
Код Наименование

А1 Икономически сектор 86 Хуманно здравеопазване

А2 Длъжност 22117006 Лекар, спешна медицина

А3

Алтернативни 

наименования на 

длъжността

А4 Описание на длъжността

B11 Област на компетентност

B1

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B12 Описание

B13.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B13.2 Ниво на владеене (до) 6 - Напреднало Способност за адаптиране към останалите в сложен контекст

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска 

практика.Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.Осъществява контрол върху работата на 

медицинската сестра,фелдшер или парамедик ,който е в екипа му.Лекарят е длъжен да следи за правилното 

функциониране на всички апарати в реаномобила.Отразява извършената дейност в съответната медицинска 

документация(фиш за извършен преглед). 

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание

Организира, съхранява и извлича данни, информация и съдържание в дигитална среда. Организира ги и ги 

обработва в структурирана среда.

• Лекар. Медик 

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

22117006 ЛЕКАР, СПЕШНА МЕДИЦИНА,

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ DIGCOMP 2.1

Унифицираният профил е разработен по проект: BG05M9OP001-1.128-0001 "Партньорство в дигитална среда", финансиран от Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие с Приложение 2.1 Образец на документ за описание на унифициран 

профил на дигиталните умения/компетентности по ключови длъжности/професии от ИЗИСКВАНИЯ към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения 

по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1
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B14.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B14.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B15.1 Знания

B15.2 Умения

B15.3 Поведения

B16 Примери за използване

B21 Област на компетентност

B2

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B22 Описание

B23.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B23.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

Взаимодейства чрез различни дигитални технологии и разбира подходящите дигитални средства за комуникация за 

даден контекст.

2 Комуникация и сътрудничество

Освен да напътства останалите, може да:

• борави с информация, данни и съдържание за по-лесното им организиране, съхранение и извличане;

• извършва тяхната организация и обработка в структурирана среда.

Умело оценява данни, като използва наличната информация , с цел изготвяне на справки и аналииз.

На напреднало ниво на владеене, в съответствие със собствените си нужди и тези на останалите и в сложен контекст, 

може да:

• адаптира управлението на информация, данни и съдържание за най-подходящото и лесно извличане и съхранение;

• ги адаптира за организиране и обработка в най-подходящата структурирана среда.

Познава методи и принципи за съхранение на лични данни. 

Познава средствата за анализ на данни и информация в дигитално съдържание

Сравнява информацията в справочни регистри и информационни системи за различни документи, образци, справки, 

удостоверения

Описва процедурите по анализ и оценка за достоверност и надеждност на информацията получена от 

информационните сайтове и регистри;

Изброява като последователност от операции анализа и оценката на информация

Обяснява начините за използване на коректната информация при обработване на документите

Прилага различни форми за съхранение на информацията.

Сравнява информацията в различни информационни сайтове

Анализира и оценява получената информация от различни източници в дигитална среда 

Проверява достоверността на извлечената информация в отчетния процес като я сравнява с различни източници

Съхранява и класира коректни данни и документи в дигитална среда

Обработка на данни и информация

DC21 Взаимодействие чрез дигитални технологии
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B24.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B24.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B25.1 Знания

B25.2 Умения

B25.3 Поведения

B26 Примери за използване

B31 Област на компетентност

B3

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B32 Описание

B33.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B33.2 Ниво на владеене (до) 6 - Напреднало Способност за адаптиране към останалите в сложен контекст

B34.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B34.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

• Реализира разговори в реално време с Районния координационен център и колеги. • Използва инструменти за 

мобилни комуникации.

Участва в ефективна и своевременна комуникация с Районния координационен център и колегите си чрез дигитални 

средства, като спазва определената за това процедура.

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• избере разнообразни дигитални технологии за взаимодействие;

• избере разнообразни средства за дигитална комуникация, подходящи за даден контекст.

• Познава дигитални инструменти за осъществяване на комуникациите в дигитална среда и използването им. 

Изполване на мобилни телефони и радиостанции. 

3 Създаване на дигитално съдържание

Освен да напътства останалите, може да:

• използва разнообразни дигитални технологии за взаимодействие;

• покаже на останалите най-подходящите средства за дигитална комуникация за даден контекст.

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

На напреднало ниво на владеене, в съответствие със собствените си нужди и тези на останалите и в сложен контекст, 

може да:

• променя дигиталното съдържание, използвайки най-подходящите формати;

• адаптира начина, по който изразява себе си, чрез създаването на най-подходящото дигитално съдържание.

Създава и редактира дигитално съдържание в различни формати, изразява се чрез дигитални средства.

Освен да напътства останалите, може да:

• приложи начини за създаване и редактиране на дигитално съдържание в различни формати;

• покаже начини да изрази себе си, чрез създаване на дигитално съдържание.
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B35.1 Знания

B35.2 Умения

B35.3 Поведения

B36 Примери за използване

B41 Област на компетентност

B4

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B42 Описание

B43.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B43.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B44.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B44.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

DC51 Решаване на технически проблеми 

Разпознава технически проблеми при работа с устройства и използване на дигитална среда и ги разрешава (от 

отстраняване на повреди до решаване на по-сложни проблеми).

5 Решаване на проблеми

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• разграничава техническите проблеми при работа с устройства и използване на дигитална среда, и

• избира решения на тези проблеми.

Освен да напътства останалите, може да:

• оценява техническите проблеми при работа с дигитални устройства и използване на дигитална среда;

• прилага различни решения по отношение на тази проблеми.

• Приемане на спешния адрес от диспечер на Районния координационен център чрез средства на масова 

комуникация. 

• Комуникиране с екипи на полицията при пациенти , които са опасни за себе си и околните. 

Познава мобилни устройства за масова комуникация.

Познава начини за запазване на конфедициалност на данни 

Назовава различни видове  комуникационни средства (електронна поща, чат, SMS, бързи съобщения, блогове, микро-

блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация.

Посочва начини за споделяне на дигитално съдържание.

Познава начини за изготвяне на работни графици и споделянето им с екипа

Посочва правила за цитиране и позоваване при споделяне на онлайн информация

Провежда електронно медицинско интервю с пациентите и близките и  формира анамнеза за болестта.  

Споделя файлове и дигитално съдържание

Комуникира с останалите членове на екипа чрез дигитални технологии 

Създава и управлява съдържанието с инструментите за съвместна работа (например електронни календари, системи за 

управление на проекти, онлайн електронни таблици)

Обсъжда ежедневни дейности на екипа с помощта на  дигиталните технологии

Предоставя своевременно достъп до информация за ограничаване на рискови фактори и вземане на решения в 

условията на спешност и критични ситуации, използвайки инструментите на комуникационните средства при 

запазване на конфиденциалност, свързана с личните данни и състоянието.

4 от 6



B45.1 Знания

B45.2 Умения

B45.3 Поведения

B46 Примери за използване

C11 Област на компетентност

C1

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C12 Описание

C13
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C14.1 Ниво на владеене (от) 3 - Средно Самостоятелно

C14.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

Познава начини за търдсене и извличане на данни от БИС

Познава начини за интерпретиране на данни от БИС

Познава функционалността на БИС

Познава електронни инструменти за осъществяване на електронни записи в БИС

Създаване на решения за експертно интерпретиране на данни от Болничната информационна система (БИС)

Извършване на експертната интерпретация на регистрираните данни и информация

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Самостоятелно интерпретиране на данни  и информация

Отстраняване на технически проблеми с електронни записи 

Познава техническите харектеристики на апаратурата в реаномобила

Познава начини за откиване на техничиски проблем 

Познава процедура за отстраняване на технически проблем в параметрите на реаномобила

Проверка на медицинската апаратура и правилното и функциониране

Работи с електронен здравен запис

Открива технически проблеми в реаномобила, свързани с осъществяване на електронен здравен запис

Спазва процедурата за отстраняване на технически проблеми

Прилага готови решения за отстраняване на възникнал технически проблем с електронен запис на реаномобила

Участва в екип за навременно остраняване на проблем свързан с медицинската апаратура и реаномобила или 

предаването и на техник.

4 Безопасност

Извършване на експертната интерпретация на регистрираните данни и информация

DC43 Защита на здравето и благосъстоянието
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C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

Работа с база данни

Извличане на справки и записи в БИС

Изготвяне на експертна оценка 

Търси и извлича данни от БИС, свързани с конкретни пациенти

Интерпретира данни от БИС за различни експертни оценки

Насърчава колеги за използване на функционалностите на БИС

Правилно и самостоятелно извършва експертна интерпретация на данни от регистрирани данни в БИС, приспазване 

на мерките за защита и сигурност
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