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Проектантите, конструкторите и опе-
раторите на строителни комплекси 
са задължени да намаляват разходи-
те. Това може да се постигне само 
чрез системен подход, който обхва-
ща всички аспекти на планирането, 
изграждането и експлоатацията на 
сградата.
               

Инженерингът в областта на изграж-
дане и поддръжка на сгради (BSE 
Building Service Engineering) – клон от 
„Фасилити мениджмънт“ – е сфера на 
дейност, която се е развила на база 
на това изисквание. Той се фокусира 
върху техническото управление на 
планирането, изграждането и екс-
плоатацията на сградите.
                    

Целта на проекта е да съгласува про-
филите на компетентност в областта 
на BSE с потребностите на европейс-
кия пазар на труда. За тази цел ще бъ-
дат идентифицирани бъдещи изис-
квания относно квалификацията и те 
ще бъдат описани по ориентиран 
спрямо компетентностите начин.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

По проект IT:BSE се разработва на-
ционално и международно призната 
матрица на компетентностите, 
описваща основните дейности (ком-
петентности) и напредъка в развива-
не на компетентностите в структури-
ран формат (VQTS-матрица:

www.vocationalqualification.net). 
             

VQTS-матрицата e разработена в съ-
трудничество с партньори от Фин-
ландия, Испания, Франция и Бълга-
рия.
               

Тя се използва за описване на меж-
дународно стандартизирани компе-
тентности в областта на BSE, за да се 
улесни професионалната мобилност 
в цяла Европа.

ОПИСАНИЕ
НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

Чрез системния подход към работе-
щите в областта на BSE ще бъдат пос-
тавени нови квалификационни изис-
квания.
                  

Проектът има за цел идентифицира-
не на изискванията и описване на но-
вите професионални области на BSE 
по ориентиран спрямо компетен-
тностите начин. Чрез това ще бъде 
подпомогнат трансферът на придо-
битите компетентности на нацио-
нално и международно ниво и бъде-
щето развитие на предлаганите ком-
петентности ще бъде съгласувано с 
потребностите на пазара на труда.
                         

На всеки обучаващ се в областта на 
BSE ще бъде дадена възможност да 
получи част от това обучение в раз-
лична европейска страна. Освен това 
националните власти трябва офи-
циално да признаят уменията и ком-
петентностите, придобити в чужби-
на.
         

Тъй като BSE съчетава много компе-
тентности от различни професио-
нални области, е необходимо ком-
петентностите, придобити от начал-
ното професионално обучение, да 
бъдат прозрачни и да се признават за 
новите профили на обучение в об-
ластта на BSE. 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЕКТА
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