
Код Наименование

А1 Икономически сектор 86 Хуманно здравеопазване

А2 Длъжност 22127038 Лекар, професионални болести

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) 3 - Средно Самостоятелно

B13.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Лекарят по професионални болести осъществява диагностична, лечебна и консултантска дейност на пациенти с 

доказани или такива със съмнение за наличие на професионални болести. Отразява извършената дейност в 

дигитална сртеда под формата на медицинска документация, изготвя отчети, участва в колегиуми, научни форуми и 

конференции. 

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC11 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание

Формулира нуждите от информация, търси данни, информация и съдържание в дигитална среда, достъпва ги и 

навигира между тях. Създава и актуализира лични стратегии за търсене.

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

22127038 ЛЕКАР, ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ,

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

1 от 5



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

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

обработва в структурирана среда.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• обясни своите нужди от информация;

• извършва ясно дефинирани и рутинни търсения, с цел да открие данни, информация и съдържание в дигитална 

среда;

• обясни как да се получи достъп и да се навигира между тях;

• обясни ясно дефинирани и рутинни лични стратегии за търсене.

Сърфира в мрежата за набавяне на информация, търси и филтрира информация в собствена база от данни и в 

такива с отворен достъп. 

При обработването на събраната информация, оценява обективността, точността и надеждността ѝ.

Освен да напътства останалите, може да:

• отговори на нуждите от информация;

• използва търсения за сдобиване с данни, информация и съдържание в дигитална среда;

• покаже как да се получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да се навигира между тях;

• предложи лични стратегии за търсене.

Познава българското законодателство и терминология в областта на професионалните болести в България. 

Разбира основните принципи при сърфиране, търсене и филтриране на данни.

Познава различни търсачки. 

Самостоятелно използва текстообработващи програми.

Избира между различни база данни.

Самостоятелно организира полезна информация, която прилага в работата си.

Съхранява в подходящ формат откритата информация.

Използване на различни търсачки в мрежата, за да намира информация, когато прави справка. 

Сърфиране и филтриране на различни източници на информация.

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание
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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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B33.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B34.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B34.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B35.1 Знания

Независимо, в съответствие със собствените нужди използва текстообработващи програми.

Независимо използва електронни таблици.

Независимо използва презентационни програми.

Независимо или с възмойност за напътствие на останалите използва база данни.

Работи с  компютър, принтер, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия и др. 

С подбраната информация съставя справки, отчети и анализи по зададени критерии.

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

да:

• организира информация, данни и съдържание за лесно съхранение и извличане;

• организира информация, данни и съдържание в структурирана среда.

Познава методите и принципите на ефективно съхранение на информация и документи.

Събиране и обработване на нужната за дейността си информация, чрез използване на различни инструменти и 

източници.

Старателно проверяване за пропуски или несъответствия в данните.

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.

DC24 Сътрудничество чрез дигитални технологии 

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

да:

• избере дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси.

Използва дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси, както и за съвместно изграждане и създаване 

на данни, ресурси и знания.

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:

• избере прости дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси.

Познава изискванията за комуникация с ел. поща, чат, SMS, бързи съобщения, блогове, социални мрежи за онлайн 

комуникация.
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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) 3 - Средно Самостоятелно

B43.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B44.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B44.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B45.1 Знания

B45.2 Умения

DC42 Защита на личните данни и поверителност

Защитава личните данни и поверителността в дигитална среда. Разбира по какъв начин да използва и споделя лична 

идентифицираща информация, като същевременно е в състояние да защити себе си и другите от вреда. Разбира, че 

дигиталните услуги използват „Политика за поверителност“, за да информират как се използват личните данни.

4 Безопасност

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• обясни ясно дефинирани и рутинни начини за защита на личните си данни и поверителността в дигитална среда;

• обясни ясно дефинирани и рутинни начини за използване и споделяне на лична информация, като същевременно 

защитава себе си и другите от нежелани последици;

• идентифицира ясно дефинирани и рутинни декларации за поверителност, свързани с това, как личните данни се 

използват в дигиталните услуги.

Познава начините, по които да защити личните си данни и тези на своите пациенти в дигитална среда.

Разбира принципите на споделяне на лична информация в дигитална среда.

Познава изискванията за открояване на чувствителността на личните данни.

Защитава лични данни в дигитална среда.

Използва и споделя лична идентифицираща информация. 

Умее самостоятелно да защити себе си и хората, с които комуникира, от вируси, фишинг атаки и други намеси в 

дигитална среда.

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

да:

• дискутира начини за защита на личните си данни и поверителността в дигитална среда;

• дискутира начини за използване и споделяне на лична информация, като същевременно защитава себе си и 

другите от нежелани последици;

• посочва декларации за поверителност, свързани с това, как личните данни се използват в дигиталните услуги.

Комуникиране чрез електронна поща, SMS, бързи съобщения, блогове, социални мрежи. 

Използва електронна поща, чат, SMS, бързи съобщения, блогове, социални мрежи за онлайн комуникация, видео-

конферентна връзка, обмен на данни, споделяне на приложения.

Самостоятелно осъществява комуникация и сътрудничество с колеги, контролни органи, пациенти чрез различни 

форми и инструменти за комуникация.
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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

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

Познава българското законодателство в областта на признаване или отхвърляне на професионални болести. 

Използва системата Гама Кодмастър за регистрация на хоспитализирани и дехоспитализирани.

Независимо и в съответствие със собствените нужди може да управлява данни, информация и дигитално 

съдържание при изпълняване на работната си дейност.

Самостоятелно попълва информация за свои пациенти в дигитална среда. Познава българското законодателство в 

областта на признаване или отхвърляне на професионални болести. 

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Самостоятелно управлява данни, информация и дигитално съдържание при изпълняване на работната си дейност. 

Работата на лекаря по професионални болести предполага използване на лични данни и конфиденциална 

информация свързана 

с диагностиката и лечението на професионални заболявания.

Проверява периодично сигурността на дигиталната информация.

Променя пароли, когато е необходимо, за да защити личните данни.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Управление на данни, информация и дигитално съдържание

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание

Самостоятелно използва текстообработващи програми и системи за отчитане на работната дейност.

Самостоятелно организира полезна информация, която прилага в работата си.

Свободно ползва системата Гама Кодмастър за регистрация на хоспитализирани и дехоспитализирани.

Съхранява в подходящ формат откритата информация.

Самостоятелно попълва информация за свои пациенти в дигитална среда. Съставя отчети, прави презантации.
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