
Идентифицирани ключови длъжности 
Търсени и предлагани дигитални умения на 

работната сила 
в сектор 

„Производство на основни химични вещества“ 
(код 20.1 по КИД-2008) 



Готовност за внедряване на дигитални технологии 
в сектор „Производство на основни химични вещества“ 



Етапи за оценка и определяне на ключовите длъжности  
за сектор „Производство на основни химични вещества“ 

Етап 1 
Първоначален 
списък 
длъжности 
• 16 длъжности 

Етап 2  
Избор на критерии за 
ранжиране на 
ключовите длъжности 
• влияние върху процесите 
• професионални познания и 

експертиза 
• разрешаване на проблеми 

Етап 3  
Оценка на списъка с 
длъжности по 
избраните критерии 
  

Етап 4 
Финализиране  на 
избора на ключови 
длъжности 

• Пет ключови длъжности 



Избрани ключови длъжности 
в сектор „Производство на основни химични вещества“ 

Мениджър 
производство 

основни 
химични 
вещества 

• код по НКПД 
13217002 

Ръководител 
техническа 
поддръжка 

химично 
производство 

• код по НКПД 
14395011 

Ръководител 
отдел в 

промишлеността 
химично 

производство 
• код по НКПД 

13216007 

Мениджър 
логистика 
химични 
продукти 

 
• код по НКПД 

13243001 

Инженер 
автоматизация 
на производств. 
в химическата 
промишленост 

• код по НКПД 
21446014 



Инструменти за идентифициране на търсените и притежаваните дигитални 
умения при ключовите длъжности 

Търсени общи и 
специфични 

дигитални умения 

• Онлайн анкета (Въпросник В-1) 
• Структурирано интервю (Въпросник В-2) 

Притежавани 
общи и 

специфични 
дигитални умения 

• Онлайн анкетно проучване (Анкета C-1) 

Резултат - Карта за 
оценка на 

дигиталните 
умения 

• КОДУ включва търсените и притежаваните общи и 
специфични дигитални умения, и установените 
дефицити за всяка ключова длъжност 



Информация и 
данни 

Комуникация и 
сътрудничество 

Дигитално 
съдържание 

Безопасност Решаване на 
проблеми 

няма потребност  основно средно напреднало високоспециализирано  

Търсени нива общи дигитални умения 
Инженер автоматизация на производството в хим. промишленост 



Притежавани нива на умения / Дефицити 
Инженер автоматизация на производството в хим. промишленост 



• Мениджър, производство основни химични вещества 

Оценяване на данни, информация  и дигитално съдържание (K1) 

• Мениджър, логистика химични продукти  

Управление на данни, информация и дигитално  съдържание (K1) 

• Мениджър, логистика химични продукти 

Интегриране и преработване на дигитално  съдържание (K3) 

• Мениджър, производство основни химични вещества 

Защита на личните данни  и поверителност (K4) 

•Ръководител, отдел в промишлеността 
•Ръководител, техническа поддръжка 
•Инженер автоматизация на производството в хим. 
промишленост 

Защита на устройства (К4) 

Общи умения - Установени дефицити (2 нива) за ключовите длъжности 



Причини за съществуващите дефицити  
при общите и специфични дигитални умения в сектора 
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Ниско ниво на технологично развитие на предприятията 

Недостатъчно средства за инвестиране в дигитализация на процесите … 

Психологически бариери към новите технологии 

Проблеми в продължаващото обучение на човешките ресурси 

Липса на стандарти за дигитални умения на работното място 

Проблеми в ученето през целия живот 

Застаряване на работната сила 

Липса на мотивация за развитие на дигиталните умения 

Проблеми в образованието и в квалификацията на работната сила 



Мая Христова 
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес 
София, ул. Чаталджа 76 
http://www.bia-bg.com 

Благодаря за вниманието! 
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