструктуриране публичният сектор често субсидира развитието на уменията 
(включително кръстосаните умения) на служителите (обикновено в съчетание с 
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краткосрочни трудови мерки, внедрени от работодателите), с цел поддържане на 
заетостта (ICT ILO 2010). 

Препоръки 

• Липсата на ресурси за развитие на човешкия капитал в частния сектор, 
дължаща се на кризата, трябва да се компенсира от публичните ресурси, 
което често намалява цената на образованието за работодателите и дори 
насърчава замяната на част от неизползваното работно време от съответно 
обучение. Подкрепата на придобиването на умения както от заетите, така 
и от безработните лица, помага да се запази заетостта и да се намали 
безработицата. За целта в няколко държави-членки се използват програми за 
краткосрочна работа, съчетани с намалено работно време за работниците, 
които им дават възможност за обучение с цел надграждане на умения или 
придобиване на нови умения. Препоръчва се този метод да обхване и други 
държави-членки като важна мярка във времена на мащабно преструктуриране. 

• Политикотворците трябва да вземат превантивни мерки по отношение на 
развитието на умения, подлежащи на прехвърляне. Публичният сектор трябва 
да действа по-скоро като “ стратег”, отколкото като “ пожарникар”. Във 
времена на икономическо възстановяване работодателите са или могат да 
бъдат по-мотивирани да инвестират в обучението, включително 
кръстосаните умения, отколкото по време на икономическа рецесия. 
Съответни данъчни инициативи за работодателите и “ права на способност 
за заетост” за служителите трябва да насърчават проактивното поведение 
сред тези ключови участници и да изглаждат флуктуациите на инвестициите 
в образованието по време на бизнес циклите (като по този начин минимизират 
потребността от публична намеса по време на икономически спад). 

 

Повече препоръки ще намерите в Глава 5 от настоящия доклад. 
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2. Подробен анализ на способността за прехвърляне на умения в икономическите 
отрасли в Европа в настоящия контекст и през следващите години 

Следващата глава от това проучване е посветена на количествената оценка на 
способността за прехвърляне на уменията между отраслите, групите отрасли и 
професиите понастоящем (Глава 2.1) и през следващите 10 години, т.e. до 2020 година 
(Глава 2.2), което е една от основните цели на проучването. 

2.1.  Настоящи потребности от умения и способност за прехвърляне на уменията 

Способността за прехвърляне на уменията може да се дефинира като способност за 
прилагане на уменията към различни длъжности или задачи, независимо от това къде 
тези умения са били придобити за първи път. Колкото по-голям е броят на длъжностите 
и задачите, спрямо които са приложими уменията, толкова по-голяма е тяхната 
способност за прехвърляне. 

Анализът на различните видове умения (виж Глава 1.1) доведе да разграничаването на 
меки умения, общи твърди умения и специфични твърди умения, които се различават 
по степента на тяхната приложимост по отношение на пазара на труда и по отношение 
на професията. Може да се приеме, че меките умения и общите твърди умения са 
умения с висока способност за прехвърляне, докато специфичните твърди умения са 
умения с ниска способност за прехвърляне. Тази глава има за цел да потвърди това 
предположение. 

Анализът на способността за прехвърляне на уменията беше извършен в две отделни 
стъпки:  
• създаване на профили на професионалните умения като входни информационни 
данни за анализа;  

• оценка на способността за прехвърляне на уменията между професиите, групите 
отрасли и икономиката като цяло. 

Клетка 2.1: Методология 

Интензивната количествена оценка на способността за прехвърляне на умения 
между професиите, икономическите отрасли и в рамките на цялата икономика 
изисква модели на компетентност на всички съответни професии в икономиката 
(или отраслите) като входни информационни данни за анализ. За съжаление, няма 
създадени и приети модели на компетентност на европейско равнище. 

Поради този факт беше необходимо да се създадат модели на компетентност (по-
точно, профили на професионалните умения), които да дават възможност за точна 
количествена оценка на способността за прехвърляне на умения. Това включваше 
следните стъпки: 
• спецификация на съответните икономически отрасли (виж Приложение 7.2); 
• спецификация на съответните професии (виж Приложение 7.3); 
• създаване на класификация на уменията, включваща съответни умения (виж 
Приложение 7.1). 

Това даде възможност да се опишат профилите на професионалните умения, което 
на свой ред позволи да се направи количествена оценка на способността за 
прехвърляне на уменията. 

Трябва да се подчертае, че резултатите, представени в тази глава, са повлияни 
основно от броя и избора на професиите, използвани в анализа, т.е. от контекста на 
резултатите. Контекстът, както беше подчертано в Глава 1.2, трябва да се има 
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предвид при разбирането и основно, при практическото приложение на резултатите. 

Проучването е алтернативно средство за оценка на способността за прехвърляне на 
уменията. Въпреки че е използван и този метод (резултатите ще бъдат представени 
в настоящата глава), трябва да се подчертае, че резултатите не се базират на точно 
изчисляване на приложимостта на уменията към различни длъжности и задачи, а на 
мненията на респондентите (експерти от различни области). Нещо повече, броят на 
експертите, участвали в проучването, е ограничен, което изисква внимателна 
интерпретация на резултатите (напр. на ниво отделни икономически отрасли). Тези 
ограничения доведоха до различия в крайните резултати в зависимост от 
използваните методи. 

 

2.1.1.   Профили на професионалните умения 

Изходната точка на анализа на способността за прехвърляне на уменията между 
професиите, отраслите и цялата икономика беше описанието на профилите на 
уменията за 219 професии в 20 икономически отрасъла. 

Клетка 2.2: Профили на професионалните умения, методология 

Липсата на европейска система на професиите с информация за изискванията по 
отношение на уменията доведе до избора на алтернативни средства за спецификация 
на профилите на производствените умения. Те бяха специфицирани на базата на 
Интегрираната система на типови длъжности (Integrated System of Typal Positions) 
(Министерство на труда и социалните въпроси на Чешката република, он-лайн) и на 
O*Net (O*Net On-line, он-лайн), които бяха обсъдени и развити по-нататък от 
изследователския екип. Въпреки че нивата на индивидуалните умения са валидни 
(напр., комуникацията е необходима почти навсякъде, но необходимото ниво на 
владеенето й варира в широки граници), те не бяха включени в профилите на 
професионалните умения поради силната им зависимост от специфичния контекст 
(различни изисквания за една и съща длъжност в различните страни, региони, 
отрасли и др.). Вместо това, при решаването на това кои от тях да се използват в 
профила на съответната професия беше взето предвид значението на уменията (поне 
на основно или напреднало ниво) на всяка професия. 

Профилите на професионалните умения описват уменията, необходими за 
изпълнението на работата в избрани професии в зависимост от класификацията на 
уменията, дадена в Приложение 7.1. Пример за профили на уменията за две избрани 
професии от груповия отрасъл “Гражданско инженерство и строителство” е даден в 
Таблица 2.1; профили на уменията за всички 219 професии, включително описания на 
професиите, ще намерите в Приложение 8.1. 

Таблица 2.1: Пример на профили на професионални умения 

Гражданско инженерство и строителство 

Строителен 
техник (2142) 

GH1 Законодателна/регулаторна заинтересованост, GH2 
Икономическа заинтересованост, GH3 Основни компетентности в 
науката и технологиите, GH4 Заинтересованост към околната среда, 
GH5 Умения в областта на информационно-комуникационните 
технологии, GH6 Владеене на чужди езици 

SH015 Техническо чертане, SH054 Поддръжка на сгради, SH077 
Изготвяне на проектна документация, SH106 Управление на 
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непроизводствени инсталации, SH129 Проектиране на сгради, 
SH130 Управление на проекти, SH168 Формулиране на исканията на 
инвеститори и други органи 

SS08 Сътрудничество с други, SS09 Комуникация, SS14 Ориентация 
към постижения, SS15 Грижа за реда, качеството и точността, SS17 
Решаване на проблеми, SS18 Планиране и организация, SS20 
Автономност, SS21 Аналитично мислене, SS22 Концептуално 
мислене 

Водопроводчик 
(7136) 

GH3 Основни компетентности в науката и технологиите 

SH009 Ориентация в техническата документация, SH013 Оценка и 
контрол на качеството на суровините, полуфабрикатите и 
продуктите, SH015 Техническо чертане, SH016 Изхвърляне на 
отпадъци, SH033 Работа с металообработващи машини, SH050 
Контролни измервания в оперативните и производствените процеси, 
SH054 Поддръжка на сгради, SH077 Изготвяне на проектна 
документация, SH119 Инсталация, експлоатация, поддръжка и 
оптимизация на енергийно оборудване, SH152 Монтаж, сглобяване и 
инсталация на тръбопроводи 

SS08 Сътрудничество с други, SS09 Комуникация, SS14 Ориентация 
към постижения, SS15 Грижа за реда, качеството и точността, SS17 
Решаване на проблеми, SS20 Автономност, SS21 Аналитично 
мислене 

 

Източник: Министерство на труда и социалните въпроси на Чешката република, он-
лайн; O*Net On-line, он-лайн; автори. 
Заб.: GH е класификационен код за общи твърди умения, SH е класификационен код за 
специфични твърди умения, SS е класификационен код за меки умения. 

В настоящото проучване профилите на професионалните умения представляват 
основни входни данни за анализиране на способността за прехвърляне на 
уменията, тъй като дават възможност за сравнение на изискванията на уменията в 
различни професии и отрасли. В управлението на човешките ресурси, където за тези 
профили се използва терминът “модели на компетентност“, те са най-подходящи за 
описване на изискванията към кандидатите за работа или за дефиниране на 
потребностите от обучение на настоящите служители. 

Клетка 2.3 предлага сравнение на профилите на задачите от EurOccupations и 
профилите на уменията, създадени в проучването на уменията, подлежащи на 
прехвърляне. 

Клетка 2.3: EurOccupation и профилите на професионалните умения за 
водопроводчици 

Проектът EurOccupations(4) описва съдържанието на длъжността, необходимото 
квалификационно ниво и задачите на 150 професии в осем държави от ЕС. Като 
пример за резултат от проекта Euroccupation по-долу е дадено описанието за 
Водопроводчик: 

                                                           

(4)
 Този проект се финансира и подкрепя от Европейската комисия. 
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Описание: Монтаж, инсталация и ремонт на тръби, фитинги и неподвижно 
закрепени елементи на отоплителни, водопроводни и канализационни системи в 
зависимост от спецификациите и водопроводните кодове. 

Ниво на образование: Гимназиално образование 

Задачи: 
• преглед на чертежи, строителни планове, строителни наредби, информация и 
спецификация на продуктите с цел определяне на работните детайли и 
процедури (напр. последователност на тръбни инсталации, предвиждане на 
заобикалянето на препятствия като електрически инсталации); 

• избор на размера и вида на оборудването и материалите; 
• локализиране и маркиране на положението на тръбните инсталации, 
съединения, преходни отверстия и неподвижно закрепени елементи в 
конструкциите, използвайки измервателни прибори, като линийки и нивелири; 

• измерване, рязане, нарязване на резба и огъване на тръби под необходимия 
ъгъл, използвайки различни технологии и ръчни или електрически инструменти 
и машини като резачки на тръби, машини за нарязване на резба и огъване на 
тръби; 

• сглобяване на тръбни участъци, тръбопроводи и фитинги, използвайки 
материали като куплунги, скоби, винтове, болтове, цимент, разтворител за 
пластмаси, кълчища и методи като запояване и заваряване; 

• монтаж на тръбни елементи, фитинги, клапани, прибори и неподвижно 
закрепени елементи (напр. мивки, тоалетни чинии, перални, отоплителни и 
охладителни системи, газови уреди, водни резервоари), напр. използвайки 
ръчни и електрически инструменти; поддръжка и ремонт на водопроводни 
системи;    

• поддръжка и ремонт на водопроводни системи;                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• проверка на работата (напр. чрез напълване на тръбите и неподвижно 
закрепените водопроводни елементи с вода или въздух и наблюдение на 
манометрите за установяване и локализация на утечки) и ремонт и поправка на 
повреди;  

• водене на документация за възложената работа и изготвяне на подробни отчети 
за работата. 

За съжаление, описанието не идентифицира необходимите умения за извършване 
на работата, т.e. изпълнение на горепосочените задачи. Тази информация, от друга 
страна, се осигурява от профилите на професионалните умения, описани в това 
проучване (информация за необходимостта от водопроводни умения ще намерите 
в Таблица 2.1 от Приложение 7.1). Съществува възможност за обединяване на 
резултатите от това проучване и проекта EurOccupations с цел да се изгради 
система, описваща всички съответни професии в ЕС. Тази система може да 
представлява значително средство за хармонизиране на професионалните профили 
в ЕС и важно средство за развитие на човешките ресурси. 

Източник: EurOccupations, он-лайн. 

Профилите на професионалните умения предоставят информация и за интензивността 
на уменията в различните отрасли. Интензивността на уменията представлява средният 
брой умения за професия в група от отрасли. Анализът показва, че 7 от 20 отрасъла 
имат посочени средно над 20 умения за една ключова професия. Най-висока 
интензивност на уменията има отрасъл “Информационно-комуникационни 
технологии“, следван от “Производство на дървесина и мебели” и “Производство на 
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химични и фармацевтични продукти; доставкa на електричество, газ, пара и вода; 
ремонт на компютри”. В другия край на скалата са отраслите с най-ниска интензивност 
на уменията: “Производство на текстил и кожа” заедно с “Транспорт, канализация, 
сигурност” и “Селскo стопанство, горско стопанство и рибовъдство”. Подробна 
информация за интензивността на уменията ще намерите в Приложение 8.3. 

2.1.2.   Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни професии 

Владеенето на умения, които подлежат на прехвърляне между двойки професии, 
улеснява ефективните промени в работата през трудовия живот на индивида. 
Намирането на най-подходящата професия, в която работникът да може да приложи 
най-голяма част от настоящите си умения, не само минимизира загубите на 
квалификация, дължащи се на промяната, но намалява и разходите за обучение на нови 
работници и времето, необходимо за  справянето със задачите, свързани с новата 
длъжност. Колкото по-голям е броят на уменията, идентифицирани като общи за всяка 
двойка професии, толкова по-висока е способността за прехвърляне, и обратно. Това 
знание е много полезно за улесняване на професионалната мобилност по време на 
преструктуриране, което оказва сериозно въздействие както върху скоростта на 
процесите на преструктуриране, така и върху нивото на безработица. Нещо повече, 
съчетаването на информация за уменията, подлежащи на прехвърляне, с профил на 
уменията на новата длъжност помага да се установи вида на необходимите уменията, 
които трябва да се придобият или надградят, за да се постигне плавен преход за 
работниците, които са станали излишни. 

Клетка 2.4: Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни професии, 
методология 

Сравнението на профилите на професионалните умения (виж Приложение 8.1) дава 
възможност за идентификация на уменията, които са общи за различните професии, 
т.e. уменията, които подлежат на прехвърляне от една към друга професия. Умения, 
които присъстват в “профилите на уменията” на две професии се смятат за 
подлежащи на прехвърляне между тях. 

Умения, които подлежат на прехвърляне между избрани двойки професии (виж Клетка 
2.4) в групата от отрасли “Гражданско инженерство и строителство” са изброени в 
Таблица 2.2, докато уменията, подлежащи на прехвърляне за всички комбинации от 
професии във всеки отрасъл, е показана в Приложение 8.2. Пример за използването на 
този резултат е даден в Клетка 2.5. 

Таблица 2.2: Пример за умения, подлежащи на прехвърляне между „бояджии“ и 
свързани работници, „строителен монтьор“ и други избрани професии от групата 
от отрасли „Гражданско инженерство и строителство“  

Гражданско 
инженерств

о и 
строителств

о 

Резач 
на 
камъни 
– 
зидари 
на 
тухлена 
и 
каменн

а 

Зидар 
на 
тухлена 
зидария 
– 
зидари 
на 
тухлена 
зидария 
и 
зидари 

Дърводелц

и и 
майстори 
на дограма 

Тенекеджия – 
водопроводчиц

и и монтьори 
на тръби 

Строителен 
шлосер – 
водопроводчиц

и и монтьори 
на тръби 
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зидария на 
каменн

а 
зидария 

Бояджии и 
свързани 
работници 

SH037, 
SH054, 
SH089, 
SH090 

SS14, 
SS20, 
SS21 

SH009, 
SH013, 
SH037, 
SH054, 
SH078, 
SH090 

SS08, 
SS09, 
SS14, 
SS18, 
SS20, 
SS21 

SH009, 
SH013, 
SH016, 
SH043, 
SH051, 
SH055, 
SH078, 
SH089 

SS08, SS09, 
SS14, SS18, 
SS20, SS21 

SH009, SH043 

SS08, SS09, 
SS14, SS18, 
SS20, SS21 

SH009, SH013, 
SH043 

SS08, SS09, 
SS14, SS20, 
SS21 

 

Строителен 
монтьор - 
строители 

SH09, 
SH015 

SS14, 
SS17, 
SS20, 
SS21 

SH009, 
SH015, 
SH090, 
SH127, 
SH206 

SS08, 
SS09, 
SS14, 
SS17, 
SS18, 
SS20, 
SS21 

SH009, 
SH015, 
SH127, 
SH128 

SS08, SS09, 
SS14, SS18, 
SS20, SS21 

SH009, SH015, 
SH127, SH128 

SS08, SS09, 
SS14, SS17, 
SS18, SS20, 
SS21 

SH009, SH015, 
SH127, SH128 

SS08, SS09, 
SS14, SS17, 
SS20, SS21 

 

Заб.: SH009 Ориентация в техническа документация, SH013 Оценка и контрол на 
качеството на суровините, полуфабрикатите и продуктите, SH015 Техническо 
чертане, SH016 Изхвърляне на отпадъци, SH037 Работа със строителни и миньорски 
машини, SH043 Контрол на производствените процеси и продуктовите параметри, 
SH051 Подготовка на материалите и суровините, SH054 Поддръжка на сгради, 
SH055 Познаване, избор и поддръжка на сечива, инструменти и уреди, SH078 
Изчисляване на консумацията на материали, SH089 Повърхностна обработка чрез 
циментиране, шлифоване, лакиране, боядисване, патиниране и гланциране, SH090 
Изграждане на стени, леене на бетон, зидане с хоросан и изграждане на 
конструктивни елементи, SH127 Монтиране, демонтиране и сглобяване на метални и 
други строителни конструкции, SH128 Монтиране, демонтиране и сглобяване на 
строителни елементи, SH206 Прилагане на знания за повърхностни конструкции. SS08 
Сътрудничество с други, SS09 Комуникация, SS14 Ориентация към постижения, 
ефикасност, SS17 Решаване на проблеми, SS18 Планиране и организация, SS20 
Автономност, SS21 Аналитично мислене. 

Въпреки че идентификацията на умения, подлежащи на прехвърляне между 
професиите, може да се смята за най-интересният резултат, нейната употреба е 
ограничена поради факта, че се сравняват само професии от един и същ отрасъл. 
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Това е ограничение, ако търсим работа извън даден отрасъл, което може да се наложи 
както от индивидуалните предпочитания, така и/или от спад в целия отрасъл, водещ до 
по-малко възможности за работа. Това ограничение се дължи на необходимостта да се 
сравнят 219 професии по неинтерактивен начин (поради това, окончателната матрица 
ще включва 47 961 клетки). Интерактивният подход, а именно приложение, 
базирано на мрежата или на база данни, ще ни даде възможност да преодолеем 
този проблем. В такъв случай, сравняването на всички съответни професии в 
икономиката ще стане лесно. Потребителите ще могат да си създадат собствено мнение 
за способността за прехвърляне на уменията и да получат допълнителна информация за 
отраслите и професиите, напр. значението на дадена професия за нейния отрасъл, 
изчислено на базата на нейния дял на заетост, предвиждани бъдещи развития в 
отрасъла, професионална заетост и др. Изследователският екип препоръчва 
създаването на такъв тип интерактивна платформа като част от друг проект, за който 
това проучване може да представлява методологическа основа. Второто ограничение, 
на което трябва да се обърне внимание, е че са взети предвид само избрани 
професии, а в много отрасли общата представа за способността за прехвърляне ще 
бъде различна, ако се анализират всички професии. Третото ограничение се отнася до 
значението на съответните умения. Например, “Лекар” включва 17 умения, но 
настоящият модел не дава възможност да се определи кои умения са по-важни, т.e. 
“Обща медицина” се смята за толкова важна, колкото например, “Съдебна медицина”. 
Затова, към резултатите от тази матрица трябва да се подхожда предпазливо. 

Клетка 2.5: Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни професии, 
пример 

Като пример от този вид, нека разгледаме един бояджия, който току-що е загубил 
или изоставил работата си и си търси друга, в друга област. Загубата на работата 
може да е била предизвикана от условия на пазара на труда, здравословни проблеми 
и/или произволен брой други причини. Професиите, които трябва да се имат 
предвид, са резач на камъни, зидар на тухлена зидария, дърводелец, тенекеджия и 
строителен шлосер (виж Таблица 2.2). Сравнявайки броя на уменията, подлежащи на 
прехвърляне от “Бояджии и свързани работници” с другите, работникът следва да 
избере за своя нова професия “Дърводелци и майстори на дограма”, тъй като ще бъде 
възможно да използва 6 меки умения и 8 специфични твърди умения, които той/тя 
вече притежава. Ако работникът избере друга професия, той/тя няма да използва в 
максимална степен настоящите си умения. Ако един строителен монтьор трябва да 
избере нова професия измежду включените в списъка, той/тя следва да избере зидар 
на тухлена зидария. Това е различно от бояджията, тъй като съвкупността от 
настоящи умения на строителния монтьор се различава от тази на бояджията. 

Освен това, идентификацията на уменията, подлежащи на прехвърляне между 
професиите (виж Приложение 8.2) дава възможност за количествена оценка на индекса 
на способността за прехвърляне, т.e. дела на уменията, подлежащи на прехвърляне 
между професиите, като отношение към общия брой умения за всеки отрасъл. Този 
анализ показва, че в отрасли с по-висок индекс на способност за прехвърляне е по-
лесно да се премине от една длъжност към друга, докато в други отрасли това е 
много по-трудно; това оказва влияние върху мобилността на отрасловия пазар на труда. 
Образованието, информационно-комуникационните технологии и медиите са отраслите 
с най-високи индекси на способност за прехвърляне. От друга страна, домакинските 
дейности и другите дейности за лично обслужване, производството на хранителни 
продукти, напитки и тютюн и производството на дървесина и мебели са отраслите с 
най-ниски индекси на способност за прехвърляне. Трябва да се подчертае, че тези 
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резултати показват потенциалната мобилност между професиите в рамките на 
различните отрасли, докато за оценка на реалната професионална мобилност в даден 
отрасъл трябва да се вземе предвид специфичния контекст. Повече информация 
относно методологията и резултатите ще намерите в Приложение 8.3. 

2.1.3.   Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни отрасли 

Профили на уменията бяха дефинирани за 219 професии в 20 икономически отрасли 
(виж Приложение 8.1). Възможно е да се идентифицират умения, които са необходими 
за изпълнението на работата в най-малко една професия във всеки от сравняваните 
отрасли, т.e. да се идентифицират умения, подлежащи на прехвърляне от един отрасъл 
към друг. Трябва да се подчертае, че списъкът на идентифицираните умения, 
подлежащи на прехвърляне между отраслите, зависи твърде много от професиите, 
включени в отделните отрасли. 

Клетка 2.6: Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни отрасли, 
методология 

Ако има конкретно умение, необходимо за упражняването на някоя професия от 
разглеждания отрасъл, това умение се смята за имащо отношение към този отрасъл. 
Ако умението има отношение към повече отрасли, то подлежи на прехвърляне между 
тези отрасли. 

Уменията, които подлежат на прехвърляне между “Производство на текстил и кожа” и 
три други избрани отрасъла, са изброени в Таблица 2.3, докато описанието на 
уменията, които подлежат на прехвърляне между всички възможни комбинации от 
отрасли, е дадено в Приложение 8.4. 

Таблица 2.3: Пример за умения, подлежащи на прехвърляне между “Производство 
на текстил и кожа” и други отрасли 

Производство на текстил и кожа 

Земеделие, горско 
стопанство и 
рибовъдство 

SS03 Гъвкавост, SS08 Сътрудничество с други, SS09 
Комуникация, SS14 Ориентация към постиженията, 
ефикасност, SS18 Планиране и организация, SS20 Автономност 
GH1 Законодателна/регулаторна заинтересованост, GH2 
Икономическа заинтересованост, GH3 Основни 
компетентности в науката и технологиите, GH4 
Заинтересованост към околната среда, GH6 Владеене на чужди 
езици 
SH014 Работа с производствени линии и машини, SH015 
Техническо чертане, SH052 Поддръжка и настройка на машини 
и уреди 

Производство на 
дървесина и мебели 

SS04 Творчество, SS07 Ориентация към клиентите, SS08 
Сътрудничество с други, SS09 Комуникация, SS14 Ориентация 
към постиженията, ефикасност, SS15 Грижа за реда, 
качеството, точността, SS18 Планиране и организация, SS20 
Автономност 
GH1 Законодателна/регулаторна заинтересованост, GH2 
Икономическа заинтересованост, GH3 Основни 
компетентности в науката и технологиите, GH4 
Заинтересованост към околната среда, GH6 Владеене на чужди 
езици 
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SH009 Ориентация в техническата документация, SH013 
Оценка и контрол на качеството на суровините, полупродуктите 
и продуктите, SH014 Работа с производствени линии и машини, 
SH015 Техническо чертане, SH016 Изхвърляне на отпадъци, 
SH020 Машинно и промишлено шиене, SH021 Ръчно шиене и 
бродерия, SH035 Работа с програмируеми и полуавтоматични 
машини, SH039 Тапицерство, SH046 Реставрация и 
консервация на артефакти, SH051 Подготовка на материали и 
суровини, SH052 Поддръжка и настройка на машини и уреди, 
SH066 Монтаж, сглобяване и завършване на продуктите, SH078 
Изчисляване на консумацията на материали, SH084 
Проектиране, SH099 Ръководство на колектив или екип, SH160 
Прилагане на познанията за история на изкуството 

Информационно-
комуникационни 
технологии 

SS03 Гъвкавост, SS04 Творчество, SS07 Ориентация към 
клиентите, SS08 Сътрудничество с други, SS09 Комуникация, 
SS14 Ориентация към постиженията, ефикасност, SS20 
Автономност 
GH1 Законодателна/регулаторна заинтересованост, GH2 
Икономическа заинтересованост, GH3 Основни компетентности 
в науката и технологиите, GH4 Заинтересованост към околната 
среда, GH6 Владеене на чужди езици 

Източник: Авторите. 

Този изходен продукт дава информация за способността за прехвърляне на умения 
между икономическите отрасли, т.e. подобна информация за способността за 
прехвърляне на уменията на информацията, представена в случая на специфични 
професии (виж Глава 2.1.2), но на нивото на икономически отрасли. Така че, на базата 
на уменията, приложени в тези отрасли, може да се направи заключение кои отрасли са 
близки, т.e. кои са подходящи за хора, търсещи работа в други отрасли. Когато голям 
брой хора станат излишни поради спад в отрасъла, докато има други отрасли с 
потребност от подобни умения, съществува разумна вероятност тези хора да могат да 
намерят работа в тези отрасли, както се вижда от Клетка 2.7. 

Що се отнася до факта, че работникът винаги бива назначен на определена длъжност (а 
не в определен отрасъл), а списъкът на уменията, приложими по отношение на този 
отрасъл, е определен на базата на комбинация от всички длъжности, описани в 
проучването, таблиците, описващи способността за прехвърляне на умения между 
конкретни отрасли предлагат много повече информация за общите сходства между 
отраслите от гледна точка по-скоро на уменията, отколкото на реалната възможност за 
професионална мобилност на излишните работници. Информация за уменията, имащи 
отношение към професионалната мобилност на отделните работници ще намерите в 
Глава 2.1.2. Прякото приложение на този изходен продукт би гарантирало само 
ограничени ползи в сравнение с изходния продукт, описан в Глава 2.1.2, тъй като не е 
взет предвид контекстът на отделните работници. Нещо повече, разглежданите отрасли 
за избраните професии се различават значително. Това може да доведе до погрешно 
представяне на действителното естество на междуотрасловите обвързаности. Този 
недостатък може да се отстрани, само като се включат всички професии от всички 
избрани отрасли. 

Клетка 2.7: Умения, подлежащи на прехвърляне между конкретни отрасли, 
пример 
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Наблюдава се дългосрочен спад в заетостта в отрасъл “Производство на текстил и 
кожа” и тази тенденция поставя въпроса за намиране на следваща работа за 
излишните работници. Обикновено тези работници търсят работа в същия отрасъл, 
тъй като не могат да си представят, че биха могли да използват уменията си в други 
отрасли. Ho, техните умения могат да се използват в различни отрасли, само че има 
някои отрасли, в които те биха могли да използват по-голяма част от своите умения, 
и други, в които те биха могли да използват малка част от тях. Напр., един излишен 
работник от “Производство на текстил и кожа” може да бъде назначен по-лесно в 
“Производство на дървесина и мебели”, отколкото в “Земеделие, горско стопанство и 
рибовъдство” или “Информационно-комуникационни технологии”. Това се дължи на 
диапазона от приложими умения с които той/тя разполага. Той/тя може да използва 
същия брой общи твърди умения от “Производство на текстил и кожа” в 
“Производство на дървесина и мебели”, както и в “Земеделие, горско стопанство и 
рибовъдство” или “Информационно-комуникационни технологии”, и приблизително 
същия брой меки умения. Ho, той/тя може да използва 17 специфични твърди умения 
от “Производство на текстил и кожа” в “Производство на дървесина и мебели”, но 
само три в “Земеделие, горско стопанство и рибовъдство”, и нито едно в 
“Информационно-комуникационни технологии”. 

Бъдещият анализ на способността за прехвърляне на умения между икономическите 
отрасли (под внимание са взети само специфични твърди умения и меки умения) даде 
възможност да се определят двойките отрасли с най-високо и най-ниско сходство на 
уменията. 

Това са отраслите с най-голям брой общи умения, в които сходството е концентрирано 
повече върху специфичните твърди умения: 
• производство на хранителни продукти, напитки и тютюн и производство на 
хартиени, каучукови и пластмасови продукти; 

• други производства: 40 общи умения; 
• търговия на дребно и едро, складова дейност и отдаване под наем: 37 общи умения; 
• производство на хартиени, каучукови и пластмасови продукти; други производства 
и търговия на едро, складова дейност и отдаване под наем: 36 общи умения; 

• търговия на едро, складова дейност и отдаване под наем; и специализирани, 
пощенски и библиотекарски услуги: 36 общи умения; 

• дейности, свързани с настаняване и храни и напитки, и търговия на дребно: 35 общи 
умения; 

• производство на хранителни продукти, напитки и тютюн и производство на 
дървесина и мебели: 34 общи умения. 

Това са отраслите с най-малък брой общи умения, в които сходството е концентрирано 
повече върху меките умения:  
• гражданско инженерство и строителство и информационно-комуникационни 
технологии: 8 общи умения; 

• дейности, свързани със здравеопазването и социалните грижи и земеделие, горско 
стопанство и рибовъдство: 8 общи умения;  

• производство на текстил и кожа и информацинно-комуникационни умения: 7 общи 
умения; 

• производство на метали, електронно оборудване и транспортни средства и 
образование: 7 общи умения; 

• гражданско инженерство и строителство и образование: 6 общи умения. 
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Подробна информация за сходството на отраслите на базата на уменията ще намерите в 
Приложение 8.5. 

2.1.4.   Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономическите отрасли 

Профилите на професионалните умения (виж Приложение 8.1) дават възможност да се 
идентифицират уменията, които са важни и подлежат на прехвърляне между 
различните професии в рамките на икономическите отрасли; освен това, те показват 
разликите в изискванията на отделните отрасли. 

Твърдите умения с висока способност за прехвърляне, определени за различни отрасли, 
са изброени в Таблица 2.4. Подробна информация за способността за прехвърляне на 
всички умения, т.e. меките умения, общите твърди умения и специфичните твърди 
умения, съгласно нивото на способността за прехвърляне между различните отрасли и 
икономиката като цяло (всички отрасли, взети заедно) ще намерите в Приложение 8.6. 

Клетка 2.8: Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономическите 
отрасли, методология 

Беше оценена способността за прехвърляне на едно умение в рамките на конкретен 
икономически отрасъл като дял от професиите в отрасъла, нуждаещ се от умението. 
На базата на дела на професиите, в които е приложимо умението, могат да се 
разграничат три нива на способност за прехвърляне: 
• висока способност за прехвърляне (66.6 - 100.0 процента от професиите); 
• средна способност за прехвърляне (33.3 - 66.5 процента от професиите); 
• ниска способност за прехвърляне (0.0 - 33.2 процента от професиите). 

 

Информацията за уменията, които подлежат на прехвърляне в рамките на различните 
отрасли, е полезна за вземането на подкрепящи мерки, насочени към конкретен 
икономически отрасъл. Броят на работниците с подходящи умения може да бъде 
увеличен чрез образование, независимо от конкретните професии на лицата. 

Клетка 2.9: Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономическите 
отрасли, пример 

Нека приемем, че хората, вземащи решения, имат намерение да подкрепят 
развитието в отрасъл “Производство на метали, електронно оборудване и 
транспортни средства”. Една възможна мярка е субсидирано образование/обучение 
в компании, ориентирани към развитието на основни компетентности в областта на 
науката и технологиите и умения в областта на информационно-комуникационните 
технологии в случая на общи твърди умения и ориентация в техническата 
документация, оценка и контрол на качеството на суровините, полуфабрикатите и 
готовите продукти, техническо чертане, работа с машини за металообработка, 
поддръжка и настройка на машини и уреди и познания за, избор и поддръжка на 
уреди, инструменти и устройства в случая на специфични твърди умения. 
Развитието на тези умения ще подкрепи отрасъла “Производство на метали, 
електронно оборудване и превозни средства”, тъй като те са необходими за 
извършване на работата в над две трети от професиите в него (те са по-малко 
разпространени в другите отрасли) и поради същата причина то подкрепя и 
професионалната мобилност. 

Друга възможност е развитието на такива умения в рамките на системите за 
професионално обучение, които ще подкрепят отрасъла “Производство на метали, 
електронно оборудване и превозни средства”, като подготвят работна сила, 
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отговаряща на потребностите на отрасъла. Освен това, интеграцията на “общи (или 
споделени) умения” в професионалното образование ще намали разходите на 
бизнеса за обучението, необходимо на служителите. 

 

Таблица 2.4: Твърди умения с висока способност за прехвърляне в 
икономическите отрасли 

Сектори 
Умени

я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Общи твърди умения 
GH1 
Законо
дателн
а/ 
регула
торна 
заинте
ресова
ност 

     8
0.
0 

 9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

 7
5.
0 

8
0.
0 

7
5.
0 

1
0
0.
0 

9
0.
0 

8
3.
3 

1
0
0.
0 

 

GH2 
Иконо
мическ
а 
заинте
ресова
ност 

8
0.
0 

    8
0.
0 

 9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

    1
0
0.
0 

9
0.
0 

 1
0
0.
0 

 

GH3 
Основн
и 
компет
ентнос
ти в 
наукат
а и 
технол
огиите 

  1
0
0.
0 

 1
0
0.
0 

7
0.
0 

 9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

 6
6.
7 

1
0
0.
0 

8
3.
3 

1
0
0.
0 

8
0.
0 

1
0
0.
0 

9
0.
9 

 

GH4 
Заинте
ресова
ност 
към 
околна
та 
среда 

       9
1.
7 

 1
0
0.
0 

7
0.
0 

  1
0
0.
0 

9
1.
7 

1
0
0.
0 

 8
3.
3 

9
0.
9 

 

GH5 
Умени
я в 
област
та на 

  9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

 9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

 6
6.
7 

8
0.
0 

 1
0
0.
0 

9
0.
0 

9
1.
7 

1
0
0.
0 
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инфор
мацион
но-
комуни
кацион
ните 
технол
огии 
GH6 
Владее
не на 
чужди 
езици 

    7
0.
0 

8
0.
0 

 9
1.
7 

 1
0
0.
0 

8
0.
0 

    1
0
0.
0 

9
0.
0 

 1
0
0.
0 

 

Специфични твърди умения 
SH009 
Ориент
ация в 
технич
еската 
докуме
нтация 

  9
1.
7 

   6
6.
7 

 8
0.
0 

           

SH011 
Админ
истрир
ане на 
инфор
мация 
и 
докуме
нтация 

            6
6.
7 

   8
0.
0 

   

SH013 
Оценка 
и 
контро
л на 
качест
вото на 
сурови
ните, 
полупр
одукти
те и 
готови
те 
продук
ти 

  8
3.
3 

                 

SH015 
Технич
еско 
чертан

 6
6.
7 

1
0
0.
0 

   7
5.
0 

          6
6.
7 
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е 
SH020 
Машин
но и 
проми
шлено 
шиене 

 7
5.
0 

                  

SH021 
Ръчно 
шиене 
и 
бродер
ия 

 7
5.
0 

                  

Общи твърди умения 
SH030 
Плани
ране и 
подгот
овка на 
обучит
елни и 
образо
вателн
и 
събити
я 

       8
3.
3 

            

SH033 
Работа 
с 
машин
и за 
метало
обрабо
тка 

  9
1.
7 

                 

SH034 
Работа 
с 
тексти
лни 
машин
и 

 6
6.
7 

                  

SH052 
Поддр
ъжка и 
настро
йка на 
машин
и и 
уреди 

  7
5.
0 

                 

SH055   7                  
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Знания 
за, 
избор 
и 
поддръ
жка на 
пособи
я, 
инстру
менти 
и 
уреди 

5.
0 

SH070 
Препод
аване, 
образо
вание и 
обучен
ие 

       9
1.
7 

            

SH082 
Аналит
ична 
подгот
овка на 
програ
миране
то 

         1
0
0.
0 

          

SH083 
Прода
жба на 
стоки и 
продук
ти 

     8
0.
0 

              

SH088 
Гледан
е на 
деца 

            6
6.
7 

       

SH093 
Програ
миране 
на 
прило
жения 
и SW 
модули 

         9
0.
9 

          

SH112 
Метод
и и 
принци
пи за 

       8
3.
3 
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оценка 
на 
резулта
тите от 
образо
ваниет
о 
SH131 
Предсе
дателст
ване на 
програ
ми и 
дискус
ии, 
обявяв
ане 

       6
6.
7 

            

SH172 
Прилаг
ане на 
познан
ия по 
инфор
мацион
ните 
науки 

         1
0
0.
0 
 

          

SH223 
Прилаг
ане на 
познан
ия за 
софтуе
рни 
среди, 
операц
ионни 
систем
и 

         9
0.
9 

          

Заб.: 1. Хотелиерство и предлагане на храна и напитки, 2. Производство на текстил и 
кожа, 3. Производство на метали, електронно оборудване и превозни средства, 4. 
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюн, 5. Производство на 
хартиени, каучукови и пластмасови продукти; друго производство, 6. Търговия на 
дребно, 7. Гражданско инженерство и строителство, 8. Образование, 9. 
Производство на дървесина и мебели, 10. Информационно-комуникационни 
технологии, 11. Търговия на едро, складова дейност и отдаване под наем, 12. 
Домакински дейности и други дейности за лично обслужване, 13. Дейности, 
свързани със здравеопазването и социалната грижа, 14. Минен добив и минна 
техника, 15. Земеделие, горско стопанство и рибовъдство, 16. Медии, 17. 
Специализирани, пощенски и библиотекарски услуги, 18. Производство на 
химически и фармацевтични продукти; доставка на електричество, газ, пара и 
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вода; ремонт на компютри, 19. Телекомуникации, мениджмънт, публично и 
административно обслужване, 20. Транспорт, канализация, сигурност. 

Заб.: Синият цвят означава “ умение с висока способност за прехвърляне”; числото 
представлява процентният дял на професиите, където е приложимо умението. 

Способността за прехвърляне на умения между различните професии, независимо от 
отраслите, т.e. в рамките на цялата икономика, беше изчислена като дял на професиите, 
където са необходими индивидуални умения (виж Приложение 8.6, колонка “Всички”). 
Сравнението на резултатите за способността за прехвърляне между различните 
професии, независимо от отраслите (в рамките на цялата икономика) с резултатите за 
индивидуалните отрасли показва най-ярко изразеният отрицателен ефект от 
обединението, а именно, загубата на специфичната информация, която обикновено е 
също толкова важна, колкото и обединената информация. Докато някои умения 
притежават висока способност за прехвърляне в определени отрасли, способността им 
за прехвърляне в рамките на икономиката е средна и дори ниска, и обратно. 
Прилагането на обединена информация за разработването на мерки, насочени към 
конкретни отрасли, ще доведе до игнориране на съответния контекст и следователно – 
до ниска ефикасност на тези мерки. 

Трябва да се подчертае, че идентификацията на уменията, които подлежат на 
прехвърляне в рамките на икономическите отрасли, се влияе значително от избраните 
професии за анализ в отделните сектори. Следователно, резултатите се отнасят за 
извадката от 219 професии в 20 икономически отрасли (виж Приложение 7.3). Този 
недостатък може да се отстрани само чрез включване на всички професии от всички 
избрани отрасли. 

2.1.5.   Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономиката 

Уменията, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономиката, т.e. уменията, 
приложими по отношение на различни професии в различни отрасли, се категоризират 
най-добре като “кръстосани умения“. В същото време, това представлява най-
обобщеният изходен резултат от анализа на способността за прехвърляне на уменията. 

Клетка 2.10: Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономиката, 
методология 

Ако дадено умение се изисква от три или повече професии в един и същ 
икономически отрасъл, то се смята за подлежащо на прехвърляне в рамките на 
отрасъла. Броят на отраслите, в които умението се смята за подлежащо на 
прехвърляне, определя нивото на способността му за прехвърляне в рамките на 
икономиката. Могат да се разграничат три нива на способност за прехвърляне: 
• висока способност за прехвърляне (66.6 - 100.0 процента от професиите); 
• средна способност за прехвърляне (33.3 - 66.5 процента от професиите); 
• ниска способност за прехвърляне (0.0 - 33.2 процента от професиите). 

 

В Приложение 8.7 е дадена оценка на способността за прехвърляне на меките умения, 
общите твърди умения и специфичните твърди умения в рамките на цялата икономика, 
включително идентификация на отраслите, в които умението се изисква от поне три 
професии. Обобщението на този изходен резултат, без информация за отраслите, е 
дадено в Таблица 2.5. 

Резултатите от анализа на способността за прехвърляне на умения в рамките на цялата 
икономика, представени в Таблица 2.5, потвърждават релевантността на 
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класификацията на уменията и уместността на присъждане на умения на категориите, 
дефинирани по-горе. Това е очевидно за твърдите умения, тъй като всички умения, 
които бяха идентифицирани като общи, притежаваха висока способност за 
прехвърляне, докато 260 от 264 умения, идентифицирани като специфични 
притежаваха ниска способност за прехвърляне, а останалите четири умения 
притежаваха средна способност за прехвърляне. Меките умения не бяха разделени на 
общи и специфични поради липсата на емпирични доказателства за съществуването на 
специфични меки умения и представянето в съответната литература на меките умения 
предимно като общи (виж Глави 1.1 и 1.2), въпреки че съществуването на специфични 
меки умения се подкрепя от теорията (виж Глава 1.1). Анализът опроверга 
предположението, че както показва Таблица 2.5, всички меки умения са предимно 
общи (т.e. кръстосани), тъй като само 5 от 22 меки умения показват високи нива на 
способност за прехвърляне, докато 9 показват средни нива на способност за 
прехвърляне, а 8 показват ниски нива на способност за прехвърляне. 

Таблица 2.5: Способност за прехвърляне на уменията в рамките на икономиката 

 Висока способност за 
прехвърляне 

Средна способност за 
прехвърляне 

Ниска способност за 
прехвърляне 

М
ек
и

 у
м
ен
и
я
 

SS08 Сътрудничество с 
други (100.0) 

SS09 Комуникация 
(100.0) 

SS14 Ориентация към 
постижения (95.0) 

SS17 Решаване на 
проблеми (70.0) 

SS20 Автономност (90.0) 

SS01 Самоконтрол и 
устойчивост на 
напрежение (55.0)  

SS03 Гъвкавост (35.0) 
SS06 Междуличностно 
разбирателство (45.0) 

SS07 Ориентация км 
клиентите (40.0) 

SS10 
Въздействие/Влияние 
(55.0) 

SS15 Грижа за реда, 
качеството и 
точността (50.0) 

SS16 Инициативен 
подход (55.0) 

SS18 Планиране и 
организация (55.0) 

SS21 Аналитично 
мислене (65.0) 

SS02 Самоувереност 
(20.0) 

SS04 Творчество (15.0) 
SS05 Учене през целия 

живот (15.0) 
SS11 Заинтересованост 

към организацията 
(0.0) 

SS12 Лидерство (10.0) 
SS13 Развитие на другите 

(5.0) 
SS19 Проучване на 

информацията (15.0) 
SS22 Концептуално 

мислене (30.0) 
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О
б
щ
и

 т
в
ъ
р
д
и

 у
м
ен
и
я
 

GH1 
Законодателна/регул
аторна 
заинтересованост 
(85.0)  

GH2 Икономическа 
заинтересованост 
(80.0)  

GH3 Основни 
компетентности в 
науката и 
технологиите (95.0 )  

GH4 Заинтересованост 
към околната среда 
(75.0 )  

GH5 Умения в областта 
на информа-
ционните  и 
комуникационните 
технологии (90.0 )  

GH6 Владеене на чужди 
езици (75.0) 

  
С
п
ец
и
ф
и
ч
н
и

 т
в
ъ
р
д
и

 у
м
ен
и
я
 

 
 

SH011 Администриране 
на информацията и 
документацията 
(40.0)  

SH013 Оценка и контрол 
на качеството на 
суровините, 
полупродуктите и 
готовите продукти 
(35.0)  

SH019 Администриране 
на производствените 
и оперативните 
документи (35.0)  

SH043 Контрол на 
производствените 
процеси и 
продуктовите 
параметри (35.0) 

Всички специфични 
твърди умения с 
изключение на SH011, 
SH013, SH019 и SH43, 
които са полуподлежащи 
на прехвърляне. За 
идентификация на 
специфичните твърди 
умения с ниска 
способност на 
прехвърляне виж 
Приложение Ж. 

Източник: Авторите. 
Заб.: Числата в скоби указват нивото на способността за прехвърляне; те показват 
дела на отраслите (от общо 20) в проценти, в които индивидуалните умения са 
валидни за поне три професии. 

Независимо от това, трябва да се подчертае, че способността за прехвърляне на 
уменията, представена в Таблица 2.5, е значително повлияна от професиите, 
представляващи различни групи от отрасли. Професиите бяха избрани предимно от 
основни квалификационни групи 4–9 на ISCO (виж Приложение 7.3). Изборът на 
професии от средно и ниско ниво доведе до идентификацията на умения като 
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творчество, лидерство, проучване на информация и други меки умения като 
такива с ниска способност за прехвърляне, понеже тези умения не са често 
изисквани за избраните професии. Изборът на професии от основни 
квалификационни групи 1–3 на ISCO би променил значително тези резултати. 
Може да се приеме, че разширяването на настоящата извадка от 219 с фокус върху 
основни групи 4–9 на ISCO, така че да включва всички професии, ще доведе до 
идентификацията на меки умения с висока или средна способност за прехвърляне. 
Може да се каже, че структурата на избраните за анализ професии поставя резултатите 
в правилния им контекст. 

Клетка 2.11: Умения, подлежащи на прехвърляне в рамките на икономиката, 
пример 

Нека приемем, че лицата, които вземат решения, възнамеряват да подкрепят 
развитието на икономиката изобщо. Една възможна мярка е да се подкрепи 
развитието на уменията с висока способност за прехвърляне (виж Таблица 2.5) чрез 
субсидиране на образованието/обучението в бизнес отрасъла и/или в рамките на 
образователната система. Може да се види удвояването на ефекта от развитието на 
умения с висока способност за прехвърляне, т.e. кръстосани умения. Най-напред, 
много професии в различни отрасли изискват умения с висока способност за 
прехвърляне като необходимо условие за висококачествено изпълнение на работата, 
така че може да се приеме, че развитието на тези умения ще повиши ефективността 
на работата. Второ, възможността за прилагане на описаните по-горе умения към 
различни професии в рамките на цялата икономика ще улесни мобилността на 
работната сила, както и приспособимостта към структурните промени. 

Въпреки, че резултатите показани в Таблица 2.5, са значително повлияни от избора на 
професии предимно от основните класификационни групи 4–9 от ISCO, те съответстват 
сравнително добре на мнението на бизнес експертите относно общата способност за 
прехвърляне на различните умения, както може да се види от сравнението на Таблица 
2.5 и Клетка 2.12. 

Клетка 2.12: Сравнение на способността за прехвърляне на умения, извършено от 
ЕС (Въпрос 7) 

Уменията с висока и средна способност за прехвърляне в рамките на цялата 
икономика и в рамките на отделните отрасли бяха идентифицирани на базата на 
отговорите на 185 експерти от компаниите. Те бяха помолени да отбележат 
уменията, които смятат за лесно подлежащи на прехвърляне между различните 
професии. Резултатите по-долу се основават на личните им мнения, а не на 
изчисления на способността за прехвърляне на базата на точни данни.  

Меки умения: 
• висока способност за прехвърляне: комуникация, решаване на проблеми, 
планиране и организация, гъвкавост, сътрудничество с други, самоконтрол и 
устойчивост на напрежение и творчество; 

• средна способност за прехвърляне: ориентация към клиентите, грижа за реда, 
качеството и точността, самоувереност, учене през целия живот, 
междуличностно разбирателство, лидерство, аналитично мислене, ориентация 
към постиженията, инициативен подход, автономност, чувствителност към 
организацията, концептуално мислене, развитие на другите, проучване на 
информацията и въздействие/ влияние (всички меки умения, които не са 
идентифицирани като притежаващи висока способност за прехвърляне). 



 

 73

Общи твърди умения 
• висока способност за прехвърляне: владеене на чужди езици; 
• средна способност за прехвърляне: умения в областта на информационно-
комуникационните технологии, икономическа чувствителност, 
заинтересованост към околната среда, основни компетентности в областта на 
науката и технологиите и законодателната/регулаторната чувствителност 
(всички общи твърди умения, които не са идентифицирани като притежаващи 
висока способност за прехвърляне). 

Специфични твърди умения: 
• висока способност за прехвърляне: няма; 
• средна способност за прехвърляне: администриране на информацията и 
документацията, подготовка на документация и информационни материали. 

Както беше подчертано от респондентите, много е трудно, а понякога – дори 
съмнително уместно да се говори за способност за прехвърляне на уменията 
изобщо, т.e. в рамките на цялата икономика, поради значителните разлики между 
отраслите и/или професиите. Високото ниво но обобщаване води само до плъзгане 
по повърхността на проблема или до установяване на “общата истина” с ограничени 
възможности за практическо приложение и значителни положителни резултати. 
Нещо повече, анализът на нивото на отделните отрасли, вместо на нивото на цялата 
икономика, осигурява необходимата информация за способността за прехвърляне 
на специфичните твърди умения (основните изисквания за получаване и/или 
задържане на работата в тези отрасли). Подробна информация за способността за 
прехвърляне на уменията в рамките на различните отрасли, която може да бъде 
сравнена с резултатите от Глава 2.1.4, ще намерите в Приложение 1.5. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

2.2.  Бъдещи потребности от умения и способност за прехвърляне на уменията 

Идентификацията на бъдещите потребности от умения в общия случай може да се 
базира на количествения или качествения подход. Първият е представен от 
количествените проекции на бъдещото предлагане и търсене на умения, напр. 
проекциите на CEDEFOP за квалификационните потребности (CEDEFOP, 2009a; 
CEDEFOP, 2009b), докато вторият е ориентиран повече към качественото описание на 
бъдещите потребности от умения без квалификации; напр., 18-те отраслови проучвания 
на ЕС, публикувани през 2009 година (European Commission 2009a). 

На ниво ЕС през последните няколко години се развиват и двата подхода. 
Изследователският екип, създаден от Института за изследване на заетостта в 
Университета на Уоруик, Кембридж, Иконометрика, Изследователския център по 
образованието, пазара на труда в Университета на Маастрихт и „Алфаметрикс“ Лтд. 
разработват средно- до дългосрочни проекции на уменията на ниво ЕС за CEDEFOP, 
разбити по страни, отрасли, образователни нива и групи от професии. Отрасловите 
проучвания на ЕС дават преглед на ключовите умения, необходими в избрани отрасли 
на икономиката, за съответни длъжности на базата на различни сценарии. 

Таблица 2.6: Анализ на подходите за прогнозиране и тяхното приложение 

 Прогноза на CEDEFOP 18 отраслови проучвания на ЕС 
Покритие 41 отрасъла, обхващащи 

цялата икономика  
34 икономически отрасъла (NACE 
1.1) и приблизителен % от общата 
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(NACE рев. 1.1) заетост 
Прогнозен 
период 

2020 2020 

Сценарии Базов, оптимистичен, 
песимистичен 
(на базата на сценарии за 
възстановяване от 
икономическата криза) 

До четири сценария за проучване 

Анализ на 
уменията 

Няма 
(сценарии, представлявани 
само от ниво на 
образованието) 

Меки умения, общи твърди умения 
и знания в някои проучвания също 
специфични твърди умения 

Анализирани 
професии 

Ниво ISCO 2 
(27 групи от професии) 

Ниво ISCO 1 до 3-ниво 
(обикновено 8-12 групи от 
професии) 

Въздействие на 
икономическата 
криза 

Взето предвид Не е включено 
(освен за проучването на 
финансовите услуги) 

Източник: Авторите. 

Тъй като прогнозите на CEDEFOP използват образователните нива или 
професионалните групи като представителни, информацията за реалните видове 
необходими умения се предоставя основно от 18-те отраслови проучвания на ЕС. Тези 
проучвания определиха няколко развиващи се умения/компетентности за 2020 година 
(Oxford Research, 2010): 
• социални/културни: междукултурни умения, работа в екип, самоуправление, 
предприемачество и иновативност; 

• технически: умения в областта на иформационно-комуникационните технологии и 
електронни умения (както на потребителско, така и на експертно ниво), 
умения/знания, свързани с нови материали и нови  процеси, здраве и „зелени“ 
умения; 

• управленски: междукултурно управление, управление на вериги с международна 
стойност, международно финансово управление, „зелено“ управление; 

• развитие на множество умения и комбинации от умения и компетентности. 

За съжаление, този изходен продукт не предоставя никаква информация относно 
способността за прехвърляне на идентифицираните развиващи се умения в 
икономическите отрасли, групи от професии и икономиката като цяло. Тази 
информация се съдържа в метаанализа на отрасловите проучвания на ЕС (Balcar 2011), 
чиято методология и подробни резултати са дадени в Приложение 4. 

Клетка 2.13: Способност за прехвърляне на знания и умения през 2020 година 
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Анализът на способността за прехвърляне на развиващите се умения показва, че 
гъвкавостта, комуникацията, електронните умения, междукултурните умения и 
езиковите умения ще притежават висока способност за прехвърляне на целия 
пазар на труда през 2020 година. Очевидно е, че потребностите от умения и тяхната 
способност за прехвърляне или приложимост в икономическите отрасли и 
професионалните групи през 2020 година ще бъдат различни. Това доведе до 
количествена оценка на бъдещата способност за прехвърляне на развиващи се умения 
за отделните отрасли и професионални групи; виж Таблица 2.7. (Таблицата показва 
резултати само за избрани отрасли и професионални групи. Пълни резултати са дадени 
в Приложение 4.) 

 

Таблица 2.7: Умения с висока способност за прехвърляне в избрани икономически 
отрасли и професионални групи 

Отрасли Умения с висока способност за прехвърляне в рамките 
на икономическите отрасли (между професионалните 

групи) 
Б.  Химически, 
фармацевтични, 
каучукови и пластмасови 
продукти (NACE 24, 25)  

Електронни умения (97.5), Гъвкавост (95.0), 
Работа в екип (87.5), Езикови умения (85.0), 
Междукултурни умения (85.0), 
Законодателна/регулаторна заинтересованост 
(66.7) 

Д. Компютри, 
електроника и оптични 
продукти  
(NACE 30, 32, 33) 

Електронни умения (100.0), Гъвкавост (100.0), 
Управление на напрежение и време (72.7), Работа в 
екип (68.2), Комуникация (68.2) 

З. Транспорт и логистика 
(NACE 60, 61, 62, 63) 

Законодателна/регулаторна заинтересованост (100.0), 
Електронни умения (100.0), Междукултурни умения 
(96.9), Комуникация (93.8), Езикови умения (93.8), 
Оптимизация на процеси (76.9), Гъвкавост (71.9), 
Аналитични умения (70.0) 

И. Поща и 
телекомуникации  
(NACE 64) 

Гъвкавост (90.0), Управление на напрежение и време 
(75.0), Разбиране към доставчиците и клиентите (67.5), 
Оптимизация на процеси (67.5) 

Групи от професии Умения с висока способност за прехвърляне в рамките 
на групи от професии (между икономическите 

отрасли) 
I. Мениджъри 
(ISCO 12, 13) 

Разбиране към доставчиците и клиентите (100.0), Бизнес 
развитие (100.0), Задаване/установяване на тенденции 

Метаанализът се базира само на взаимно съпоставими отраслови проучвания на ЕС и обхваща 11 от 18 отраслови 

проучвания. В съответните отраслови проучвания са описани общо 98 профила на умения (обхващащи 12 различни 

професионални групи). Всеки профил на умения съдържа информация за бъдещите потребности от 29 

компетентности и умения през 2020 година, които са общи за всички 11 отраслови проучвания. (Информацията за 

бъдещите потребности от знания и умения използва отговорите “да” и “не”, които се интерпретират съответно 

като 100-процентова потребност в бъдеще от знанието или умението за отговор „да“ и 0-процентова потребност в 

бъдеще от знанието или умението за отговор „не“). Този подход ни даде възможност да направим количествена 

оценка на способността за прехвърляне на развиващите се умения. Метаанализът разграничава три нива на 

способност за прехвърляне: 

• висока способност за прехвърляне (66.6 - 100.0 процента от професиите/отраслите); 

• средна способност за прехвърляне (33.3 - 66.5 процента от професиите/отраслите); 

• ниска способност за прехвърляне (0.0 - 33.2 процента от професиите/отраслите) 
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(100.0), Комуникация (90.9), Езикови умения (90.9), 
Междукултурни умения (90.9), Гъвкавост (90.9), 
Стратегическо и перспективно мислене (90.9), Електронни 
умения (86.4), Управление на промени (86.4), Мрежова 
организация (81.8), Маркетингови умения (81.8), 
Управление на напрежение и време (77.3), 
Законодателна/регулаторна заинтересованост (68.2), 
Творчество (68.2), Планиране (68.2) 

VIII. Чиновници 
(ISCO 4) 

Електронни умения (90.9), Гъвкавост (90.9), Комуникация 
(86.4), Работа в екип (68.2), Езикови умения (68.2), 
Междукултурни умения (68.2), Планиране (63.6) 

X. Занаятчии и работници 
със сродни професии  
(ISCO 7) 

Гъвкавост (90.9), Технически познания/познания за 
продуктите (86.4), Комуникация (86.4), Електронни 
умения (68.2) 

XII. Елементарни 
професии 
(ISCO 9) 

Гъвкавост (81.8), Комуникация (72.7) 

•  

Заб. 1: Резултатите за всички съответни икономически отрасли и професионални 
групи са дадени в Приложение 4. 
Заб. 2: Цифрата в скоби представлява процентната стойност на дела на 
професионалните групи (в случая на способност за прехвърляне в рамките на 
отрасъла) или процентната стойност на дела на отраслите (в случая на способност 
за прехвърляне в рамките на професионалните групи), в които са приложими 
индивидуалните знания и умения. 

Едно проучване на ЕС на бъдещите умения и тяхното предвиждане показва силна 
тенденция към екстраполиране на минали тенденции в развитието на нуждите от 
умения и използването им за бъдещи проекции. Съчетаването на екстраполация на 
минали развития и събиране на информация от други източници води до подобни 
резултати като тези от гореспоменатите проучвания на ЕС. Повече информация ще 
намерите в Клетка 2.14. 

Клетка 2.14: Проучване на ЕС на бъдещите умения и тяхното предвиждане 
(Въпроси 9 - 13) 

Изискванията по отношение на уменията, наложени на работната сила, се променят с 
времето, понякога вследствие на прилагането на нови технологии или 
организационни промени, понякога вследствие на появата на нови задачи или дори 
на нови работни места. През последните няколко години работодателите посочват 
основно развитието на информационно-комуникационните умения като 
основен движещ фактор за търсенето на умения от тяхна страна. 
Информационните технологии доведоха до значителна промяна в съвкупността от 
компетентности, изисквани от много длъжности, както в областта на 
промишлеността, така и в областта на услугите. Втората най-важна промяна е 
нарастващото търсене на езикови умения; не само за основните езици като 
английски или испански, но също и за по-редките езици, в зависимост от съответните 
пазари на отделните компании. Тази промяна е съпътствана от повишено търсене на 
междукултурни умения, необходими за управлението на международни екипи и дори 
на международни клонове на световни компании. Някои компании посочват и 
меките умения, основно лидерството и търговските умения като ориентация към 
клиентите, изграждане на взаимоотношения, решаване на проблеми и др. Растящата 
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конкуренция увеличава значението на уменията, свързани с покупки, продажби и 
логистика. Може да се каже, че тези тенденции са по-силни в страните от Централна 
и Източна Европа, където се извършва преход от икономики, ориентирани към 
промишлеността или земеделието, към услуги с по-висока добавена стойност. 

Тези тенденции бяха потвърдени от лицата от сферата на образованието (в двете 
интервюта и във въпросника с цел проучване). Над ¾ от лицата от сферата на 
образованието посочиха уменията в областта на информационно-комуникационните 
технологии/електронните умения и владеенето на чужди езици в случая на общи 
твърди умения, и комуникацията, решаването на проблеми, ученето през целия 
живот и сътрудничеството с други  в случая на меки умения, като умения, чието 
развитие чрез образование и обучение се търси все повече и повече. Освен това, 
проучването разкри относително висока приспособимост у лицата от сферата на 
образованието, тъй като най-малко 60 процента от лицата от сферата на 
образованието, участвали в проучването, в момента предлагат обучение по всички от 
горепосочените умения. Развитието на умения в областта на информационно-
комуникационните технологии/електронни умения, чужди езици, комуникация, 
решаване на проблеми, т.e. умения с най-висок растеж на търсенето, в момента са 
най-широко разпространени. 

Работодателите обикновено оценяват текущите потребности от умения. Те го 
правят вътрешно (особено по-големите компании) или наемат независими компании 
или агенции по заетостта (всички компании). Оценката на бъдещите потребности 
от умения е доста необичайна, но някои големи работодатели и консултантски 
компании се опитват да управляват или анализират предстоящите демографски 
проблеми (възрастови празноти) или слабо предлагане на специфични умения. 
Публичният сектор (понякога в сътрудничество с лицата от сферата на 
образованието) е обикновено отговорен за развитието на средства за 
прогнозиране на потребностите от умения на национално или регионално ниво, но 
тези системи обхващат по-скоро професионални групи, отколкото конкретни 
професии или дори умения. Те (в повечето случаи) се разработват от 
изследователски институции в частния сектор или в образованието. В много страни 
се въвеждат национални рамки на уменията, които се разработват в тясно 
сътрудничество с работодателите и/или професионалните сдружения. Много страни 
инвестират в подобряването на системите за анализ и предвиждане на уменията и по-
тясното им свързване с предлаганото образование. 

Както работодателите, така и публичният сектор често гледат на изискванията 
по отношение на бъдещите умения като въпрос на “повече от същото” . Това 
означава, че се очаква тенденциите, идентифицирани в предишния период, да 
продължат да оформят пазара на труда и в бъдеще. Уменията в областта на 
информационно-комуникационните технологии имат предимство, тъй като 
технологичните разработки ще улеснят ефикасното им използване във все по-голям 
брой професии, задачи и области. Броят на професиите, които ще изискват развити 
потребителски знания в областта на информационно-комуникационните технологии, 
ще се увеличава. Уменията, свързани със специфична технология 
(специализирани умения в областта на химията, биологията, електрониката, 
нанотехнологиите и др.) ще стават все по-важни, но за относително малка група 
експертни професии. Технологиите, свързани с околната среда, ще стимулират още 
повече търсенето на умения в тази област. Сред другите установени бъдещи 
тенденции са бизнес уменията и управленските умения, дори в професиите от 
средно и ниско ниво. Това ще бъде свързано с растящата потребност от 
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междуотраслови знания. Значението на езиковите и междукултурните 
изисквания ще нараства. Някои работодатели споменават и управление на 
процеси, умения, свързани с работата от разстояние (автономност, способност за 
самостоятелна работа и самостоятелно решаване на проблеми) и някои меки 
умения. Интересно е, че работодателите често посочват за важни “компетентности” 
моралните ценности, като етика и лоялност. 

В отговор на променящото се търсене на умения, много работодатели работят 
върху подобряването на системите си за развитие на човешките ресурси. Наред с 
другите неща, респондентите споменават средствата за идентификация на 
ключови умения/компетентности за професиите. 

Средствата и методите, използвани най-често от предприятията за предвиждане 
на бъдещите потребности от умения, са различни видове анализи, редовен 
мониторинг на тенденциите в съответните отрасли и използването на услугите на 
специалисти или консултантски служби. Освен това, респондентите посочват 
потребностите на потребителите и предвиждат, че технологичните промени ще 
играят критична роля. Публичният сектор използва основно анализи на пазара на 
труда и дългосрочни или средносрочни прогнозни проучвания, напр. прогнози за 
професионалните тенденции или тенденциите в уменията, наблюдения на 
регионалната заетост (ежегодно проучване на текущите и бъдещите потребности на 
работодателите, браншови прогнози за растеж, демографско развитие, проценти на 
заетостта и безработицата) и анализ на новите тенденции в технологиите. Лицата от 
сферата на образованието разчитат на различни анализи, както предприятията и 
публичния сектор, но те също се стремят да отразят промените в образованието и да 
извършват проучвания, имащи за цел да установят търсенето по отношение на 
образованието. (Информация относно средствата за предвиждане на потребностите 
ще намерите в Приложение 1, Въпрос 13.) 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

2.3. Заключения и препоръки 

Следните изводи от тази глава са най-ценните приноси към бъдещото развитие на 
базираната на уменията система за човешки ресурси на ЕС: 

Класификация и описание на уменията, особено в случая на кръстосани умения, 
т.e. меки умения и общи твърди умения: Респондентите на проучването на ЕС са 
потвърдили общото разбиране за предлаганата класификация на уменията, 
включително тяхното описание. 

 

Препоръка 

• Класификацията и описанието на уменията трябва да се вземе предвид в 
инициативите на ЕС, свързани с общата таксономия на уменията, 
компетентностите и професиите, особено в ESCO. 

 

Профили на уменията за 219 професии, разработени в съответствие с “T- образния” 
стил, препоръчани от Експертна група „Нови умения за нови работни места“, която 
съчетава кръстосаните умения (хоризонтална лента) и уменията, специфични за 
длъжността (вертикална лента). 
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Препоръка 

• Средството за профилиране на уменията може да се използва за описание на 
всички длъжности във всички отрасли в бъдеще, използвайки кръстосаните 
умения като обща база, а описанието на уменията, специфични за 
длъжността – като ръководство за тяхното бъдещо развитие. Средството 
може да се превърне в интерактивна он-лайн платформа, за да даде 
възможност както за лесна актуализация на общите “T- образни” профили на 
професионалните умения, така и на тяхното лесно приспособяване в 
зависимост от нуждите на потребителите (така че да отрази спецификата 
на регионите, отраслите, компаниите). 

• Необходимо е да се създадат профили на общите професионални умения по 
отношение на различните нива на умения, изисквани за отделните професии. 
Препоръчва се да се дефинират и използват скали на нивата и да се избере 
входното ниво, очаквано от новоназначените и търсещите работа за първи 
път в съответните им професии, за да се създадат профили на общите 
професионални умения. Подробната спецификация на нивата на уменията 
може да се приспособи за прехвърляне от профили на общите умения към 
профили на специфичните умения в различните компании или страни, като за 
този процес трябва да се добавят следните две нива: ниво на адаптация, 
очаквано от работниците след техния период на адаптация (обикновено 1 
година), и ниво за напреднали, очаквано от компетентните професионалисти. 

 

Методология за идентификация на способността за прехвърляне на уменията 
между професиите и отраслите и нейната верификация върху избрана извадка от 
професии и отрасли: Независимо от ограниченията, дължащи се на размера на 
извадката, методологията се оказа полезна за анализа на способността за прехвърляне 
на уменията. Резултатите показаха нивата на способност за прехвърляне на 
уменията в рамките на отраслите и между тях, взаимоотношенията между 
отделните професии и няколко други взаимоотношения, които са важни за 
професионалната мобилност. Разкрити са възможности за бъдещо използване в 
няколко практически приложения, които могат да доведат до бъдещо развитие на 
средствата, подкрепящи способността за прехвърляне на умения и мобилността на 
работната сила. 

Препоръка 

• Методологията може да се използва като база за средство за кариерна 
консултация, ако е проектирана за максимум от висококвалифицирани и 
нискоквалифицирани професии във всички отрасли, прехвърлена на 
интерактивна он-лайн платформа и свързана със система от предвиждания за 
търсенето на работни места. 

• Уменията, идентифицирани като такива с висока способност за прехвърляне в 
рамките на икономиката или отраслите, трябва да се развиват на съответни 
нива на образователните системи. 

 

Предвиждането на бъдещите потребности от умения става изключително трудна 
задача, ако се извършва за по-сложна общност от едно предприятие. То изисква 
комбинация от надеждни методи и средства за професионални прогнози заедно със 
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стандартизирано описание на техните умения. Вече са налице отраслови проучвания, 
но те дават недостатъчна информация – те обхващат само извадка от професии или 
само широки клъстъри от професии. Устойчивостта на това проучване е друг въпрос – 
то трябва да се прави ежегодно. В момента в рамките на „Пилотно проучване на 
работодателите върху потребностите от умения в Европа“ се разработва методология 
на ЕС за Проучвания на работодателите, но пълната реализация на това средство 
може да отнеме години. Друг източник на информация са проекциите на CEDEFOP за 
предлагането и търсенето на умения в Европа. Проекциите също са изправени пред 
въпроси, които ограничават тяхното използване за идентификация на бъдещи умения, 
подлежащи на прехвърляне. Другата важна пречка е невъзможността да се вземе 
предвид търсенето на заместници (напр., възможностите за работни места, създадени от 
хора, които напускат настоящите си работни места за постоянно или временно). 

Следователно, проекцията дава възможност само да се разграничат развиващите се, 
устойчивите и западащите професии. Ho, въпросът за търсене на заместници за 
професионални групи се изследва от проекта за прогнозиране на CEDEFOP и в бъдеще 
синергията с този проект може да се подобри. Друг въпрос, който трябва да бъде 
решен, се отнася до уменията и тяхното значение в професионалните профили. 
Съществува допускане по премълчаване, че нивото и диапазонът на уменията, 
необходими за професиите, няма да се промени през разглеждания период. Това е 
сериозно опростяване на структурните промени, които засягат пазара на труда. 
Индексирането на значението на уменията в професионалните профили е друг важен 
фактор (уменията, свързани с дадена професия, могат да имат различни нива на 
значение). Значението на уменията може да се индексира от групи от експерти (като 
отраслови съвети по уменията) или (в проучване) от представителна извадка от 
работодатели, които са назначили хора, ангажирани с разгледаните професии. 
Последното мнение се използва в проекта O*Net, който разработва основната част на 
европейско средство за индексиране на уменията. Следователно, анализът на 
бъдещата способност за прехвърляне на уменията разчита на множество средства, 
които вече се използват или са в процес на разработка. Тези средства трябва да се 
използват в комбинация, за да се компенсират слабостите на всеки подход и да се 
предостави подробна и надеждна информация. 

Описаните по-горе изходни резултати служат като важни информационни входни 
данни за развитие на съществуващите системи или за създаване на нови системи за 
повишаване на приспособимостта на икономиката чрез подкрепа на свързаните с 
човешките ресурси процеси на компаниите, кариерното консултиране и развитието на 
съответни умения. Тези системи, обаче, трябва да се изграждат върху здрава 
теоретична основа, що се отнася до дефинициите, таксономията на уменията и 
другите съответни елементи, които трябва да се свържат със специфичния отрасъл на 
компанията, като основният фактор, оказващ влияние върху тяхното приложение. 

Препоръка 

• Следва да се проучат възможностите за синхронизация на изходните 
продукти от проекта в съществуващите рамки и инициативи на 
европейско равнище (напр., EQF, ESCO, EurOccupation). Големи възможности 
за използване на представените методология и средства се крият и в тяхното 
приложение в процесите на признаване и валидиране на предишно формално 
и нередовно учене. Прилагането на изходните резултати по този начин може 
да изисква бъдещо изследване в съответните области. 

• Методологията и средствата трябва да се тестват допълнително в 3 или 4 
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отрасъла, където да се приложат върху целия диапазон от професии, т.e. 
трябва да се опишат всички професии, да се приложи профилиращата 
методология в съчетание със задачите, които трябва да се изпълнят, и да се 
доопределят последствията за образователните сектори, както и средствата 
за кариерно консултиране и съответствие на длъжностите. Освен това, в 
това бъдещо проучване трябва да се анализират и да се вземат предвид 
мненията на търсещите работа, за да се разработят лесни за ползване и 
изчерпателни средства. 

• Методологията дава възможност за създаването на общи професионални 
профили (определени на ниво ЕС), които трябва да са достъпни за 
приспособяване към различни контексти (национални/ регионални/отраслови 
спецификации) чрез развитието на гъвкаво и динамично средство, което да 
бъде в състояние да отрази променящата се ситуация на пазара на труда. 
Необходима е синхронизация със съществуващите системи и инициативи 
на ниво ЕС, по-специално EQF и ESCO. Системите на ЕС не трябва да налагат 
тяхното прилагане от всички участници. Подобряването на управлението на 
човешките ресурси в МСП може да се стимулира чрез ефикасното 
използване на общи професионални профили, приспособими към техните 
условия. 

• Системите O*NET и CareerOneStop (САЩ) се препоръчват като еталон за 
бъдещи инициативи от ЕС или другите участници на национално равнище, 
свързани със системите, подкрепящи професионалната мобилност, 
способността за прехвърляне на уменията и предвиждането на бъдещите 
умения, които предлагат интерактивно и взаимосвързано множество от лесни 
за ползване приложни средства от всички заинтересовани потребители. 

 

Допълнително описание на препоръки ще намерите в Глава 5 от настоящия доклад. 



 

 82

3. Подробен анализ на ролята, значението и участието на заинтересованите участници  

Основната цел на настоящата Глава е да идентифицира, опише и анализира ролята 
на участниците в областта на подкрепата за способността за прехвърляне на 
европейско и национално равнище. Тъй като източниците на информация по тази 
тема са много оскъдни, беше предприето проучване на различните участници в 
Европа, като неговите резултати са представени в тази глава. По-долу се разглежда 
ролята на бизнесите, различните участници от публичния и образователния сектор, 
профсъюзите, участниците на регионално и местно ниво, както и Европейския съюз. 

3.1. Предприятия 

На ниво предприятие, инициативите за признаване и оценка на кръстосаните умения са 
редки, макар и да играят известна роля в процеса на избор на служители. 
Възможностите, с които разполагат компаниите, за да оценят кръстосаните умения като 
част от процеса им на набиране на кадри, са ограничени, тъй като отнемат много време 
и често изискват допълнителни финансови и човешки ресурси. Твърде често само 
големите компании могат да създадат специфични процедури за оценка, които могат да 
се използват в такива случаи. 

В повечето страни от ЕС, политиката на обучение на работодателите зависи от 
големината им. Докато компании с над 100 служители инвестират в обучение и 
развитие на уменията, политиката на обучение на МСП зависи до голяма степен от 
мениджърите и тяхното отношение към развитието на уменията. Нещо повече, 
бизнесът не е склонен да плаща за умения, които служителите могат да използват 
във всяка друга компания, освен ако тяхното ниво на технически и специализирани 
(специфични) знания не изисква служители с високо ниво на общи/ кръстосани умения. 
Цената на тази инвестиция може да се поеме от по-големите фирми, чиято стратегия 
разчита на вътрешните пазари на труда. Достъпът до ученето се различава в зависимост 
от предишните образователни резултати, възрастта и пола, тъй като тези фактори 
оказват влияние върху личното отношение и готовността за участие в учене през целия 
живот и придобиване на умения. Целта на политикотворците е да се подкрепя 
развитието на уменията и кръстосаните умения, както и да се създаде среда, в която е 
възможно служителите да се обучават на длъжността в специфична промишленост или 
отрасъл, като в същото време се обръща внимание на индивидуализирането на 
процесите на учене, за да се отговори на потребностите на отделните служители. 

Клетка 3.1: Средства, подкрепящи образованието/обучението в компаниите, 
пример 

Във Франция важен инструмент за повишаване на усилията, които бизнесът полага 
за обучение, е данък, наложен на работодателите, ако те не обучават своите 
работници. Всяка компания с повече от десет служители трябва да отделя процент 
от своя фонд „заплати“ за обучение на персонала. Ако компанията не може да 
докаже с документи, че разходите й за обучение са равни или по-големи от 
минималния наложен процент, тя трябва да заплати разликата между реалните си 
разходи за обучение и минималните наложени разходи за обучение на организации 
за публично обучение. Нуждата от централизирано и контролирано от 
правителството непрекъснато обучение се обяснява с (относително) слабите 
взаимоотношения между работодатели и съюзи, както и между служителите и 
компаниите, за които те работят. Освен това, френската държава традиционно е 
играла активна роля в регулирането на отношенията на заетост. 

Друго средство, което трябва да се спомене, са отраслово-специфичните фондове, 
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които могат да се използват за обучаване на работната сила (напр., в Холандия). 
Това помага на бизнеса да преодолее традиционните си дилеми. Подобен модел се 
използва в Германия, където системата се администрира чрез търговските камари. 

 

Необходимо е да се подчертае ролята на консултантските служби за развитието на 
уменията/кръстосаните умения. Много от съвременните теории за управлението, 
включително тези, отнасящи се до развитието на човешкия капитал в компаниите, се 
предават чрез консултантските служби. Те предлагат нови системи за човешки ресурси, 
както и обучение на топ-мениджъри, приспособено към нуждите на техните компании; 
основно големи компании, които могат да си позволят такива услуги. 

Тези заключения се потвърждават в проучването на ЕС от респондентите от бизнеса, 
както е видно от Клетка 3.2. 

Клетка 3.2: Проучване на ЕС върху развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, в предприятията (Въпрос 14) 

Компаниите са най-важните участници в придобиването, развитието, 
признаването и оценката на уменията, подлежащи на прехвърляне, във всички 
европейски страни. Това се извършва системно, особено в големите и средните 
компании, чиято организационна структура включва отдели за човешки ресурси 
(HR), или поне един специалист по човешки ресурси. В малките компании, уменията, 
подлежащи на прехвърляне, се придобиват основно чрез опит в работата. Изглежда, 
че наличието на HR в една компания представлява благодатна почва за 
развитие на умения, подлежащи на прехвърляне. 

Компаниите често проявяват непоследователност по отношение на системното 
придобиване на умения, подлежащи на прехвърляне. От една страна, те разбират, че 
тези умения могат да подобрят ефикасността на работа, което е благоприятно за 
компанията като цяло. От друга страна, това системно обучение повишава 
готовността за напускане от страна на служителя, което е нежелано за компаниите. 
На този фон, придобиването на умения, подлежащи на прехвърляне, често се 
извършва тихомълком с някои, но не всички целеви работници. 

Големи и средни компании с персонал по човешки ресурси: Придобиването на 
умения, подлежащи на прехвърляне за топ ръководството в големите и средните 
компании обикновено се извършва чрез използването на външни консултантски 
служби. Те са важни партньори на отделите по човешки ресурси. Те предоставят на 
персонала по човешки ресурси средства и модели, които могат да се използват за 
оценка, придобиване, развитие и признаване на уменията, подлежащи на 
прехвърляне. Често, консултантите подкрепят персонала по човешки ресурси и в 
приспособяването на тези средства, така че да отговарят на специфичните 
потребности на компанията. Освен това, чрез консултантите се въвеждат нови 
разработки. Широко използван подход в компаниите са моделите на 
компетентност; напр., клетката за средства от Универсалната рамка на 
компетентностите (виж също добра практика № 26 в Приложение 2). Обикновено, 
консултиращите компании не са създадени с цел въвеждане на средства за 
придобиване на умения, подлежащи на прехвърляне, а по-скоро подпомагат 
процесите на реорганизация и преструктуриране и идентифицират необходимите 
умения, подлежащи на прехвърляне, след което предоставят средствата за 
получаване на уменията или провеждат обучителни сесии. В този смисъл, развитието 
на персонала е част от по-голям процес на организационно развитие. 
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Малки компании без персонал по човешки ресурси: Развитието на персонала 
представлява сериозно предизвикателство за малките (и микро) предприятията. Ноу-
хау-то по управление на човешките ресурси и ресурсите от персонал са най-често 
недостатъчни. Както стана ясно по време на интервютата, тези компании рядко си 
дават сметка за положителния ефект на уменията, подлежащи на прехвърляне, върху 
техния бизнес. Това води до липса на системно развитие на подходящи умения. 
Обичайна практика е да се смята, че необходимите умения (независимо от тяхната 
способност за прехвърляне) могат да се развиват в рамките на бизнес процесите, и че 
практическият опит е достатъчен. 

Обща черта на компаниите от всички големини е, че когато компаниите въвеждат 
нова технология, често има нужда от технически ориентирано обучение или 
технологично свързани умения. Обучението се провежда в рамките на компаниите, 
много често от външни консултанти или доставчици на технологията. Схващането в 
много компании е, че “обикновените” служители се учат един от друг, без да е 
необходимо системно обучение. Това се отнася в много голяма степен за областта 
на уменията, подлежащи на прехвърляне. 

Само много малък брой компании се възползват от обучението в умения, 
подлежащи на прехвърляне, предлагано от търговските камари, 
професионалните сдружения и другите публични органи. Те не са напълно 
равностойни на това, което могат да предложат специализираните консултанти и 
професионалните обучаващи. Повечето големи и средни компании в голяма степен 
или напълно не са информирани за тези предложения. Малките и микро-компаниите 
са много по-информирани за тях, по-специално тези от Търговските камари. Но пък, 
те не ги смятат за особено необходими, тъй като не виждат спешна потребност от 
придобиването на умения, подлежащи на прехвърляне. 

Едно сериозно предизвикателство, пред което са изправени компаниите от 
всички големини, се отнася до оценката на уменията с висока способност за 
прехвърляне (кръстосаните умения) в новите назначения. Тъй като само малък 
брой от уменията, подлежащи на прехвърляне, са сертифицирани – преди всичко, 
езиците и информационно-комуникационните технологии – за компаниите е трудно 
да установят бързо дали уменията, притежавани от кандидата, са достатъчни или не. 
Отделите по човешки ресурси извършват подходящи оценки на кандидатите за 
управленски позиции от средно и висше ниво. Другите нива не се обслужват по този 
начин, поради недостатъчните ресурси. В малките компании има по-малко 
възможности да се оцени дали такива умения наистина са налице или не. На този 
фон компаниите очакват да им бъде предоставена по-голяма сертификация, за да 
могат да се опишат изискваните стандарти. 

Явленията, описани по-горе, изглежда са характерни за всички европейски страни и 
компании. Ограничената извадка не дава възможност да се направят ясни 
заключения за националните различия. Ho, изглежда с доста голяма вероятност може 
да се каже, че няма съществени различия, тъй като придобиването на умения, 
подлежащи на прехвърляне, в по-голямата си част, се извършва извън формалните 
системи за обучение. 

В резюме може да се каже, че придобиването на умения, подлежащи на 
прехвърляне, се извършва основно в корпоративния свят, преди всичко в 
големите и/или средноголемите компании. Частните консултантски компании 
са най-големите източници на импулс за непрекъснатото развитие на средства и 
практики. Ангажираните в началното образование са в по-голяма или по-малка 
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степен откъснати от тази дейност. Причините могат да включват слаба осъзнатост за 
значението на уменията, подлежащи на прехвърляне; липса на учебни програми или 
възможност за сертификация; липса на перспектива за възможност да се развиват по 
икономичен начин и др. Има разбиране за нуждата от системно сътрудничество 
между тези участници и повишаване на заинтересоваността от обмена на средства и 
най-добри практики и предоставянето на база за това. Тези инициативи трябва да 
се предприемат локално. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

3.2. Публичен сектор 

На национално ниво съществува разделение на отговорностите между публичните 
институции, свързани с образованието и заетостта. Понякога това може да доведе до 
конкурентни/противодействащи системи и методи за идентификация, оценка и 
признаване на неформалното учене. Целта на тези институции е в голяма степен една и 
съща: придаване на по-голяма гъвкавост и обхват на системата за професионално 
образование и чрез признаването на алтернативни пътища на придобиване на знания и 
умения и свързването им с потребностите на пазарите на труда и работодателите. 

Публичната трудова администрация и службите за намиране на работа имат 
специфични целеви групи, чиито шансове на пазара на труда се стремят да повишат. 
Това са особено групи, чиито формални квалификации са или остарели, или не 
отговарят на стандартите. Сред тези групи са младите хора, които са отпаднали от 
училище; възрастните служители/търсещите работа, чиито квалификации са остарели 
или изтекли; мигрантите, чиито квалификации не са признати, и жените, които имат 
прекъсване в трудовия стаж поради майчинство. Тези организации имат отговорността 
да подчертаят необходимостта от инвестиране в подходящи умения, включително 
кръстосани умения с цел подобряване на перспективите за заетост. Освен това, 
целевите групи се нуждаят от информация за различните възможности, открити пред 
тях, както и за личните им силни и слаби страни. Последните потребности се 
удовлетворяват чрез средствата за профилиране, които повечето служби за намиране на 
работа използват, за да определят съществуващите умения на дадено лице и 
евентуалните възможни кариерни пътеки. На базата на това те предлагат съвети за най-
добрите начини на получаване на работа в област, в която са силните им страни. 

Тази основна информация за ролята на трудовата администрация и службите за 
намиране на работа може да бъде обогатена от мненията на експерти, участващи в 
проучването на ЕС за развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, в публичния 
сектор, виж Клетка 3.3. 

Клетка 3.3: Проучване на ЕС върху развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, в публичния сектор (Въпрос 14) 

Публичните трудови администрации и службите за намиране на работа 
обучават безработните: Публичните трудови администрации и често свързаните с 
тях служби за намиране на работа са най-важните действащи лица в оценката и 
придобиването на умения, подлежащи на прехвърляне, извън компаниите. Те 
притежават съответните средства за оценка и предлагат целево обучение, отчитайки 
потребностите на бизнеса. Тук особено важно е придобиването на езикови 
умения. Много трудови администрации създават профили на уменията 
(профилиране) за своите клиенти. Това е необходимо, тъй като техните целеви 
групи често притежават ниски или никакви професионални квалификации, които 
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биха могли да представят на потенциалния работодател. Особено важни за 
развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, са младите и възрастните 
безработни, две групи със специфични проблеми при влизането на пазара на труда. 
На първите им липсва опит, а следователно и съвкупност от умения, подлежащи на 
прехвърляне, а формалните квалификации на втората група често са остарели. 
Актуализацията на уменията, подлежащи на прехвърляне, повишава тяхната 
способност за заетост. Другите целеви групи включват мигрантите с непризнати 
степени и жените, чийто опит в семейството не се приема за трудов опит. 

Освен формирането на разбиране, някои от публичните участници предоставят 
конкретни средства, свързани със способността за прехвърляне на умения, които 
могат да се използват пряко от лицата и компаниите в подкрепа на кариерното 
ориентиране и съответствието на длъжностите. Тези средства са отчасти следствие 
от новите концепции за образованието, основаващи се на компетентността. Ho, 
интервютата по проучването създават впечатлението, че това са до голяма степен 
изолирани инициативи. С малко изключения, съществува слаба индикация за 
системни и изчерпателни усилия в тази област в страните-членки от ЕС. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Публичният сектор би могъл да има и значително въздействие върху потока от 
преструктуриране и адаптация към икономическата криза, независимо че този 
потенциал не се използва напълно, като се вижда от Клетка 3.4. 

Клетка 3.4: Проучване на ЕС на дейностите от публичния сектор, насочени към 
намаляване на последствията от световната криза (Въпрос 21) 

Институциите от публичния сектор споменават основно различни съществуващи 
образователни дейности, като консултиране, които не са специално предназначени да 
облекчат последствията от кризата, но чието значение независимо от това се 
увеличава по време на кризата. Те използват съществуващите програми, насочени 
към развитието на умения, които могат да включват умения, подлежащи на 
прехвърляне, но които първоначално не са били създадени като образователни 
програми, насочени пряко към уменията, подлежащи на прехвърляне. В рамките на 
съществуващите образователни дейности, предлагани от центровете за услуги, 
свързани със заетостта, образователните институции и проектите за развитие, могат 
да се развиват умения, които са общоприложими за различни длъжности, а не само за 
конкретна длъжност. В рамките на проекти за развитие фондовете на Европейския 
социален фонд също дават възможност за формулиране на специализирани курсове с 
по-голям акцент върху уменията, подлежащи на прехвърляне. 

Посочени бяха някои програми, целящи пряко да намалят отрицателния ефект на 
кризата, напр., “Самообразовай се” в Чешката република (по която бяха отпуснати 
грантове на компании, принудени от рецесията да ограничат производството си, с 
цел организиране на курсове за обучение за служителите, които са в риск от това да 
станат излишни). Холандия съобщи за намаляване на работното време, с цел да се 
отдели време за обучение, а в Португалия беше реализирана програмата 
„Квалификации за заетост“. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 
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Значението на придобиването на умения, и особено на умения с висока способност за 
прехвърляне, с цел поддържане на благоприятни условия на пазара на труда по време 
на периода на икономическа рецесия и свързаното преструктуриране, не се подлага на 
съмнение. Работниците с голям диапазон на умения, много от които са приложими в 
различни професии и дори отрасли, могат да реагират по-лесно на новите 
икономически условия. Те имат потенциала да използват уменията си в други области 
на икономическата дейност, професии и отрасли. Този потенциал е значително по-слаб 
за работниците с малък запас от умения, включително кръстосани умения. Ролята на 
публичните органи изобщо е да създадат подходящи условия за развитието на умения и 
особено на кръстосани умения, които обикновено не се развиват от компаниите, както 
вече беше посочено. Различните подходи и методи, свързани с развитието на умения и 
кръстосани умения, т.e. подкрепата на гъвкавостта и приспособимостта на индивидите, 
използвана в различните страни от ЕС, са описани подробно в Приложение 9.1. 

3.3.  Образователен сектор 

Приема се, че съществуват допълнения между системите за формално образование 
и обучение, които биха могли да отразят разликите в националните реакции по 
отношение на уменията, подлежащи на прехвърляне, и способността за 
прехвърляне на умения. Colardyn and Bjornavold (2004) са създали типология, 
отчитаща различните подходи по отношение на идентификацията, оценката и 
признаването на неформалното учене, която е пригодена с оглед на потребностите на 
това проучване, да разграничава следните клъстъри от страни: 
• Австрия, Германия и Швейцария; 
• Средиземноморски страни; 
• скандинавски страни; 
• Обединено кралство, Ирландия и Холандия; 
• Франция, Белгия; 
• бившите комунистически страни от Централна и Източна Европа. 

Познаването на различията между системите в ЕС, включително съответните методи, 
използвани за образование и обучение, е важно за практическото развитие на 
способността за прехвърляне на умения в Европа. Особено интересни са системите за 
образование, в които се обръща внимание на създаването на учебни програми, 
основаващи се на компетентностите, които са насочени към способността за 
прехвърляне на умения и тяхното признаване, включително способността за 
прехвърляне на неформално придобитите умения. Описание на основните особености 
на тези системи е дадено в Приложение 9.2. 

Клетка 3.5: Проучване на ЕС на развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, в образователния сектор (Въпрос 14) 

Досега организациите за основно и гимназиално образование бяха свързани 
само периферно с оценката, придобиването, развитието и признаването на умения, 
подлежащи на прехвърляне. За да бъдем справедливи, те развиват някои дейности, 
но те са само спорадични и не са системно свързани с корпоративния свят. Налице 
е значителна потребност от по-системно и по-интензивно сътрудничество, 
започващо с развитието на осъзнаване на значението на ролите и възможностите на 
тези организации. 

Университетите обучават своите възпитаници. Студентите получават 
специфично обучение и кариерно ориентиране, за да усвоят подлежащите на 
прехвърляне умения/меките умения, изисквани от компаниите. В този процес често 
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се ангажират университетски възпитаници, които познават корпоративния свят от 
собствения си опит. Някои университети работят с профилни документи, които 
системно документират видовете документирани умения. 

 

Академиите подкрепят непрекъснатото развитие на средства и обучение. Някои 
университети развиват средства и ги предоставят на обучаващите институции или 
пряко на компаниите. Преди всичко, това са средства за оценка  и акредитация; 
например, Акредитацията на опита (VAE) във Франция или профилния документ в 
Германия. В комбинация с това университетите обучават представители от областта на 
непрекъснатото образование или от компании, така че и те да могат да приложат и 
оценят средствата, развити там. Ho, тези дейности остават изолирани. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Както показва проучването на ЕС, системата на началното образование е подложена на 
сериозна критика в цяла Европа, независимо от различията, описани по-горе, заради 
нейната насоченост към придобиването на теоретични знания и игнорирането на 
значението на уменията, и особено на кръстосаните умения. Освен това е важно, че 
критиките изхождат от всички отрасли, участващи в проучванията, т.e. бизнеса, 
публичния сектор и дори образователния сектор. Значението на този въпрос се 
подчертава от резултатите, описани в Клетка 3.6, като мненията на респондентите от 
различни отрасли са твърде близки. 

Клетка 3.6: Проучване на ЕС върху началното образование/обучение (Въпрос 18) 

Представителите на корпоративния сектор (компаниите) обръщат специално 
внимание на това, че началното образование не дава на учениците достатъчно 
практически умения, необходими за незабавното извършване на работата, 
изисквана от работодателя и пазара на труда. Те критикуват слабата връзка между 
средата на образованието и бизнеса и пазара на труда, която не отговаря на 
изискванията на работодателите. Началното обучение е насочено повече към 
придобиването на теоретични знания, но му липсва развитие на умения за 
практическа употреба и бъдещо развитие. Началното обучение е прекалено 
теоретично; то не развива независимо мислене и не учи на подходящи умения за 
работа и на способност да се работи с информация. На възпитаниците им липсва 
опит и практически познания и те не са достатъчно подготвени за автономност, 
работа в екип и решаване на проблеми както в професионалния, така и и в личния 
си живот. 

Представителите на публичния сектор на практика споделят еднакво мнение. Те 
критикуват началното образование заради акцента му върху теорията и липсата 
на фокус върху значението на уменията, подлежащи на прехвърляне. Желателно е 
да се постигне системно развитие на умения, подлежащи на прехвърляне, и 
меки умения и да се създадат у възпитаниците умения и способности, съвместими 
с потребностите на работодателите, които да улесняват интеграцията им в 
обществото (социално участие). Образованието трябва да бъде свързано с 
практиката, за да се подготвят младите хора за условията на реалния живот и света 
на работата. Развиването на меки умения в процеса е от основно значение за 
бъдещия успех. 

Изненадващо е, че началното образование е подложено на критика и от 
представителите на образователните институции, особено заради доминиращата си 
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насоченост към придобиването на знания и липсата на внимание км развитието 
на кръстосани умения, меки умения и способност за тяхното използване (липса 
на методи на учене, които изискват по-активно участие на учениците, насърчаване 
на критичното мислене и др.). В общия случай образованието не съумява да 
отговори на потребностите на пазара на труда, като неглижира изискванията на 
работодателите в учебните си програми, а това на свой ред предизвиква проблеми, 
когато работодателите се изправят пред недостига на работна сила с подходящи 
знания и умения. Освен това, е важно де се вземат предвид индивидуалните 
потребности на гражданите и да им се възложи по-голяма отговорност за 
собственото им развитие, например чрез предлагане на кариерно ориентиране. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Освен това, проучването на ЕС показва търсенето на баланс между натрупването на 
теоретически практически знания, включително кръстосани умения в рамките на 
непрекъснатото образование/обучение. Това трябва да се направи, за да се засили 
индивидуалната способност за заетост. По-подробна информация по този въпрос ще 
намерите в Клетка 3.7. 

Клетка 3.7: Проучване на ЕС върху непрекъснатото образование/обучение 
(Въпрос 19) 

От гледна точка на работодателите (компаниите), непрекъснатото обучение 
трябва да се приспособи към нуждите и потребностите на пазара на труда, 
насочени към развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, меки умения 
и системи за сертификация на придобитите знания и умения. Освен това, има и 
потребност от осигуряване и гарантиране на висококачествено обучение. 

Представителите на образователните институции не откриват фокус върху 
уменията, подлежащи на прехвърляне в непрекъснатото образование, които 
трябва да се развиват адекватно в допълнение към теоретичните знания. Налице е 
потребност от по-точно дефиниране и разбиране на развитието на умения, 
подлежащи на прехвърляне, в образованието за възрастни. Уменията подлежащи 
на прехвърляне, трябва да се развиват заедно с теоретичните знания, като при 
обучението трябва да се вземе предвид търсенето на пазара на труда. Освен това, 
съществува подчертана нужда от осигуряване на качество на предлаганото от 
образованието, признаване на уменията и способностите, подкрепа и мотивация 
на гражданите да вземат участие в ученето и повишаване на интереса сред 
работодателите (проучвания на казуси, финансови инициативи и др.). 

Представителите на институции от публичния сектор описват подобни проблеми в 
по-горното образование. Те включват липса на връзка между ученето и практиката, 
нежеланието на хората и липсата им на осъзнатост за нуждата да се учат и да 
развиват умения, недостатъчното съответствие на предлаганото от образованието с 
нуждите на индивидите, несистемното развитие на допълнителни умения и липсата 
на внимание към уменията, подлежащи на прехвърляне и към признаването на 
придобитите умения и способности. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Респондентите не само описват проблемите в началното и непрекъснатото 
образование/обучение (виж Клетки 3.6 и 3.7), но освен това препоръчват бъдещи 
стъпки в тези области, които са показани в Клетка 3.8. 
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Клетка 3.8: Проучване на ЕС върху препоръките за началното и непрекъснатото 
образование/обучение (Въпрос 20) 

Препоръките от представителите на компаниите съответстват на предишната 
оценка за недостатъците в образованието. По тяхно мнение е необходимо 
развитието на професионалните квалификации да отговаря на потребностите 
от развитие на изискваните умения, където освен теоретичните познания се 
търсят меки умения, специфични организационни и комуникационни умения, 
умения за работа в екип, решаване на проблеми, планиране и осъществяване на 
личното развитие. Още от началния етап на обучение трябва да се развиват 
определени умения, особено независимост, гъвкавост и способност за 
приспособяване. Образованието и бизнесът трябва да си сътрудничат тясно, за 
да осигурят устойчив приток на работници, притежаващи съответните умения, 
които да отговарят на високите изисквания на развитите общества с интензивна 
конкуренция за работни места. 

Препоръките на респондентите, представляващи образователните институции, 
също отговарят на повдигнатите по-горе въпроси. Уменията, подлежащи на 
прехвърляне, трябва да се развиват на всички нива на образование, свързвайки 
теорията с практиката, така че да отразят потребностите на пазара на труда. 
Знанията не трябва да бъдат само теоретични, но и практически, като меките 
умения трябва да играят основна роля. Индивидите трябва да осъзнават 
достатъчно потребността от и положителния ефект, свързан с придобиването и 
непрекъснатото развитие на знания и умения. Другите изисквания се отнасят до 
създаването на система от умения, подлежащи на прехвърляне, и съответната 
сертификация. По-нататъшните препоръки са насочени към подобряване на 
методите на преподаване, за да се отговори по-добре на потребностите на 
индивидите, представяне на установени добри практики от други организации с 
цел трансфер и разпространение, и насърчаване на качественото учене. 

Аналогично, представителите на институциите от публичния сектор посочиха 
необходимостта от по-тясното обвързване на образованието с практиката, 
усвояването на практически умения, изградени върху теоретични знания, и 
развиването на ключови умения и по-специално – на меки умения. Необходимо е 
фокусиране върху повишаване на осъзнатостта за значението на уменията, 
подлежащи на прехвърляне, и тяхното развитие, което трябва да бъде системно от 
най-ранните етапи на образованието. Освен това, е необходимо да се насърчи 
осъзнатостта на гражданите за необходимостта от развитие на уменията и 
мотивацията на хората да вземат участие в бъдещото образование. Препоръчва се 
взаимно сътрудничество между всички ключови участници, ангажирани в процеса 
на учене. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Развитието на усъвършенствани меки умения е една от препоръките, направени от 
представителите на компаниите, публичния сектор и образователния сектор за начално 
и непрекъснато образование. Посочен е пример за добра практика по този въпрос, виж 
Клетка 3.9. 

Клетка 3.9: Компетентности за пазара на труда, добра практика (№ 6) 

“Компетентности за пазара на труда” от Чешката република е уникална 
програма, ориентирана към областта на кръстосаните меки умения. Тя е инициирана 
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по искане на работодателите за въвеждане на меки компетентности в процеса на 
началното и непрекъснатото учене. В началото беше разработена методология за 
идентификация и описание на 14 меки компетентности, изисквани най-често от 
работодателите. След това, те бяха интегрирани в “Модел на компетентностите на 
моравско-силезийския регион”. На базата на това беше разработен и тестван набор от 
14 усъвършенствани и лесни за ползване програми за обучение, всяка от които 
състояща се от 3 нива. През 2006 година инициативата беше валидирана като пример 
за добра практика от Европейската комисия в рамките на проекта IDELE. Оттогава 
програмите бяха приспособени и прехвърлени в сътрудничество с партньори от 12 
държави-членки от ЕС и Турция, а броят на партньорите се увеличава. В момента се 
договаря използването на методология за описание на меки умения през следващите 
етапи от Националните квалификационни и професионални системи в Чешката 
република. 

Заб.: Подробна информация за примерите на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

 

3.4. Регионални и локални участници 

Регионалните и локалните участници, заедно с бизнеса, са един от най-важните 
участници в инициативите на пазара на труда, отнасящи се до способността за 
прехвърляне на умения. Основната причина за това е преобладаващата регионална и 
локална мобилност на работната сила в държавите-членки на ЕС и, освен това – 
регионалната и локалната компетентност за развиване на партньорства на 
ключовите партньори да се справят със сложни въпроси на пазара на труда. 
Регионалните и локалните инициативи за заетост и партньорства са много важни 
стратегически средства за ефикасна намеса на пазара на труда. Те действат в повечето 
страни от ОИСР, напр. Договорите за териториална заетост в Австрия и други страни; 
RESOC в Белгия; Съвета за инвестиране в работната сила в САЩ и много други. 
Техните дейности на пазара на труда имат три основни цели: икономическо 
развитие, образование и социално включване на специфични целеви групи. Често, 
техният фокус е комбинация от трите. Някои партньорства са фокусирани пряко 
върху развитието и способността за прехвърляне на умения. Повече информация за 
видовете партньорства и описание на примери от Европа можете да намерите на адрес: 
www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships. 

Клетка 3.10: Партньорства, пример 

Методологическа и организационна подкрепа, световна мрежова организация и 
обмен на добри практики за тези партньорства се предоставят от форума LEED на 
ОИСР, посветен на партньорствата и локалното управление в сътрудничество с 
Европейската комисия. Освен другите неща те са подготвили доклад върху 
“Създаване на стратегии за местни умения”, който представлява ценен наръчник за 
всички региони, интересуващи се от този въпрос. Едни от най-вдъхновяващите 
добри практики са Алиансите за умения от Мичиган в САЩ (виж 
www.michigan.gov/rsa). Те дават възможност на работодателите да подават 
жизненоважна входна информация директно на лицата от сферата на образованието 
и на партньорите от общностите, които могат да помогнат за създаването и 
координирането на решения, свързани с уменията, специфичните потребности на 
промишлеността и регионалната работна сила. Друга вдъхновяваща инициатива е 
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стратегията, базирана на уменията в областта, озаглавена „Инициатива на големите 
таланти“, в Шанхай, Китай. 

3.5. Профсъюзи 

Участието на социалните партньори в страните от ЕС е различно и е 
съсредоточено на ниво политика. Профсъюзите са ангажирани основно с 
разработването на политики в рамките на националните системи за обучение, 
националните квалификационни рамки и стандарти и законодателното осигуряване на 
национално равнище. На отраслово равнище те играят активна роля в отрасловите 
съвети, задавайки професионални стандарти, като определят потребностите от 
професионално обучение и структурата, съдържанието и продължителността на 
курсовете. В по-редки случаи те са пряко ангажирани в процеса на оценка като членове 
на изпитни комисии. Примери за пряко участие на профсъюзите в доставката на 
обучение дават Дания и Австрия. Представителите на профсъюзите оказват влияние 
върху политиките и въпросите на обучението, свързани с вътрешната и външната 
професионална мобилност на техните членове в процеса на колективно договаряне. 
Могат да се посочат няколко примера за ролята на социалния диалог и колективното 
договаряне, свързани с развитието на умения в CVET. Идеята за “индивидуално право 
на обучение”, даваща възможност на служителите да получат обучение по време на 
кариерата си, се ражда от френските дебати в началото на 90-те години. В момента 
профсъюзите приемат индивидуализацията на правата, стига кариерното развитие да 
бъде гарантирано колективно за служителите. Новото Индивидуално право на обучение 
(DIF), потвърдено в закона от май 2004 година, има за цел да бъде основно кариерно 
средство за служителите (EIROnline 2009a). За Германия последната криза е една от 
най-тежките в историята на страната. В металния и електрическия отрасъл бяха 
загубени около 200 000 работни места, плюс още 220 000 временни работни места. 
Най-важният инструмент за предотвратяване на бъдещата загуба на работни места е 
усъвършенствана програма за краткосрочна работа, договорена от IG Metall и 
работните съвети (IG Metall 2010). В Обединеното кралство през 1998 година 
правителството създаде Профсъюзен фонд за учене, който финансира проектите за 
учене на профсъюза и избора на профсъюзните представители по въпросите на ученето. 
През май 2007 година Конфедерацията на британската индустрия, TUC и 
Министерството на търговията и промишлеността започнаха съвместен проект, който 
да предостави указания за най-добрите практики в помощ на работодателите, 
служителите и профсъюзите, за насърчаване на диалога на работното място относно 
обучението и уменията (EIROnline 2009b). Създаването на Европейски работни 
съвети (European Works Councils - EWCs) представлява важно нововъведение в 
изграждането на транснационални институции по отношенията в промишлеността, 
благодарение на участието на EWC в транснационалното корпоративно 
преструктуриране. Чрез EWCs, работниците получават от ръководството информация и 
консултации на транснационално равнище за напредъка на бизнеса и за всички важни 
решения, които могат да имат отражение върху тях. В страни, в които профсъюзите са 
слаби, участието им във въпросите, свързани с обучението, е по-слабо изразено. 
Ограниченото участие на социалните партньори може да се обясни с факта, че в много 
случаи признаването на неформалното учене не води до по-добро заплащане или 
напредък в кариерата. 

3.6. Европейски съюз 

ЕС проявява непрекъсната активност по въпросите на непрекъснатото образование и 
обучение, което се вижда най-добре от създаването на различни референтни рамки 



 

 93

на наднационално равнище и мрежи от национални участници за учене на политики. 
Европейската квалификационна рамка служи като отправна точка за въвеждане на 
Националните квалификационни рамки (National Qualifcations Frameworks - (NQF), 
които са основните инструменти за преструктуриране и реформиране на системите за 
образование, обучение и квалификации. Те са въведени изцяло само в малък брой 
страни (Ирландия, Малта, Франция и Обединеното кралство), но други страни са в 
процес на пълното включване на тези рамки в националните си системи. Така, NQFs 
съвместяват европейската перспектива с националните цели. 

Освен това, наднационалната дискусия за ролята на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, в учещите се икономики играе важна роля за повишаване на 
заинтересоваността от необходимостта да се подобри рамката за придобиване и 
развиване на умения, подлежащи на прехвърляне на ниво компания и на индивидуално 
ниво. Програмата за нови умения и работни места и Цифровата програма за 
Европа са ключови инициативи на Европейската комисия в тази област. От 2012 
Комисията предвижда да предостави средства като Панорама на уменията в ЕС (за 
предвиждане на предлагането на умения и потребностите на пазара на труда), 
Европейски паспорт на уменията (документ, показващ уменията, придобити през 
целия живот), реформирана EURES мрежа (съответствие и намиране на работни места, 
реализирано от службите по заетостта в ЕС), и др. Инициативата ESCO трябва да 
играе важна роля в бъдещото развитие и широкото приемане на обща таксономия на 
уменията, компетентностите и професиите и нейното използване в съответните 
приложения. 

3.7.  Оценка и сътрудничество на ключовите участници 

Проучването на ЕС на ключовите участници в развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, даде възможност да се оцени сътрудничеството между различните 
участници в областта на уменията, подлежащи на прехвърляне, т.e. информацията и 
консултацията, образованието и обучението, оценката и признаването, както се вижда 
от Клетка 3.11. 

Клетка 3.11: Проучване на ЕС на ключовите участници в развитието на умения, 
подлежащи на прехвърляне (Въпрос 15) 

Анализът е фокусиран върху участници, чието участие в развитието на умения, 
подлежащи на прехвърляне, (предоставяне на информация, образование и оценка) 
или неговата ефикасност е оценено над средното. Субектите, чието участие в тези 
услуги и ефективността им са оценени под средното, не са сметнати за подходящи. 
Съгласно преобладаващите мнения на респондентите бяха направени следните 
заключения за ролята на различните участници в развитието на умения, подлежащи 
на прехвърляне; мненията трябваше да съвпадат в случая на поне 2 от 3 групи 
респонденти (респондентите бяха от бизнес сектора, публичния сектор и 
образователния сектор). Повече информация ще намерите в Приложение 1, Таблица 
A1.6 или Въпрос 15. 

Анализът на резултатите показва, че в областта на предоставяне на информации и 
консултации по отношение на уменията, подлежащи на прехвърляне, най-важните 
субекти, които са и активни, и ефикасни в предоставянето на услугата, са колежите 
и университетите, частните и публичните институции за бъдещо обучение и 
образование, компаниите и изследователските институти. Търговско-промишлените 
палати, както и гилдиите, се смятат за субекти с потенциал за предоставяне на 
такива услуги; т.e. те са ефикасни, но не много активни. В случая на публичните 
органи и сдруженията и организациите на бизнеса и работодателите беше установен 
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проблем – при тях активността беше оценена над средната, но ефикасността беше 
оценена под средната. 

В областта на предоставяне на образование и обучение колежите и университетите, 
частните и публичните институции за бъдещо обучение и образование, училищата и 
другите институции в областта на гимназиалното образование и компаниите бяха 
идентифицирани като субекти с висока честота на предоставяне на тези услуги, а 
тяхната ефикасност се оценява над средната. От друга страна, сдруженията и 
организациите на бизнеса и работодателите бяха оценени като активни, но 
неефикасни. 

В случая на предоставянето на оценка и признаване на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, колежите и университетите, частните и публичните институции за 
бъдещо обучение и образование, училищата и другите институции в областта на 
гимназиалното образование и компаниите, т.e. същите субекти, както при 
предоставянето на образование и обучение, бяха оценени като субекти с честота на 
услугите и ефикасност над средната. На публичните служби по заетостта и частните 
агенции по заетостта се гледа като на субекти с висок потенциал в предоставянето 
на оценка и признаване на уменията, подлежащи на прехвърляне, тъй като тяхната 
ефикасност беше оценена над средната, но активността им в тази област е под 
средната. От друга страна, публичните органи и сдруженията и организациите на 
бизнеса и работодателите бяха оценени като субекти с участие над средното, но с 
ефективност под средната. 

На базата на мненията на респондентите от всички сектори може да се направи 
извода, че колежите и университетите, частните и публичните институции за 
бъдещо обучение и образование, училищата и другите институции в областта на 
гимназиалното образование, изследователските институции и компаниите се 
преценяват като най-успешни в областта на развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, докато публичните органи и сдруженията и организациите на бизнеса 
и работодателите са в другия край на скалата. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Проучването идентифицира няколко примера за добра практика на сътрудничество на 
участниците на пазара на труда в областите, свързани с уменията, подлежащи на 
прехвърляне, както е видно от клетката по-долу. 

Клетка 3.12: Подкрепа на дейностите, водещи до развитие на умения, подлежащи 
на прехвърляне, добра практика (№ 1; 2; 6; 7; 8; 10; 13; 18; 21; 25; 27; 31) 

Информацията и консултацията по отношение на уменията, подлежащи на 
прехвърляне, често се подкрепя от системи, основаващи се на компетентността, 
които са фокусирани върху необходимите компетентности на индивида за 
извършване на работата в различни професии. Някои от тези системи са 
разработени в сътрудничество с различни участници, напр. “Модел на 
компетентностите за обслужване на града” в Литва (виж № 18) или 
“Национални системи за квалификации и професии” в Словения (виж № 27) и 
Чешката република (виж № 7 и 8). 

Развитието на умения, подлежащи на прехвърляне (или на меки умения, като 
подмножество на уменията, подлежащи на прехвърляне) в сътрудничество с 
участниците на пазара на труда е идентифицирано в примери за добра практика, 
като “Модел за подготовка” в Полша (виж № 21), “Лаборатория за кръстосани 
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компетентности” в Португалия (виж № 25) и “Предимството на Уоруик” в 
Обединеното кралство (виж № 34). Има и инициативи за партньорство, 
ръководени от частни компании, като “Обучение в областта на мениджмънта на 
науките за обслужването и техниката“  в Унгария (виж № 13). 

Заб.: Подробна информация за примерите на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

Бяха идентифицирани ключовите роли на различните участници, които най-често си 
сътрудничат с компаниите, и тяхната ефикасност беше оценена отделно; подробна 
информация ще намерите в Клетка 3.13 или Приложение 1, Таблица A1.6. 

Клетка 3.13: Проучване на ЕС върху основните участници, които си сътрудничат 
с компаниите (Въпрос 15) 

Данните от проучването на ЕС дадоха възможност да се оцени сътрудничеството на 
компаниите с другите участници в развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне. (Това описание е възможно само за случая на компании, които са дали 
отговор за сътрудничеството си с други. Респондентите от публичния и 
образователния сектор са дали отговор за участието на съответните участници в 
процеса на развиване на умения, подлежащи на прехвърляне, в тяхната страна 
изобщо.) 

Стойностите на честотата на сътрудничество в развитието на умения, подлежащи 
на прехвърляне, (предоставяне на информация, образование и оценка) и неговата 
ефикасност са обозначени в цвят. В зависимост от отношението между честота и 
ефикасност, може да се разграничат три вида отношения: 
• светлосиният цвят означава честота над средната и ефикасност над средната; 
• средносиният цвят означава честота под средната и ефикасност над средната; 
• по-тъмносиният цвят означава честота над средната и ефикасност под 
средната. 

Субекти Информация 
и 
консултация 

Образование 
и обучение 

Оценка и 
признаване 

Компании (други компании)    
Сдружения и организации на 
бизнеса и работодателите 

   

Търговско-индустриални 
камари; гилдии 

   

Профсъюзи и свързани 
организации 

   

Публични служби по 
заетостта 

   

Частни служби по заетостта    
Изследователски институти    
Публични органи    
Училища и други 
институции в областта на 
гимназиалното образование 

   

Частни и публични 
институции за  
бъдещо обучение и 
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образование 
Колежи и университети     

 

 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

3.8. Заключения и препоръки 

Предприятията са сред най-важните участници в областта на развитието на умения и 
кръстосани умения, въпреки че те се фокусират основно върху умения, приложими 
(подлежащи на прехвърляне) в рамките на компанията. Може да се предположи, че 
възможността за служителите да развиват кръстосаните си умения и възможностите за 
вътрешна мобилност и способност за прехвърляне на техните специфични за 
длъжността твърди умения зависят от големината на техния работодател. Това 
означава, че служителите на малките компании и микрокомпаниите са в по-неизгодно 
положение по отношение на достъпа си до съответно обучение и лично развитие, което 
може да създаде големи неприятности за излишната работна сила. Признаването и 
оценката на кръстосаните умения при новите назначения е по-трудно за малките 
компании, въпреки че дори големите и средноголемите компании често извършват 
такива оценки само за позициите от високо ниво. Компаниите биха приветствали 
сертификацията, отнасяща се до индивидуалното ниво на кръстосаните умения. 

Консултантите по човешки ресурси и обучаващите организации играят жизненоважна 
роля като иноватори и доставчици на услуги. Консултантите по човешки ресурси и 
мениджмънт са лидери на иновациите в развитието и прилагането на нови средства, 
насочени към подобряване на конкурентоспособността на компаниите. Като пример 
може да се посочи въвеждането на модели на компетентност в управлението на 
човешките ресурси. 

Препоръка за работодателите 

• Препоръчва се работодателите да си сътрудничат в клъстъри по веригата на 
стойностите при разработването на общи модели на компетентността за 
ключовите длъжности и да ги използват за целево обучение на персонала си. 
Този подход подкрепя интегрираното развитие на работната сила в рамките 
на клъстъра и дава възможност за споделяне на ресурсите и намаляване на 
разходите, свързани с дейностите на обучение. Във времена на 
преструктуриране това дава възможност за обединяване на ключовата 
работна сила, достъпна за членовете на клъстъра и, при необходимост, 
улеснява професионалния преход на работниците в рамките на клъстъра без 
загуба на ключови умения на персонала. 

 

Публичните служби по заетостта са най-важните участници в оценката и 
придобиването на умения и подкрепата на тяхната способност за прехвърляне за 

Тъй като таблицата дава подробна информация за сътрудничеството на компаниите с други участници, е 

възможно да се направи извода, че колежите и университетите, частните и публичните институции за бъдещо 

обучение и образование и другите компании са подходящи субекти за устойчиво сътрудничество, тъй като 

тяхното сътрудничество от гледна точка на предоставяне на информация, образование и оценка, е често и 

ефикасно. Потенциал за сътрудничество, т.e. сътрудничеството е ефикасно, но случайно, беше установен за 

конкретни услуги (предоставяне на информация или предоставяне на оценка) за случая на изследователски 

институти, частни агенции по заетостта, публични служби по заетостта, профсъюзи и свързани организации. Има 

и участници, преценени като проблемни за сътрудничество, т.e. чести, но неефикасни. 
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целевите групи на безработните. Най-уязвима е групата на възрастните хора 
(надграждане на остарели умения и придобиване на нови умения за нови длъжности), 
търсещите работа за първи път (умения, необходими за влизане на пазара на труда) и 
мигрантите (езикови умения, междукултурни умения и специфични за длъжността 
умения). Публичните служби по заетостта използват “традиционно” портфолио от 
средства и методи, като индивидуална оценка на уменията, кариерно ориентиране, 
обучение в умения и помощ в търсенето на работа, но въвеждането на нови средства 
и национални системи за подкрепа е ограничено. 

Началното образование е най-слабата точка в развитието на умения, както 
кръстосани, така и специфични, за длъжността. Това мнение се споделя широко от 
всички участници, не само предприятията, но което е учудващо – и от публичния 
сектор и представителите на образованието. Преобладаващият фокус върху 
теоретичните знания, които имат слаба връзка с практическите умения, недостатъчната 
връзка между образователните програми, изискванията на работодателите и 
недостатъчното развитие на меките умения са най-големите слабости на началното 
образование. 

Препоръка за публичния и образователния сектор 

• Препоръчва се развитието на кръстосани умения да започне в много ранна 
възраст, т.e. в детската градина или най-късно в началното училище, и да 
продължи в основното и непрекъснатото образование. Целта на резултата от 
ученето от началното образование за всички ученици трябва да бъде 
основното ниво. Необходимо е да се гарантира, че учителите притежават 
необходимото ноу-хау и могат да се справят със задачата си, т.e. да 
предоставят “ набор от средства” и да се обучат учителите в подкрепа на 
ученето, основаващо се на компетентности, за да се развият техните 
способности да използват нови методи на преподаване и да отразяват 
потребностите на пазара на труда в преподавателската си практика. За тази 
цел Глава 5 предлага Модел на компетентностите на кръстосаните умения 
на европейско равнище. Този модел е подкрепен от международно валидирани 
средства, като примера на добра практика „Компетентности на пазара на 
труда“  (виж Приложение 2.2, добра практика 6). 

 

След предприятията, регионалните и локалните участници са може би вторите по 
значение участници в инициативите на пазара на труда, включително тези, свързани 
със способността за прехвърляне на уменията. Основната причина за това е 
преобладаващата регионална и локална мобилност на работната сила в ЕС и, на 
второ място – регионалната и локалната компетентност за развиване на 
партньорства на ключовите участници за решаване на сложните въпроси на пазара на 
труда. Съществуват много примери за най-добри практики на това ниво. Ho, не всички 
региони и техните ключови заинтересовани лица осъзнават ролята си и/или играят 
активна роля в развитието и прилагането на регионалните и локалните стратегии по 
отношение на уменията. 

Препоръки за регионалните участници 

• Препоръчва се организиране на регионални и локални наблюдения на пазара 
на труда, които да допълнят националните наблюдения на пазара на труда. 
На базата на факта, че основната част от работната сила в ЕС е тясно 
свързана с околната й среда и географската мобилност е сравнително ниска, 
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регионалните и локалните участници могат да използват това средство за 
подробно отразяване на настоящите потребности и за предвиждане на 
бъдещето търсене. Съответната информация може да се събере в тясно 
сътрудничество с компаниите, а целевите проучвания и анализи биха добавили 
стойност към тях. Тези наблюдения могат да създадат, предимно на 
национално равнище, “ система за ранно предупреждение”, фокусирана върху 
очаквани рецесии или мащабно преструктуриране и заплахата от недостиг 
на важни умения в бъдеще. 

• Териториалните договори за заетост, като платформа за комуникация и 
действие на заинтересованите лица, дават възможност за справянето със 
сложни предизвикателства на пазара на труда, които не могат да бъдат 
преодолени от индивидуалните организации. Тези партньорства могат по-
ефикасно да идентифицират и да се справят с недостига на умения, 
прехвърлянето на умения (служители) в случай на масови излишъци на работна 
сила и бъдещите потребности от умения. Препоръчва се да се насърчава и 
подкрепя тази форма на партньорство на локално, регионално, национално 
и европейско равнище. 

 

Профсъюзите играят важна роля в областта на развитието и способността за 
прехвърляне на умения чрез своето участие в отрасловите съвети, определящи 
професионалните стандарти. Представителите на профсъюзите оказват влияние върху 
политиката на обучение и въпросите, свързани с международната и външната 
професионална мобилност на своите членове в процеса на колективното договаряне. 
В случай на преструктуриране и масови излишъци на работна сила те играят важна 
роля в договарянето и осъществяването на програми за преквалификация. Тази роля 
липсва в малките компании и микрокомпаниите, чиито служители имат по-труден 
достъп до развитието на кръстосани умения и способност за прехвърляне на уменията. 

Препоръки за публичния и образователния сектор 

• Публичният сектор във всички държави-членки на ЕС трябва да насърчава 
развитието и прилагането на базирани на компетентността национални 
квалификационни и професионални стандарти, изготвени в тясно 
сътрудничество с отрасловите съвети, включително работодателите, и 
системи за акредитиране на предишно учене, за да подкрепи придобиването, 
развиването, акредитирането и прехвърлянето на съответни умения за пазара 
на труда. 

• За запълване на празнината между света на труда и образованието се 
препоръчват целеви промоционални кампании, които да повишат 
осъзнатостта за значението на способността за прехвърляне сред 
участниците на пазара на труда. Търговските камари и другите браншови 
организации трябва да се използват и подкрепят като мултипликатори сред 
малките и средноголемите фирми. Тези кампании трябва да бъдат свързани с 
разпространението и мейнстрийминга на съответните средства и методи, 
подкрепящи способността за прехвърляне на умения, които са валидирани като 
инструменти на най-добра практика. 
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Съществуват основни разлики в подхода към развитието на умения и внедряването 
на системи за умения, подлежащи на прехвърляне, на ниво държави-членки на ЕС. 
Мерките на ЕС в тази област доведоха до положителни, но доста бавни промени. 
Интелигентните стратегии се осъществяват рядко или бавно в практиката. 

Тъй като препоръките относно участниците (виж Глава 3.8) и средствата (виж Глава 
4.5), свързани с развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, не могат да бъдат 
разделени поради тясната връзка помежду им, вижте също препоръките в Глава 4.5. 

Допълнително описание на препоръки ще намерите в Глава 5 от настоящия доклад. 
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4. Анализ на идентификацията на средствата и методите, използвани за насърчаване на 
мобилността на пазара на труда чрез умения, подлежащи на прехвърляне 

Тази глава е посветена на идентификацията и анализа на инструментите, средствата и 
методите, използвани за насърчаване на мобилността на пазара на труда чрез 
способност за прехвърляне на уменията. Съгласно наличните източници, 
подобряването на мобилността на пазара на труда и приспособимостта към различни 
професии, тясно свързана със способността за прехвърляне на уменията, е въпрос, на 
който се е обръщало оскъдно внимание и по отношение на който съществуват малко 
източници на информация. Това говори за ограничено осъзнаване на този проблем. 
Даденото по-долу описание на практики, процедури, методи и др., които служат за 
подобряване на мобилността на пазара на труда чрез уменията и тяхната способност за 
прехвърляне, се базира на съответната литература и е допълнено с резултати от 
проучване на ЕС и примери за добра практика. 

4.1.  Предприятия 

Необходимо е да се посочи, че работодателите са основно заинтересовани от 
развитието на вътрешната мобилност на своя персонал. Външната мобилност, т.e. 
приложимостта на уменията на техните служители към други компании, обикновено се 
развива несъзнателно, като страничен продукт на образованието и обучението, 
приспособена към нуждите на настоящия работодател (виж Глава 1.1 и Клетка 1.8). От 
гледна точка на работодателите (предприятията), обичайните средства и методи за 
подобряване на вътрешната професионална мобилност чрез способност за прехвърляне 
на уменията на служителите са: 
• ротация на работата; 
• усвояване на разнообразни умения; 
• учене в работата; 
• обогатяване на работата; 
• разширяване на работата; 
• изграждане на екипи (тиймбилдинг). 

Ротацията на работата е метод, който дава възможност на индивида да премине през 
серия от задачи, които му дават по-широк поглед върху цялата операция. Ротацията на 
работата се практикува и с цел да даде възможност на квалифицираните служители да 
се запознаят по-добре с процесите в компанията, да се намали еднообразието и да се 
повиши удовлетвореността от работата чрез осигуряване на разнообразие (Mohanta 
2010:30). Начинът, по който бизнесът използва ротацията на работата, дава възможност 
на хората да участват в различни проекти и да работят с колеги от други клонове на 
бизнеса. Специфична разновидност на този подход е да се изпращат служители в други 
клонове на компанията по света, за да усвоят и разберат световните пазарни операции и 
да развият междукултурно разбирателство. На друго ниво от една голяма компания 
мениджърите и началниците понякога се преместват в серия от планирани ротации на 
работата. Собствениците на бизнес и оперативните служители могат да използват 
плана за ротация, за да може управленският персонал да се запознае с различните 
отдели на бизнеса. След това, когато дойде времето за попълване на вакантна длъжност 
поради пенсиониране например, може да има по-голям брой кандидати, запознати със 
задълженията на тази роля. На старшо управленско ниво ротацията на работата, 
наричана често управленска ротация, е пряко свързана с планирането на 
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приемствеността, създавайки запас от хора, способни да поемат управленски 
отговорности. (The Gemini Geek, он-лайн) 

Усвояването на разнообразни умения е много ефикасен метод за подкрепа на 
вътрешната способност за прехвърляне на умения и служители. Работодателите 
обучават персонала си да покрива диапазон от различни длъжности на едно работно 
място (Actu Worksite, он-лайн). По-обичайната употреба на усвояването на 
разнообразни умения е структурирането на една работна организация по такъв начин, 
че работниците да трябва да притежават диапазон от умения за различни проекти или 
свързани професии. Работникът, притежаващ разнообразни умения, е индивид, който е 
придобил диапазон от умения и знания и ги прилага към служебните си задачи, които 
могат да бъдат извън традиционните граници на първоначалната му професия. Това не 
означава непременно, че работникът развива умения от високо ниво в голям брой 
области. (AllExperts, он-лайн). Ho, работникът може да съдейства ефективно и 
продуктивно за изходния резултат от работата в няколко традиционни професии. Някои 
големи организации обхващат различни промишлености или национални пазари. 
Имайки предвид многомерната природа на тези организации, техните служители 
трябва да използват многомерни умения. Служителите биват обучавани в различни 
умения, с цел да се повиши запаса от способности. В тези организации се насърчава и 
формално се признава споделянето на знания. От друга страна, без подходящо 
кариерно консултиране и обучение, обучението в различни умения може да се провали. 
От гледна точка на уменията е ясно, че е необходимо не само да се мултиплицират 
специфичните за длъжността твърди умения, но и че меките умения също играят важна 
роля. Гъвкавостта, устойчивостта на стрес, ориентацията към постижения и 
научаването да се усвояват умения са много важни в тази среда на усвояване на 
разнообразни умения. 

Ученето в работата или ученето чрез практическа дейност е един от най-добрите и 
най-ефикасните методи за развиване на компетентности. Ученето в работата се 
дефинира като придобиването на умения и знания, необходими за длъжността на 
работното място. Части от разделите и целите, предвидени в учебните програми, трябва 
да се усвояват на работното място, в работни ситуации от реалния живот. Емпиричните 
проучвания показват, че 60–70 процента от реалното обучение се извършва в работата, 
а останалите 30–40 процента се дължат на други методи, като четене, наблюдения и др. 
(Career-change-mentor.com, он-лайн) 

Обогатяването на работата е стратегия за човешко развитие, базирана на 
разширяването на диапазона от отговорности и задачи в настоящата роля на работника. 
Тя представлява опит да се мотивират служителите, като им се даде възможност да 
използват и развият по-широк диапазон на уменията си. Обогатяването на работата 
включва задачи по проекти, участие в комисии или екипи по проекти, развиване на 
нови умения или знания като част от разширена роля и временна ротация в рамките на 
една длъжност или множество от задачи. То може да бъде сравнено с разширяването на 
работата, което просто увеличава броя на задачите, без да променя естеството на 
работата. Като такова, обогатяването на работата представлява “вертикално 
натоварване” на работата, докато разширяването на работата представлява 
“хоризонтално натоварване”. 

Разширяването на работата помага да се увеличи обхвата на дадена работа чрез 
разширяване на диапазона на служебните задължения и отговорности. Това 
противоречи на принципите на специализацията и разделението на труда, при които 
работата е разделена на малки единици, всяка от които се извършва многократно от 
индивида. Някои мотивационни теории твърдят, че отегчението и отчуждението, 
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предизвикани от разделението на труда, могат реално да доведат до готовност за 
отпадане. Така че, разширяването на работата има за цел да мотивира работниците, 
като обръща в обратна посока процеса на специализация. Типичният подход би могъл 
да бъде да се заменят рутинните задачи на монтажните линии с модулна работа; вместо 
работникът да повтаря една и съща стъпка върху всеки продукт, той извършва няколко 
задачи върху един и същ артикул. За да се даде възможност за разширяване на работата 
на работниците, те ще трябва да бъдат обучени наново в нови области, което може да се 
окаже здравословен процес. (AllExperts, он-лайн) 

Изграждането на екипи (тиймбилдинг) се използва в широк диапазон от дейности в 
бизнеса, училищата, религиозните организации и дружествата с идеална цел. То е 
насочено към подобряване на екипната работа. Изграждането на екипи се постига чрез 
различни практики и може да варира от прости упражнения до сложни симулации и 
многодневно изграждане на екипи. Обикновено то е свързано с теорията и практиката 
на организационното развитие. Програмите за изграждане на екипи стимулират 
саморазвитието, позитивната комуникация, лидерските умения и способността да се 
работи в тясно сътрудничество като екип при решаването на проблеми. Като такова, то 
е много ефикасно средство, особено ако представлява елемент от екипната работа на 
култура, изградена в организацията. 

Клетка 4.1: Практика на развитие на добри умения, подлежащи на прехвърляне, и 
вътрешна мобилност (№ 5, 32, 33) 

Проучването установи множество примери на добра практика, подкрепящи 
предположението, че развитието на умения, подлежащи на прехвърляне, и 
подкрепата на вътрешната мобилност и управлението на способностите на 
служителите е естествена част от процесите на човешки ресурси в много видове 
бизнес. Можем да посочим международно признатите шампиони по човешки 
ресурси като “Novartis” от Швейцария (виж № 32), “SV Group” от същата страна 
(виж № 33) и “People Reviews” в Белгия (виж № 5). 

Заб.: Подробна информация за примерите на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

Списъкът от средства, методи и инструменти, свързани с развитието на умения и 
кръстосани умения в рамките на процесите на човешки ресурси в една компания, може 
да се допълни с други средства, идентифицирани по време на проучването на ЕС на 
средствата за развитие на умения, подлежащи на прехвърляне, и професионалната 
мобилност; виж Клетка 4.2. 

Клетка 4.2: Проучване на ЕС на средствата за развитие на умения, подлежащи на 
прехвърляне, и професионалната мобилност (Въпроси 16, 17) 

Предприятията се различават по сложността на подходите си към признаването, 
развитието и оценката на уменията. Могат да се различат два вида компании: такива 
със сложна и добре развита система за признаване, развитие и оценка на уменията и 
такива, които извършват тези дейности интуитивно, чрез ad-hoc решения. 

Най-често използваните средства за признаване, развитие и оценка на уменията са 
периодичните атестации на служителите, обратната връзка и 360-градусовата 
оценка, които се смятат за основни. Други средства са балансираният картон за 
отбелязване на резултатите, проверката на работата на база на компетентностите, 
интервюто за поведенчески събития (за признаване и оценка на меките умения), 
кръгът за качествен контрол, бенчмаркингът и оценката на възможностите. Беше 
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посочена и важността на центровете за оценка и развитие. Един от респондентите 
спомена средството DNLA (Discovery & Development of Natural Latent Abilities – 
Откриване и развитие на естествените латентни способности) за измерване на 
управленските умения, т.e. “средство за оценка на потенциала и индивидуалното 
развитие на лидерите/мениджърите и ключовите експерти (за откриване и развитие 
на естествените латентни способности)”. 

Някои компании не признават, развиват и/или оценяват уменията сами, а използват 
услугите на фирми за персонал и консултации, например за оценка и назначаване на 
нов персонал, за тестване на служителите, за проучване на удовлетвореността на 
служителите и др. 

Уменията се развиват най-често чрез учене в процеса на работата, което обикновено 
се подкрепя от други средства като проверки, индивидуално обучение, симулиране 
на работните задачи и др. Опитният работник в ролята на ментор е много важен 
елемент в този процес. Естествено, развитието на умения чрез менторство може да 
бъде както целенасочено и системно (ако е част от индивидуален план за развитие и 
се оценява редовно), така и хаотично, интуитивно, дори случайно. Тази елементарна 
форма на развитие на умения често се придружава от целево образование/обучение, 
което може да бъде вътрешно (в предприятието) или външно (извършвано от 
външен участник) и да приема различни форми, като образование, обучение, 
работни срещи, семинари, конференции, събрания и решаване на конкретни задачи 
чрез мозъчна атака (брейнсторминг) или примерни казуси. 

Според представителите на корпоративния сектор (компаниите), развитието на 
умения по отношение на професионалната мобилност се определя основно от 
трансформацията на изискванията към изпълнението на работата. Затова, в случая 
на развитие на умения трябва да се гарантира придобиването на необходимите 
умения, особено чрез практическо обучение и в съответствие с изискванията и 
интересите на служителите, осигурявайки по този начин мотивация за 
придобиването на умения. Респондентите не посочваха често специфични средства, 
въпреки че от време на време споменаваха средства като усвояване на 
разнообразни умения, ротация на работата, оценка и центрове за развитие. 
Датският респондент подчерта “значението на ежегодните разговори между 
мениджърите и служителите, при които както мениджърът, така и служителят 
могат да правят предложения за обучение и бъдещо развитие на уменията на 
служителите”. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

Заинтересоваността на служителите към развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне, е не по-малко важна от тази на работодателите. В Клетка 4.3 са обобщени 
различни подходи на работодателите за мотивиране на служителите да развиват своите 
умения. 

Клетка 4.3: Проучване на ЕС върху повишаването на мотивацията на 
служителите да развиват своите умения (Въпрос 33) 

Могат да се различат три различни подхода на работодателите за повишаване 
заинтересоваността и мотивацията на техния персонал към нуждата от развитие на 
умения, подлежащи на прехвърляне: 

Предприятия, които смятат, че няма нужда да се убеждават служителите, тъй 
като те набират гъвкави хора. Персоналът трябва да знае какво е важно. Според тях, 
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индивидуалното развитие е лично решение (“твоето развитие е в твоите ръце”). 

Предприятия, които мотивират служителите с по-високи заплати и специални 
придобивки. В замяна, работниците са задължени да отговарят на изискванията за 
уменията. 

Предприятия, които мотивират служителите като създават добър кариерен план, 
поставяне на лични цели, вземане на участие в задачи, които харесват, обсъждане с 
персонала на последните нововъдения и потребността от допълнителна 
квалификация и др. Малките компании предпочитат този персонален подход. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

4.2.  Публичен сектор 

Способността за прехвърляне на умения като понятие за увеличаване 
способността за заетост и оказване на помощ на хората да участват активно на 
пазара на труда се възприема на общо ниво и се прилага на практика в някои 
страни. Сред най-често споменаваните инструменти и средства са: 
• началното и непрекъснато образование и обучение; 
• мотивирането на хората чрез различни средства (финансова мотивация, 
перспективи за кариера и др.); 

• професионалното и активационното консултиране; 
• развитието на умения за търсене на работа; 
• оценяването, признаването и акредитацията на знания и умения, придобити в 
предишно учене; 

• кариерното ориентиране и системите за съответствие на длъжностите. 

Ролята на образованието и обучението се счита за ръководна. Образованието и 
обучението осигуряват на много широк кръг от хора добра възможност за придобиване 
на всички видове необходими умения или възможност за приспособяване на 
придобитите по-рано умения към нови условия. Използват се много модели в подкрепа 
на професионалната мобилност чрез развитие на умения, напр. идентификация на 
празноти в уменията за нови длъжности, кариерно консултиране, развиване на умения 
чрез обучение за съкратени работници и др., като много от тях се базират на локалните 
потребности от умения. Например, съществуват съответни дейности в Италия, където 
обучението, базирано на локалния контекст, се използва, за да отговори на 
потребностите на много хомогенни и относително близко разположени райони и 
техните локални пазари на труда. Всички тези дейности могат да съдействат за 
определянето на това кои умения са приложими (подлежащи на прилагане) в условията 
на текущото състояние на пазара на труда и могат да помогнат на хората в търсенето на 
нова работа, като използват предишни придобити умения. Трябва да се подчертае, че 
съществува убедително доказателство за неудовлетвореността на работодателите в 
много страни-членки на ЕС от качеството на началното образование по отношение 
на търсенето на умения на пазара на труда. Въпреки многобройните стратегически 
инициативи от страна на ЕС и на национални нива, началното образование е все още 
твърде теоретично и далеч от удовлетворяване на очакванията на работодателите (виж 
Клетки 3.6 – 3.8). Трябва да се направи много повече в подкрепа на способността за 
заетост на индивидите, особено в областта на уменията с висока способност за 
прехвърляне, т.е. меките умения и общите твърди умения, като уменията в 
областта на информационно-комуникационните технологии и езиковите умения. 
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Стига да е приложено правилно, мотивирането на хората с цел развитие на техните 
способности дава добри резултати. В същото време, то е доста скъпоструващо и с 
високи изисквания, и определени процедури са от полза единствено в много 
ограничени области или обстоятелства, докато ако бъдат използвани другаде, те не 
дават резултат. Но, въпреки това мотивацията е много ефективен инструмент. 
Финансовото мотивиране за придобиване на всички видове умения не е 
единственият избор, но въпреки всичко остава най-предпочитаният.  

Агенциите и центровете, предоставящи професионално (и активационно) 
консултиране, служат на различни групи хора, като им помагат да идентифицират и 
оценят способностите си и като ги учат как да усъвършенстват тези способности. Те 
могат значително да разширят обхвата на възможните длъжности за индивида и по този 
начин да вдъхновят хората да придобиват нови умения, за да повишат стойността си на 
пазара на труда или да започнат нова кариера.  

Развитието на уменията за търсене на работа е един от най-ефикасните и често 
използвани методи в подкрепа на професионалната мобилност. Вместо да 
„раздаваме рибата безплатно”, много по-добре е да научим хората „как да я ловят”. 
Този метод обикновено се прилага при безработните, но би трябвало да се преподава 
най-късно на ниво среден образователен курс. Тези умения за търсене на работа вече 
са включени в учебната програма на училищата в Дания.  

По отношение на средствата и методите за подобряване на мобилността на пазара на 
труда чрез способността за прехвърляне на умения, трябва да се обърне специално 
внимание на системите за акредитация и признаване на резултатите от предишно 
учене. Те представляват комбинираните усилия и инициативи на ключови участници 
(публичен сектор, образователен сектор и предприятия) на стратегическо и оперативно 
ниво. В повечето европейски страни такива системи са разработени като комбинации 
от средства и методи, които се използват с цел оценяване резултатите от ученето, 
особено тези, придобити в процеса на неформалното и нередовното учене. Много 
умения могат да бъдат идентифицирани, оценени и сертифицирани чрез процесите на 
акредитация (признаване). Умения, признати чрез този процес (и впоследствие 
сертифицирани), стават част от портфолиото на индивида. Системата може да бъде 
приложима и при други професии или длъжности, които индивидът ще изпълнява в 
бъдеще. В тези системи са интегрирани различни средства. Сравнявайки националните 
системи за акредитиране/признаване, става ясно, че най-важните методи в подкрепа на 
способността за прехвърляне на умения и подобрената мобилност на пазара на труда са 
портфолията (лични) от ученето, трудовите/ професионалните стандарти и 
консултирането по отношение на оценката. 

Учебните (или личните) портфолия са широко използвани за отразяване на 
получените резултати от ученето,  главно компетентности и умения, които индивидът 
притежава. В някои страни са въведени електронните версии на портфолията 
(електронно портфолио – e-portfolio). Този вид средство улеснява прехвърлянето на 
придобитите умения, дори тези, които не са сертифицирани или оценени чрез други 
средства. То също така не дава възможност някои (обикновено конкретни) умения да 
бъдат загубени при прехвърляне на друга длъжност, работа или в друг отрасъл. 
Учебните портфолия в различните страни се различават по заглавие и употреба, но 
описаните характерни особености и влияния обикновено са еднакви.   

Трудовите/професионалните стандарти обикновено са базирани на 
компетентност/умение и могат да бъдат идентифицирани в много страни в цяла Европа, 
както и в световен мащаб. Използването им помага на индивида да намери професии, в 
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които неговите умения могат да бъдат приложени. Тези стандарти могат също така да 
предоставят информация относно това кои умения от личния профил (или портфолио) 
на индивида могат да бъдат използвани в желаната професия и кои умения му липсват. 
Така обхватът от потенциални умения на даден индивид може значително да се 
увеличи, просто чрез прехвърляне на придобити по-рано умения. Въпреки че 
стандартите в различните страни се различават не само по отношение на тяхното 
описание и приложение, но особено и по произхода им, тъй като съществуват много 
автори и отговорни институции, те въпреки това покриват характерните особености и 
ефектите, описани по-горе, които много вероятно са едни и същи.  

Съчетаването на двете средства (портфолия и стандарти) може да бъде много полезно 
при насърчаването на мобилността на работниците. При сравняване на информацията, 
получена чрез тези средства, даден индивид може да бъде насочен към нова заетост, 
нова професия или просто към промяна в професионалната му пътека в случай на 
преструктуриране.  

Друг важен инструмент (метод), възприет в някои системи за акредитация/признаване е 
консултирането по отношение на оценката. Често този инструмент е част от 
професионални или обучителни системи за консултация. В други случаи той е 
автономен и се използва от системата за акредитация/признаване като важна част от 
консултациите в процесите на акредитация/признаване. По този начин консултирането 
по отношение на оценката се отчита като успешно в по-голяма или по-малка степен в 
много страни. То помага на хората да идентифицират всички видове постигнати 
резултати от ученето, особено всички умения и компетентности. Като се вземат 
предвид всички умения и компетентности, които могат да бъдат прехвърлени и 
оползотворени на пазара на труда, консултантът може да изготви изчерпателен списък 
с препоръчани подходящи длъжности. Това може да бъде съществено за 
вдъхновяването на хората да започнат нова кариера или да подобрят работния си 
статус.  

Кариерното ориентиране и системите за съответствие на длъжностите се 
поддържат от няколко национални и наднационални системи и бази данни за 
професии и се считат за още едно средство, което може да бъде в подкрепа на 
способността за прехвърляне на умения в рамките на икономическите отрасли и между 
тях. Тези системи могат да помогнат на потребителите да разработят длъжностни 
характеристики за наемане на служители, да оценяват работата на служителя или да 
идентифицират потребностите от обучение. Обичайните целеви потребители на тези 
системи са:  
• работодатели: лесни за употреба длъжностни характеристики, изготвени специално 
в помощ на малките и средните организации с техните дейности по управление на 
човешките ресурси;  

• ученици: длъжностните характеристики дават възможност на учениците да добият 
представа за текущите професии и необходимите за тях умения. Системите са в 
помощ при избора на професия или показват подходящата пътека за започване на 
начално и непрекъснато образование;  

• търсещи работа: длъжностните характеристики са свързани с наличието на 
свободни работни места за хора, които си търсят нова работа. Някои от тях дават 
информация за професиите, които се очаква да се развиват бързо през следващите 
години и за които ще има голям брой нови работни места, както и за нови, 
развиващи се професии; 

• центрове за работа: агенциите за набиране на персонал са в състояние да 
предоставят на клиентите си по-добро кариерно ориентиране. Те могат да оценяват 
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възможностите за заетост, като сравняват уменията на клиента с длъжностните 
характеристики.  

Клетка 4.4: Кариерно ориентиране и системи за съответствие на длъжностите, 
пример 

O*NET (САЩ) е главният източник на професионална информация в САЩ. В 
основата на проекта е базата данни O*NET, която съдържа информация за стотици 
стандартизирани описания и описания на конкретни професии. Базата данни, която 
е на разположение на обществеността безплатно, се обновява непрекъснато чрез 
проучване на широк кръг от работници от всяка една професия. Информацията от 
тази база данни оформя ядрото на услугата O*NET OnLine, интерактивно 
приложение за проучване и търсене на професии. Освен това, базата данни 
осигурява базата за Средствата за кариерно проучване, набор от ценни инструменти 
за оценяване, предназначени за работници и ученици, които искат да намерят или 
да променят своята кариера. Мрежата за професионална информация (The 
Occupational Information Network - O*NET) се разработва със спонсорството на 
Министерството на труда/заетостта и Обучителната администрация на САЩ (U.S. 
Department of Labour/Employment and Training Administration - USDOL/ETA) чрез 
безвъзмездна финансова помощ от Комисията за сигурност на заетостта на Северна 
Каролина. O*NET разполага с подробни описания на света на работата, която може 
да се ползва от търсещите работа, развитието на работната сила и специалистите в 
областта на човешките ресурси, ученици, изследователи и др.  

CareerOneStop (САЩ) представлява инструмент, спонсориран от Министерството 
на труда на САЩ. То предлага изчерпателно кариерно ориентиране. Освен това, то 
предлага и стандартизирани модели на компетентности за определени отрасли (виж 
www.careeronestop/competencymodel) и средства за развитие и персонализиране на 
модели за компетентност за всеки отрасъл. Освен това, то предлага средства за 
създаване на кариерна пътека на базата на съществуващи или необходими умения. 
Моделите за компетентност са взаимосвързани с базата данни O*NET. 

Ние препоръчваме тези две системи като еталон за бъдещи инициативи на ЕС 
и/или други участници на национално, регионално и отраслово ниво, свързани със 
системите, подкрепящи процеса на развитие на уменията и способността за 
прехвърляне. Примери относно кариерното ориентиране и системите за 
съответствие на длъжностите в страните от ЕС ще намерите в Приложение 9.3. 

 

Клетка 4.5: Настоящо и бъдещо търсене на идентификации на умения, добра 
практика (№, № 1, 2) 

В ЕС има много примери за добра практика на информираност на пазара на труда, 
включително потребността за идентифициране на умения на национално, регионално 
и локално ниво. Два от тях бяха идентифицирани в Австрия. “Барометър на 
квалификациите на австрийската служба по пазара на труда - Qualification 
Barometer of the Austrian Labour Market Service – AMS” (виж № 2) предоставя он-
лайн информационна система с цел оценяване тенденциите за квалификации в 
Австрия. Освен другите характеристики са дадени обяснения за 230 квалификации и 
560 професии и тенденции във всички професии, включително данни за свободните 
работни места. Това е добре организирано он-лайн средство за заинтересованите 
лица на пазара на труда, както и сред научната общност на Австрия и Европа, а 
лекотата на ползване е бонус за потребителите. Ключова цел в тази област е 
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инвестирането на повече време в класифициране на работата (умения, професии), с 
цел по-лесно, ефикасно и по-стандартизирано описание на търсенето и предлагането 
на пазара на труда. “Виенски монитор на заетостта и квалификацията - Viennese 
Employment and Qualifcation Monitor” (виж № 1) е пример за локална (столична) 
система за разузнаване на пазара на труда. Тя се базира на периодично направени 
проучвания на мениджърите по човешки ресурси във Виена по отношение на 
различните потребности, свързани с пазара на труда. Въпросите от проучването на 
Monitor се използват за проучвания от други европейски проекти.  

Заб.: Повече информация за примери на добра практика ще намерите в Приложение 2. 

Списъкът със средства, методи и инструменти, свързани със способността за 
прехвърляне на умения и развитието на кръстосани умения, използвани в публичния 
сектор, може да бъде допълнен с други средства, идентифицирани на базата на 
съответното проучване на ЕС; виж Клетка 4.6. 

Клетка 4.6: Проучване на ЕС на средствата за развитие на умения, подлежащи на 
прехвърляне, и професионалната мобилност (Въпроси 16, 17 и 21) 

Ученето в хода на работата, подкрепено от образованието, обучението и други 
средства (подобни на тези, които използват компаниите; виж Клетка 4.2) са най-
често посочените средства за развитие на уменията от респондентите в публичния 
сектор. Има много различия в средствата, използвани за признаване и оценка на 
уменията от респондентите в бизнес сектора и публичния сектор. Освен това, 
респондентите в публичния сектор изтъкват значението на формалните системи 
като дипломи и сертификати, напр. сертификат EVC, CQP - Certifcat de Qualifcation 
Professionnelle, френските степени VAE. 

Респондентът от Обединеното кралство описва конкретен пример за подкрепата на 
публичния сектор по отношение на развитието на умения, подлежащи на 
прехвърляне – Средството за повишаване на уменията на Националната здравна 
служба (The National Health Service - NHS). Служителите имат възможността да 
сменят различни роли и да се включват в образования и обучения, за да се 
придвижат до други нива в организацията. Според интернет страницата на NHS, 
“Средството за повишаване на уменията е структура на NHS, която ще даде 
възможност на всички нива на работната сила да придобиват нови умения и да 
инвестират в професионалното си развитие. Персоналът се насърчава чрез стратегия 
за учене през целия живот непрекъснато да подновява и разширява уменията и 
знанията си, като му се дава по-голямо влияние върху собствената му кариера.“ 

Представителите на институциите в публичния сектор смятат, че образованието и 
обучението са важни за професионалната мобилност от гледна точка на един процес 
през целия живот. Това трябва да се направи системно, като се мотивират 
участващите (напр., мотивация чрез примери, представяне на възможности). В 
училищата трябва да се наблегне на значението на образованието. Образователните 
предложения трябва да са гъвкави спрямо и да съответстват на потребностите на 
индивидите и потребностите на трудовия пазар, т.е. на работодателите. Поставя се 
акцент върху уменията, подлежащи на прехвърляне (меки умения или зелени 
умения). Освен това, сред ефективните средства за насърчаване на мобилността на 
пазара на труда е сертифицирането на предишен опит и умения. 

Заб.: Повече информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС ще 
намерите в Приложение 1. 
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Клетка 4.7: Добра практика при развитието на умение, подлежащо на 
прехвърляне в публичния сектор (№, № 16, 17) 

Проучването на ЕС разкрива два примера на програми за умения, подлежащи на 
прехвърляне, използвани от публичния сектор. И двете са от Италия. „Система за 
оценка и развитие на човешките ресурси в INAIL ( National Institute for insurance 
against accidents at work - Национален институт за застраховане срещу злополуки на 
работното място” ) (виж № 17) е една от най-важните намеси в областта на 
човешките ресурси в рамките на публичната администрация в Италия. През 2003 
година беше въведена нова система за оценяване, базирана на уменията. Проектът 
беше посочен като една от най-добрите международни практики на 41-вата среща 
на европейските генерални директори, отговорни за публичната администрация.  

Вторият пример се отнася до развитието на уменията на 50 и повече служители във 
“Vocazione Professionale programme of Poste Italiane” (виж № 16). Освен знания и 
умения, свързани със задачите и качеството на услугата, служителите са 
насърчавани да учат и да прилагат нови умения, свързани със собствената им 
идентичност и личното им развитие. Програмата беше разработена в 
сътрудничество с профсъюзите от Наблюдател на Корпоративната социална 
отговорност и спечели Наградата за етика и бизнес през 2008 година. 

Заб.: Повече информация за примерите на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

Клетка 4.8: Добра практика в публичната подкрепа на професионалната 
мобилност (№, № 3, 31) 

“Cellule de reconversion - region Wallonne” беше представена в Белгия през 2004 
година (виж № 3). Програмата има за цел да оказва помощ на работниците да 
намерят нова работа след масови уволнения. Социално-професионалната оценка на 
уменията и тяхното усъвършенстване е в подкрепа на индивидите в търсенето им на 
нови работни места.  

Друго решение за добра практика беше представено от службите за публична 
заетост в Швейцария – „Служба по икономиката и труда – кантон Цюрих“ 
(“Economy and Labour Office Canton Zürich”) (виж № 31). За консултантите, 
работещи в службите за публична заетост, беше разработено средство в подкрепа на 
стратегията за интегриране, базирано на преглед на често срещани и 
широкоразпространени инструменти, имащи за цел да оценяват меки, общи и 
специфични твърди умения. Изработени са факт-листове (каталог с критерии) с 
различни нива на сложност, които обхващат всички видове компетентности и 
структурни данни за клиентите. Тези факт-листове (които наподобяват мозъчни 
карти) могат да бъдат включени в процесите на консултиране и развитие по 
отношение на почти всички видове търсещи работа. Един от най-важните фактори 
за успех е “мекият характер на средствата”, който ги прави разбираеми и лесни за 
ползване и приспособяване. 

Заб.: Повече информация за примерите на добра практика ще намерите в 
Приложение 2. 

Най-важната задача на публичния сектор, както беше посочено по-горе, е създаването 
на подходяща среда за развитие на умения, подлежащи на прехвърляне. Друга важна 
задача е създаването на стимули/мотиви за съответните групи на пазара на труда, за да 
участват в развитието на умения, подлежащи на прехвърляне. Средствата, които вече се 
използват от частния сектор за тази цел, са описани в Клетка 4.9. 
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Клетка 4.9: Проучване на ЕС относно стимулите/мотивите на целевите групи за 
участие в развитието на умения, подлежащи на прехвърляне (Въпроси 29, 30, 31, 
32) 

Задачата на центровете и агенциите по заетостта, както и на образователните 
институти и университетската система, е да повишават заинтересоваността на хората 
от ролята на уменията, подлежащи на прехвърляне, за тяхната заетост и 
професионална мобилност. Тези организации използват различни канали: 
индивидуално професионално ориентиране и консултиране чрез служби за кариерно 
ориентиране, информационни семинари и работни срещи, клубове за работа, 
промоционални събития, като „изложения на труда” или „изложения на 
образованието”, и интернет страници и електронни средства (e-tools). Агенциите по 
заетостта разполагат с редица официални публикации, листовки и плакати, които 
подчертават потребността от нови умения за бъдещите работни места. Тези 
публикации са в подкрепа на кариерното ориентиране и консултиране. В най-общ 
смисъл основната задача е мотивирането на хората да проявяват заинтересованост 
към развитието на умения, подлежащи на прехвърляне. Средствата, използвани за 
мотивиране на хората да развиват своите умения, подлежащи на прехвърляне, са 
различни в зависимост от спецификата на различните групи.  

Заб.: Повече информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС ще 
намерите в Приложение 1. 

Системите за акредитация и формалните системи играят важна роля в подкрепата на 
професионалната мобилност, както е видно от резултатите в Клетка 4.5. Поради тази 
причина допълнително беше разгледан въпросът за дейностите в публичния сектор, 
свързани със способността за прехвърляне на умения в рамките на системите APL 
(Accreditation of Prior Learning – Акредитация на предишно учене). Респондентите от 
публичния сектор представиха информация по тази тема, която е обобщена в Клетка 
4.10. 

Клетка 4.10: Проучване на ЕС върху дейностите в публичния сектор, свързани със 
способността за прехвърляне на умения чрез акредитация на предишно учене 
(Въпроси 22, 23, 24, 28) 

Респондентите от публичния сектор потвърждават, че системите за 
акредитация/признаване на уменията обикновено се базират на професионални 
стандарти, стандарти за квалификации и/или стандарти за оценка. Оказва се, че 
системите за акредитация/признаване в голямата си степен имат национален 
характер, но системите на някои страни са регионални. Изглежда широко 
разпространено системата за акредитация/ признаване да се контролира и 
организира от държавата (правителството), но да се предлага от частни 
компании. Системите обикновено се смятат за формализирани. Само една малка 
част от респондентите определят своите национални системи като 
неформализирани. Някои системи са в начален етап. Освен това, в някои страни не 
съществуват подобни системи.  

Акредитацията се предоставя често от: 
• специализирани институции за сертифициране/акредитация; 
• училища, университети и центрове за обучение; 
• работодатели и частни компании; 
• агенции за услуги по заетостта. Сред отраслите/професиите, в които 
акредитационните практики са често срещани, респондентите са посочили 
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строителството, металните индустрии, службите за сигурност, здравеопазването, 
социалните услуги и други услуги.  

Колкото до оценката и документирането на уменията, подлежащи на прехвърляне, 
всеобщото мнение в публичния сектор е, че редица умения могат да бъдат 
оценени. Посочени бяха много умения, най-вече чужди езици и умения в областта 
на информационно-комуникационните технологии. Сред посочените умения 
бяха още: лични умения, професионални твърди умения, умения в производството 
на метал, умения в областта на социалните грижи, умения за работа с CNC 
(computer numerically controlled – компютърни цифрово управляеми) машини, 
умения в здравеопазването, меки умения, умения за работа в екип, автономност, 
изобретателност, математика, комуникация, аналитични умения, планиране, 
управление и лидерство. Някои респонденти дори заявяват, че всички умения могат 
да бъдат оценени и документирани. 

По отношение на методите, използвани от системите APL (accredited previous 
learning – акредитирано предишно учене), изглежда най-често използвани са тези за 
практическо представяне. Според респондентите, други обичайни методи са: 
• писмени тестове; 
• наблюдение по време на работа; 
• интервю; 
• анализ на образователен документ; 
• симулация на практиката; 
• практически изпити; 
• презентации; 
• консултиране. 

Обикновено респондентите смятат, че изборът на метод за оценяване зависи от 
умението да бъде оценен, както и от оценителя. Освен това, широко разпространено 
е мнението, че методите трябва да се комбинират с цел получаване на най-добри 
резултати.  

Според огромно мнозинство респонденти от публичния сектор, с времето 
акредитацията на предишен опит и учене ще придобива все по-голямо 
значение. В повечето случаи, тяхното мнение гласи, че значението на 
акредитацията ще нарасне поради необходимостта от по-голяма гъвкавост на 
пазара на труда и растящия брой на „вторите кариери”.  

Но, някои изразяват мнение, че акредитацията ще бъде полезна само в ограничени 
области (напр., при намаляването на разходите за образование, образование от 
компанията, за практически умения, в западащите отрасли) или за ограничени 
периоди от време (по време на процесите на преструктуриране, за краткосрочна 
заетост и др.)  

Особено голямо внимание се обръща на въпроса за европейските 
интеграционни процеси в образованието, напр., Европейската квалификационна 
рамка (EQF). Всички нови сертификати за квалификация, дипломи и документи 
“Europass”, издадени от компетентните органи, посочват ясно съответното ниво на 
EQF чрез националните квалификационни системи. 

Заб.: Повече информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС ще 
намерите в Приложение 1. 

4.3.  Образователен сектор 
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Образователните институции използват следните методи за насърчаване на 
професионалната мобилност чрез умения, подлежащи на прехвърляне:  
• самооценка;  
• кариерно консултиране;  
• център за оценка и развитие;  
• индивидуално обучение;  
• менторство;  
• приложения в областта на информационно-комуникационните технологии;  
• дейности извън учебната програма. 

Самооценка. Индивидите могат да създават свои профили, които след това се 
сравняват с текущите потребности на пазара на труда. Празнотите в уменията се 
попълват чрез целево обучение. В края на този процес резултатите от ученето се 
проверяват и се сравняват с целите в зависимост от профилите. Много методи за 
тестване, които са валидирани в по-голяма или по-малка степен, се използват за оценка 
на личността и способностите на индивидите с цел подкрепа на самооценката; напр., 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator – Показател на Майърс-Бригс), Strengthsfinder 
(Средство за откриване на силните страни) (Институт „Галъп“) и др. 

Кариерно консултиране. Вземането на решения по отношение на кариерата е процес, 
който изисква време, самообучение и планиране. Често се смята, че решение по 
отношение на кариерата или пътеката на образование може да се вземе бързо или на 
базата на тест. Обаче, учащите се трябва да развият способността си за вземане на 
правилни решения, да постигнат по-добро разбиране за самите себе си и да обогатят 
знанията си за възможностите за работа и нейните изисквания. Когато учащите се 
развият тези умения за планиране на кариерата, те са в по-добра позиция да вземат 
информирани решения по отношение на образователната си пътека и потенциалната си 
кариера. (NDSU, он-лайн) 

Центърът за оценка (AC/DC) се базира на множество изпитни техники, имащи за цел 
да дадат възможност на кандидатите да демонстрират, при стандартизирани условия, 
уменията и способностите, които са от основно значение за успеха в дадена работа. 
Процедурите на центъра за оценка включват множество упражнения, като устни 
упражнения, симулации на консултации, упражнения за анализ на проблеми, 
симулации на интервюта, упражнения с ролеви игри, упражнения за писмени 
отчети/анализи и групови упражнения без участието на лидер. Центровете за оценка 
дават възможност на кандидатите да покажат по-голяма част от уменията си чрез 
редица ситуации, свързани с работата. Центровете за оценка се използват основно за 
избор на подходящите хора за подходящите места. DC се използва за развитие на 
идентифицираните умения (меки и/или твърди) до необходимото ниво на изява чрез 
целево обучение. (HR Guide, он-лайн) 

Индивидуалната подготовка се отнася до дейността на водещия, който развива 
умения у подготвяните. Методологиите на индивидуалната подготовка нямат насочващ 
или улесняващ характер, а по-скоро разчитат на това да придружават клиентите в 
диалог, който ще даде възможност за проявата на развиващи се схеми и решения. 
Индивидуалната подготовка е метод, който се намира между менторството и 
обучението, от една страна, и психотерапията и консултацията, от друга страна. 
(Mukherjee 2010) 

Менторството включва комуникация и се основава на взаимоотношение. В една 
организация менторството може да приема много форми. Една от многото предлагани 
дефиниции е: “Менторството е процес на неформално предаване на знания, социален 
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капитал и психологическата подкрепа, която според реципиента е свързана с работата, 
кариерата или професионалното развитие; менторството предполага неформална 
комуникация, обикновено на четири очи и за продължителен период от време, между 
лице, което притежава повече съответни знания, мъдрост или опит (ментора) и лице, 
което притежава по-малко такива”. (Mukherjee 2010) 

Приложения на информационно-комуникационните технологии. Нараства 
използването на приложения на информационно-комуникационните технологии, като 
MOODLE, Connect-pro, Mobile, Social media for lifelong learning (Социална среда за 
учене през целия живот) и др. Учащите се имат непрекъснат достъп до образователните 
материали и могат да учат по собствен график. Тези приложения не само развиват 
подлежащи на прехвърляне умения в областта на информационно-комуникационните 
технологии, но помагат и за придобиването на много подлежащи на прехвърляне меки 
умения като автономност, организация и планиране на работата и учене да се учиш. 

Дейности извън учебната програма, като доброволни дейности (за благотворителна 
дейност). Работата в такава среда и нейното отражение е важно, тъй като помага на 
учащите се да осмислят уменията, които са развили и да се убедят в тяхната полезност 
в контекста на работата. Това може да направи лицето по-приспособимо към различни 
контексти на работа. Умението за това се нарича “кариерна приспособимост” и се 
определя като способност да се разсъждава върху опитностите и да се извличат от тях 
уроци, които могат да бъдат полезни в други контексти. 

Списъкът на средствата, методите и инструментите, свързани с развитието на умения и 
кръстосани умения, използвани в образователния сектор, може да се допълни с други 
средства, идентифицирани на базата на свързано проучване на ЕС; виж Клетка 4.11. 

Клетка 4.11: Проучване на ЕС на средствата за развитие на умения, подлежащи на 
прехвърляне, и професионална мобилност (Въпроси 16, 17) 

Лицата от сферата на образованието гледат на ученето в практиката като на 
жизненоважен метод за развиване на умения, който може да се подкрепи от други 
съответни средства като работни срещи, семинари, конференции, индивидуална 
подготовка, дистанционно обучение, смесено обучение, електронно обучение, 
консултиране, наблюдение и ревизиране на работата от експерт или колега, 
споделяне на опит, умения и знания, курсове за обучение със сертификат, екипни 
обсъждания и др. За признаване и оценка на уменията лицата от сферата на 
образованието използват анализи на компетентностите, RDA-тестове/оценки 
(показващи силните и слабите страни), приемни изпити или периодична атестация 
на служителите. 

Представителите на образователните институции гледат на приспособяването на 
образователните дейности към потребностите на учащите се и изискванията на 
пазара на труда като много важни от гледна точка на развитието на умения, 
свързани с професионалната мобилност. Освен практически умения, същевременно 
трябва да се развиват специални умения и знания с по-широко приложение в повече 
длъжности. Развитието на умения трябва да бъде доживотен процес, за който хората 
трябва да бъдат достатъчно мотивирани и резултатите от който трябва да бъдат 
официално признати. Имаше една интересна и конкретна препоръка за повишаване 
на заинтересоваността от добрите практики в областта на обучението в умения, 
подлежащи на прехвърляне. Бяха посочени някои конкретни инструменти, 
насърчаващи развитието на умения, като индивидуална подготовка, работа по 
двойки, медиаторски системи, целеви инициативи за напреднало обучение и 
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сътрудничество с ментори в бизнеса. 

Заб.: Подробна информация за резултатите и методологията на проучването на ЕС 
ще намерите в Приложение 1. 

4.4.    Отраслови съвети 

Отрасловите съвети са сдружения на различни заинтересовани лица от един конкретен 
отрасъл на икономиката. Обикновено, отрасловите съвети включват представители на 
федерациите на работодателите, професионалните организации, профсъюзите, 
образователните организации и други експерти по човешки ресурси в конкретния 
отрасъл. Тези съвети се фокусират по-специално върху запазването и насърчаването на 
отрасловите интереси в човешките ресурси на публичните администрации и 
институциите на образователната система. Една от основните им цели е да 
представляват отрасъла в областта на развитието на човешките ресурси (human 
resources development - HRD). 

Основните задачи на отрасловите съвети са: 
• да получат представа за вероятните развития в тенденциите на заетостта и 
необходимите умения, с цел да съдействат за политикотворчеството в отрасъла; 

• да предоставят анализ на развитията на пазара на труда на отрасъла ; 
• да запълнят празнотите и недостига на умения; 
• да подобрят производителността; 
• да подсилят уменията на работната сила в техния отрасъл; 
• да подобрят предлагането на учене. 

Кръстосаните съвети са подобни на отрасловите съвети, но те обхващат тенденции или 
развития в два или повече отрасъла на пазара на труда. Според „Проучване на 
приложимостта на отрасловите съвети по заетостта и уменията“ (“Sector Councils on 
employment and skills feasibility study”, Peters et al, 2010), отраслови съвети има в 13 
държави-членки, а кръстосани съвети – в 17 държави-членки. 

Съществува тясна връзка между ролята на отрасловите съвети и способността за 
прехвърляне на уменията. Като се опитват да гарантират, че работодателите в 
съответния сектор ще разполагат с квалифицирана и притежаваща достатъчни умения 
работна сила, която да отговаря на техните потребности и да балансира двете страни на 
пазара на труда на отрасъла, те идентифицират и анализират празнотите и недостига на 
умения в отрасъла. Следователно, те могат да предвидят тенденциите в предлагането и 
търсенето на професии и да преценят бъдещото развитие на уменията в отрасъла. 
Разполагайки с обширна информационна база данни, те могат също да предвидят 
новите тенденции в отрасъла и потребностите от умения в далечното бъдеще. Някои 
отраслови съвети използват избрани експерти, за да създадат собствени органи за 
описване на работните позиции и професии и да създадат документи за квалификация 
или за образование и обучение за съответните отраслови потребности на базата на 
компетентности и умения. 

Бидейки запознати с уменията и тяхното използване, те могат да бъдат много 
ефективни и в идентифицирането и стимулирането на способността за прехвърляне на 
умения в рамките на отрасъла. Възприемайки концепцията за способността за 
прехвърляне на уменията, би било естествено отрасловите съвети да я заложат в 
съответните документи и да разяснят нейното значение за професионалната мобилност 
в отрасъла. 
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За в бъдеще е предложена инициатива, подкрепена от Европейската комисия(5), за да 
създадат Европейски отраслови съвети по заетостта и уменията (European Sector 
Councils on employment and skills - ESCs), които да включват различни заинтересовани 
лица. Основната роля на Европейските отраслови съвети следва да бъде: 
• да оказват жизненоважна подкрепа в процеса на управление на промените в 
отрасъла; 

• да предвиждат развития от гледна точка на заетостта и потребностите от умения; 
• да адаптират уменията към предлагането и търсенето; 
• да си сътрудничат с настоящите национални отраслови съвети или да подкрепят 
създаването на национални отраслови съвети, там където не съществуват такива; 

• да си сътрудничат с професионалните сдружения и организации, предлагащи 
професионално образование и обучение. 

Отрасловите съвети, и по-специално Кръстосаните съвети, разполагат с няколко 
инструмента/ възможности, за да покрият потребностите на отрасъла от умения и 
заетост, които включват: 
• прехвърляне на работна сила с умения от един отрасъл в друг. Това може да се 
извърши при наличието на тясно сътрудничество между отрасловите съвети или 
просто чрез създаване на добри информационни източници и внедряване на 
практически и фокусирани мерки чрез кръстосаните съвети (които могат да 
организират директен обмен на умения/работна сила в своята сфера на дейност);  

• оказване на влияние върху предлагането на образование (формално, професионално 
или учене през целия живот). Сътрудничеството с образователните институции и 
професионалните сдружения дава възможност на съветите да оказват влияние за 
промени във формалното образование, професионалното образование и обучение 
(vocational education and training - VET) и ученето през целия живот, които са от 
полза както за работодателите, така и за служителите от отрасъла. 

4.5. Заключения и препоръки 

Работодателите са силно заинтересовани от вътрешната мобилност на служителите, 
подкрепена от развитието на умения, подлежащи на прехвърляне. Много големи и 
средноголеми компании притежават усъвършенствани и добре развити системи за 
човешки ресурси, основаващи се на компетентността и способностите, докато 
малките компании и микрокомпаниите развиват умения обикновено като част от 
своите бизнес процеси, т.e. чрез учене в процеса на работата. Но дори и в този случай 
могат да се посочат доста специфични методи, които се използват за признаване, 
развитие и оценка на уменията от работодателите: периодична атестация на 
служителите, обратна връзка, 360-градусова оцен+ка, балансирана атестационна карта, 
ревизия на работата на базата на компетентността или интервю за поведенчески 
събития, кръг за качествен контрол, бенчмаркинг или оценка на способностите, 
центрове за оценка и развитие. 

Препоръка 

• Препоръчва се прилагането на подход на базата на компетентностите в 

                                                           

(5)
 Ревизиран проект на становище на Консултативната комисия за индустриална промяна (Revised Draft Opinion of the Consultative 

Commission for Industrial Change - CCMI) относно съответствието на уменията на потребностите на индустрията и услугите, подложени на 

промяна – По какъв начин създаването на отраслови съвети по заетостта и уменията на европейско равнище би могло да съдейства за 

постигането на тази цел? 
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процесите, свързани с човешките ресурси. Един общ модел на 
компетентностите за компанията (описание на компетентностите, 
обикновено кръстосани, в рамките на организацията, който следва да бъде 
общ за всички служители) и модели на компетентността за професиите 
(базирано на компетентностите описание на изискванията за всички или поне 
за ключовите професии в компанията) може да служи за база на всички 
процеси, свързани с човешките ресурси, набиране на кадри, лично развитие, 
обучение, оценка на работата и индивидуална подготовка. Разходите на 
работодателите за създаване на модел на компетентностите могат да се 
намалят значително чрез публично финансирана он-лайн система, 
предлагаща общи модели на компетентността за отраслите и 
длъжностите, даваща възможност за лесна персонализация от страна на 
потребителите. По-подробни спецификации са дадени в Глава 5. 

 

Работодателите, обикновено по-големите, използват още специфични средства за 
предвиждане на потребностите си от умения. Това са различни видове анализи, напр. 
SWOT анализ (strengths, weaknesses, opportunities, and threats - анализ на силните и 
слабите страни, възможностите и заплахите), анализ на потребностите на компанията, 
анализ на пазарното търсене и потребностите на клиентите (проучвания на пазарните 
потребности), анализ на сценариите, глобален анализ, технически анализ на бъдещите 
проекти или предвиждане на тенденциите и следене на промишлените разработки. 
Времевият хоризонт на прогнозите е различен в зависимост от големината на 
компанията, устойчивостта на положението й на пазара, съответните пазарни 
тенденции и динамика, технологичните промени и др. Големите компании 
обикновено са по-способни да предвиждат потребностите си от умения в дългосрочен 
план (5 години и повече), докато хоризонтите на малките компании са много по-близки 
(месеци или няколко години). Предвиждането на бъдещите потребности от умения 
се насърчава и понякога организира от организациите от публичния сектор. Те 
използват основно анализи на пазара на труда и дългосрочни или средносрочни 
прогностични проучвания, като прогнози за тенденциите по отношение на 
длъжностите и уменията, наблюдения на пазара на труда и анализи на новите 
тенденции в областта на технологиите. 

Освен това, публичният сектор осигурява преминаването от традиционните 
образователни системи, базиращи се на знанията, към образователни системи, 
базиращи се на компетентностите, които са въведени в много страни, както и 
въвеждането на национални стандарти за квалификациите и длъжностите. Тези 
системи осигуряват основна рамка, подкрепяща способността за прехвърляне на 
умения и професионалната мобилност на хората. Стандартизираното описание на 
длъжностите и свързаните квалификации подкрепя базиращото се на уменията 
съответствие между търсещите работа и свободните работни места, дава възможност за 
развитието на прозрачни и съпоставими длъжностни профили, подкрепя индивидите в 
идентифицирането на съответното образование и подкрепя развитието на прозрачни и 
съпоставими изходни резултати от ученето. Следващата стъпка, улеснена от описаните 
по-горе системи, е развитието на системи за акредитация/признаване на уменията, 
придобити в предишно учене, които са необходими за бъдещата подкрепа на 
професионалната мобилност. В повечето случаи системите за 
акредитация/признаване на уменията имат национален характер, но в малък брой 
страни това са регионални системи. В повечето случаи системите за 
акредитация/признаване на уменията се контролират и организират от държавата 
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(правителството), но се предлагат от частни компании. Потребността от тези системи 
се подчертава допълнително от значението на формалните дипломи и сертификати, 
които служат като сигнали за работодателите. 

Публичните служби по заетостта използват няколко средства в подкрепа на 
способността за заетост и професионалната мобилност на търсещите работа, които са 
пряко свързани със способността за  прехвърляне на уменията. Сред най-важните 
средства са обучението в умения за търсене на работа и индивидуалното кариерно 
консултиране (включително кариерните планове). 

Препоръка 

• Необходимо е да се въведат сертификационни системи за меки умения, тъй 
като те са доста трудни, времеотнемащи и скъпи за оценка. Това може да 
помогне на търсещите работа да се представят, а на работодателите - да 
получат по-добра представа за кандидатите и за новите назначения. Тази 
препоръка е свързана с предложения Модел на компетентностите на 
кръстосаните умения,описан в Глава 5. 

• Необходимо е въвеждането като стандартна мярка за подкрепа на 
търсещите работа одити на способностите/уменията/компетентностите 
и последващи планове за развитие на уменията/ кариерата. Тази препоръка е 
свързана със средствата и методите, описани в Глава 5. 

 

Образователният сектор и консултантите по човешки ресурси развиват и прилагат 
следните методи и средства, свързани със способността за прехвърляне на уменията: 
развиване на самоосъзнатост, кариерно консултиране, центрове за оценка и развитие, 
индивидуална подготовка, менторство, приложения на информационно-
комуникационните технологии и дейности извън учебната програма. Ученето в хода на 
работата е жизненоважен метод за уменията, който може да бъде подкрепен от други 
подходящи средства като работни срещи, семинари, конференции, индивидуална 
подготовка, дистанционно обучение, смесено обучение, електронно обучение, 
консултиране, наблюдение и ревизия на работата от експерти или колеги, споделяне на 
опит, умения и знания, сертифицирани курсове за обучение, екипни дискусии и др. Но, 
извън многото примери на добра практика на основно ниво, съществува голяма 
празнота и голяма необходимост от промени в подхода и методите на предлагане 
по отношение на развитието както на специфичните твърди умения, така и на 
кръстосаните меки умения, особено в началното образование. 

Тъй като, поради силната зависимост помежду им, препоръките относно участниците 
(виж Глава 3.8) и средствата (виж Глава 4.5), отнасящи се до развитието на умения, 
подлежащи на прехвърляне, не могат да бъдат разделени, вижте също препоръките в 
Глава 3.8. 

Допълнителни препоръки са дадени в Глава 5 от настоящия доклад. 
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5. Препоръки на методи и средства, свързани със способността за прехвърляне на 
умения 

Препоръките, дадени в предишните глави, са тясно свързани със съответните 
заключения. Ho, те са и начална точка за бъдещото развитие на системни средства, 
подкрепящи професионалната мобилност чрез способност за прехвърляне на уменията, 
което се предлага в тази Глава. Препоръчаната система от различни средства е 
изградена върху жизненоважните резултати от проучването. Тъй като внедряването на 
системни решения винаги е изправено пред много трудности, дължащи се на 
ограничените финансови ресурси, институционните ограничения и понякога дори на 
нежеланието за промяна на съществуващите системи или поведение, тя беше 
проектирана като модулна. Модулната структура на системата дава възможност за 
внедряване на различни модули, т.e. индивидуални средства, независими от останалите, 
въпреки че синергията на всички модули повишава значително влиянието на системата 
върху професионалната мобилност. Структурата на предлаганата модулна система от 
средства е показана на Фигура 5.1. 

Фигура 5.1: Модулна система от средства, подкрепяща развитието и способността 
за прехвърляне на умения 

 

Системата от средства, подкрепящи професионалната мобилност чрез способност за 
прехвърляне на уменията, се състои от два основни модула (модул БАЗА и модул 
РАЗШИРЕН) и три потребителски модула. Следните параграфи са посветени на 
подробното описание на всеки модул, на тяхното функциониране и на ефектите от 
синергията на съвместното съществуване и взаимодействие на всички модули.  

МОДУЛ БАЗА: Профили на уменията 

Същността на системата се формира от описанията на профилите на уменията, които 
предоставят входните данни за другите модули и така осигуряват тяхното 
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функциониране. Профилите на уменията трябва да включват кръстосани умения и 
специфични за длъжността твърди умения (това отговаря на “T-образната” схема на 
профилите на уменията), могат да се специфицират от отрасловите съвети по уменията 
на базата на пресичането на националните професионални системи, които определят 
изискваните умения, или чрез алтернативен подход. За да се постигне общо описание 
на профилите на уменията, е необходимо да се създаде и обща таксономия на уменията 
(могат да се използват изходните продукти от профилите на подлежащите на 
прехвърляне умения и/или инициативата ESCO). Описанието на уменията, необходими 
за изпълнение на работата в различните професии, следва да се допълни с определения 
на различните професии и описание на техните задачи (за тази цел могат да сe 
използват изходните продукти от проекта EurOccupation). 

Описанието на профилите на уменията за всички длъжности би било идеалното 
решение, а това може да се постигне стъпка по стъпка, като се започне със създаването 
на профили на уменията за ключовите професии в избрани отрасли. Трябва да се 
подчертае, че описанието на профилите на уменията в ограничен брой отрасли ще 
ограничи неговата приложимост само до тези отрасли, за които са предоставени 
описания. 

МОДУЛ РАЗШИРЕН: Бъдещи потребности от умения 

Модулът БАЗА осигурява функционирането на всички потребителски модули 
(МОДУЛИ 1 - 3), но всички изходни продукти на системата ще бъдат свързани с 
настоящата ситуация на пазара на труда. Това означава, че е възможно да се дефинират 
образователните потребности на работната сила или да се идентифицират подходящи 
нови професии за потребителите на системата, но системата може да предоставя 
информация само за относително кратък период. Тя може да покаже това, което е 
налично в момента, независимо от бъдещите промени. 

Фигура 5.2: Предвиждане за бъдещите потребности от умения 
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Към системата може да се добави времево измерение чрез внедряването на модула 
РАЗШИРЕН, който ще съдържа прогнозата за търсенето на умения в различни 
професии и отрасли. Няма система (институция), която да може да даде такава 
прогноза в момента, въпреки че вече са предприети някои стъпки за промяна на това 
положение (напр., програмата PIAAC или новите подходи на CEDEFOP). Фигура 5.2 
описва средствата, които вече се използват или се развиват в момента, и които могат да 
дадат подробна и надеждна информация за бъдещите развития в търсенето на умения, 
ако се съчетаят така, че да компенсират слабостите в отделните подходи. 

МОДУЛ 1: Образование 

Основният проблем на образователните институции в цяла Европа е тяхната 
незапознатост с изискванията на работодателите по отношение на изходните им 
продукти, т.e. какви компетентности трябва да притежават техните възпитаници. 
Възможността да се видят изискванията на работодателите към служителите 
(завършващите образование) за конкретните длъжности е една от важните функции на 
този модул, която може да се използва за определяне на профилите на завършващите, а 
оттам – и на фокуса на образованието. 

Този модул може да се използва и за идентификация на уменията, които са приложими 
към почти всички професии, независимо от отрасъла, и чието развитие трябва да 
започне в началното образование, и уменията, приложими към почти всички професии 
в различните отрасли, които трябва да се развиват от институциите на гимназиалното и 
висшето образование в зависимост от изучаваната област. Развитието на тези умения с 
висока способност за прехвърляне, независимо от това дали са твърди или меки 
умения, ще подобри бъдещата професионална мобилност на завършващите и ще 
помогне да се намали риска от безработица за тях. 

Фигура 5.3: Развитие на кръстосаните умения 
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Фигура 5.3 представя предложение за процеса на развитие на кръстосани умения, т.e. 
меки и общи твърди умения с висока способност за прехвърляне, търсени от 
работодателите във всички икономически отрасли по време на началното и 
непрекъснатото образование и обучение. То може да се насърчи от Модела на 
компетентностите на кръстосаните умения на европейско равнище, който трябва да 
бъде проектиран така, че да подкрепя съществуващата Референтна рамка за ключови 
компетентности на ЕС. Изборът на кръстосани умения и методи за тяхното развитие 
трябва да се приспособи към различните възрастови групи и класове в училище. 
Подробно описание на предложението за развитие на кръстосани умения на различни 
нива на образование е дадено в Приложение 10.1. 

Ефикасното развитие на умения и подкрепата за бъдещата способност за заетост и 
професионална мобилност на хората чрез генериране на съвършенство на уменията 
може да се подобри допълнително чрез интеграцията на управлението на 
способностите в началното и непрекъснатото образование. (Само че, управлението 
на способностите не е включено в МОДУЛ 1.) Растящата конкуренция и изискванията 
на настоящия и бъдещия пазар на труда непряко извеждат на преден план 
идентификацията и развитието на способностите от ранна възраст, тъй като развитието 
на уменията на базата на вродените способности е значително по-лесно, по-ефикасно и 
по-приятно. Повишаването на заинтересоваността към ролята на способностите в 
професионалната кариера и наличието на средства и методи за идентификация и 
развитие на способностите на всеки индивид трябва да бъде една от най-важните 
задачи на публичния сектор и началното образование, в сътрудничество със 
семейството. 

МОДУЛ 2: Професионална мобилност 

Профилите на уменията, определени в модул БАЗА, могат да служат и като платформа 
за кариерно консултиране. Едно он-лайн приложение, което може да се използва 
както от индивидите, така и от кариерните консултанти, ще се фокусира върху 
идентификацията на длъжностите, които са най-подходящи за дадено лице. Критерият 
за идентификации на най-подходящата длъжност е да се минимизира броят на 
уменията, които ще бъдат загубени в резултат от смяната на работата. Модулът ще даде 
възможност не само за идентификация на подходящите длъжности, но и за 
идентификация на индивидуалните образователни потребности на базата на трудовия 
опит на индивида и квалификациите му и изискванията по отношение на уменията на 
новите длъжности. Освен това, моделът РАЗШИРЕН ще даде възможност за 
идентификация на перспективите в рамките на подходящите длъжности. Това означава, 
че индивидът ще получи информация за длъжностите, която съответства най-много на 
реалните му умения и очакваното развитие на тези длъжности, което ще му помогне да 
намери най-подходящият отговор на своите длъжностни потребности. 

МОДУЛ 3: HR процеси на работодателите 

Съдържанието на този модул е приспособено към потребностите, произтичащи от 
прилагането на подхода на модела на компетентността в процесите на човешките 
ресурси. Модулът дава възможност да се създадат профили на уменията за професии, 
представляващи интерес за работодателя, които могат да се използват за наемането на 
нови служители и идентификацията на техните потребности от образование и 
обучение. 

Фигура 5.4: Структура на профилите на уменията (създадена по отношение на 
способността за прехвърляне на уменията) 
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Job speci_c 

Способност за прехвърляне на уменията 

 
Он-лайн средството за профилиране на уменията може да се използва за описание на 
профилите на уменията на всяка длъжност във всички отрасли, но улесняващата 
функция на тази система е достъпна само за професии, които вече са описани в модул 
БАЗА под формата на профили на общите умения, които са дефинирани/валидирани от 
отрасловите съвети (или други съответни участници). В тези случаи потребителят ще 
избере профила на общите умения на конкретна професия от модула БАЗА, който ще 
бъде персонализиран съобразно потребностите на потребителя. Персонализацията 
може да се извърши или на базата на предварително дефиниран списък от умения, в 
който уменията са описани на няколко нива на изпълнение, или за тази цел могат да се 
прибавят нови умения. Когато профилът на професионалните умения на потребителя 
бъде запазен в системата, той може да предложи по-нататъшни услуги като 
идентификация на уменията, подлежащи на прехвърляне в компанията, или развитието 
на кариерни стълбици. Моделът може да предостави и други функции, свързани с 
индивидуализираните лични процеси, напр., сравняване на профилите на работниците 
със съответните профили на професионалните умения и идентификация на 
потребностите от образование и обучение на отделните работници при условието за 
анонимност и защита на личните данни. 

Приложение на модулната система 

Предложената модулна система от средства, подкрепяща развитието на уменията на 
индивидите и повишената им способност за прехвърляне в и между отраслите и 
професиите, общата способност за заетост и професионалната мобилност ще има 
положителен ефект върху европейския пазар на труда, ако се развие по-нататък, 
превърне се в безплатни приложения, тества се, валидира се и се предложи на 
държавите-членки на ЕС като отворен модел, който да бъде реализиран от тези страни, 
региони или отрасли, които ще го сметнат за полезен за тяхната национална среда. 

Практическото приложение на предложената модулна система, показана на Фигура 5.1, 
е описано на Фигура 5.5. Фигурата проследява кариерната пътека на един индивид от 
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предучилищна възраст до трудовия му живот и показва как най-добре може да се 
подкрепи ефикасността на кариерната му пътека чрез използване на модулната система. 

Фокусът на системата върху индивида е виден още от ранното му детството, тъй като 
дейностите за идентификация и развитие на вродените у способности започват още в 
предучилищния период. 

Институциите за основно образование се фокусират върху натрупването на основни 
знания и умения, включително личното развитие на индивида. В рамките на основното 
образование, Моделът на компетентностите на кръстосаните умения на европейско 
равнище следва да се приложи, за да се стартира развитието на кръстосани умения, 
които впоследствие ще бъдат на разположение на цялата икономика. (Тези умения бяха 
вече описани в Глава 2.1.5.) По-нататъшното обучение в рамките на гимназиалното и 
висшето образование ще оформи професионалните познания и умения на индивида за 
конкретен отрасъл и/или професия. 

Фигура 5.5: Практическо приложение на модулната система за подкрепа на 
професионалната мобилност чрез развитие на умения, подлежащи на 
прехвърляне 

 

 

Идентификацията на уменията, които трябва да се развиват в тези образователни 
институции следва да съответстват на реалните изисквания на отраслите, свързани с 
фокуса на тази институция, в която възпитаниците им могат да си намерят работа. 
Изключително тесният фокус на квалификациите обикновено създава проблеми за 
бъдещата заетост на индивида в случай на намалено търсене на специфичните 
квалификации. Развитието на умения, изисквани в общи случай в съответните отрасли, 
може значително да подкрепи професионалната мобилност на индивидите. (Уменията, 
подлежащи на прехвърляне в рамките на различни сектори, бяха вече идентифицирани 
в Глава 2.1.4.) Описаните дейности се подкрепят от МОДУЛ 1 на модулната система. 
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След завършването на началното образование и придобиването на умения, необходими 
за избраната професия, индивидът кандидатства за работа. Работодателите могат да 
използват профилите на уменията на длъжностите, за да открият подходящите 
работници и за да идентифицират техните потребности от образование и обучение. 
Това се извършва като се сравни профилът на уменията на длъжността, с уменията, 
притежавани от кандидата за работа. (Начално описание на профилите на уменията за 
219 професии може да се намери в Глава 2.1.1 и Приложение 8.1 и трябва да се 
изследва допълнително и да се развива в бъдеще). Тези дейности се подкрепят от 
МОДУЛ 3 на модулната система, описана по-горе. 

Понякога работниците могат да бъдат изправени през проблема за безработицата и да 
имат нужда да сменят професията си. Това може да бъде предизвикано от 
икономически спад, технологични промени, лични здравословни проблеми и редица 
други причини. В тези случаи индивидите обикновено разчитат на себе си, т.e. на 
своето мнение, предпочитания и преценка, но често те не са в състояние да преодолеят 
зависимостта си от миналия си опит. Затова, те обикновено търсят длъжност в същия 
отрасъл или в отрасъл, който е много близък до предишния. Това може да бъде 
проблематично (или дори невъзможно) в случаите, когато целият отрасъл е в упадък. 
О-лайн платформата за кариерно консултиране, описана в МОДУЛ 2, може да реши 
тези проблеми. Работникът може да дефинира собствените си умения, да намери5 нови 
длъжности, съответстващи на тях (длъжности, в които обезценяването на настоящите 
умения е минимално) и да идентифицират потребностите си от образование и обучение 
за придобиване на необходимите умения за извършване на новата си работа. (Метод за 
идентификация на отношенията между различни двойки професии на базата на 
сходство на уменията ще намерите в Глава 2.1.2.) Тези дейности се подкрепят от 
МОДЕЛ 2 на модулната система, описана по-горе. 

Ефективността на системата може да се подобри чрез внедряването на модул 
РАЗШИРЕН, който разширява системата, така че да включи прогнози за бъдещото 
развитие в различни професии и отрасли. Това означава, че работодателите ще знаят 
кои умения ще бъдат необходими в бъдеще и ще могат съответно да съставят 
политиката на компанията за образование и набиране на кадри. 

Индивидите ще избират професионалната си пътека на базата на очакваното 
повишаване или намаляване на търсенето на работна сила в различните отрасли и 
професии, а образователният отрасъл ще знае какви умения трябва да формира у своите 
възпитаници, за да подкрепи бъдещата им заетост. 

Всеки от тези модули и цялата модулна система може да подкрепи професионалната 
мобилност на работната сила чрез целево развитие на уменията и подкрепа на тяхната 
способност за прехвърляне. Основният ефект на предложената система ще бъде по-
голямо предлагане на подходящо обучена работна сила и значително по-ефикасно 
действие на пазара на труда, доказано с по-голям брой примери за подходящи хора, 
които са намерили подходяща работа в подходящия момент от време. Тези ефекти ще 
имат още по-голямо значение във времена на икономически спад или 
преструктуриране. 
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