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Обща информация за изследването  

Първият резултат по проекта TOC (Transport Operators Competence) има за цел да създаде карта на 
компетенциите на ръководителите транспортна дейност. За да постигнем тази цел, беше създаден 
въпросник, чрез който да се определи степента на важност на професионалните умения, които 
ръководителите транспортна дейност притежават, за развитието  на транспортните компании. Този 
въпросник представлява първата предвидена задача в проекта и е насочена към ръководителите 
транспортна дейност, за да определи техните нужди. 

Нещо повече, целта на този въпросник е да определи общите познания на ръководителите транспортна 
дейност с цел да се изготвят учебни инструменти, адаптирани към реалните нужди на фирмите и 
непрекъснатите законодателни промени, както и най-добрите практически примери за обучение. 

Водеща организация на тази част от проекта е PONS Seguridad Vial. Организацията изработи въпросниците 
на база на идентифицираните потребности от всеки партньор в техните страни. Въпросниците са насочени 
към ръководителите транспортна дейност и включват 11 групи от въпроси – обща информация за 
респондентите, познанията, свързани с директива 1071/2009, други европейски директиви и употребата на 
технологии в ежедневната работа.  

Изследването беше проведено в страните както следва: 

Австрия 
• Период на изследването: 05.02.-28.02.2020 
• Брой попълнили анкетата: 20. 

Анкетираните ръководители са основни на възраст между 30 и 45 години и 95% от тях са мъже. 
60% от респондентите имат опит между 10 и 19 години.  

България 
• Период на изследването: 20.01.-28.02.2020 
• Брой попълнили анкетата: 23 от общо 35. 

Анкетираните са на възраст между 25 и 62 години и 76% от тях са мъже. Почти половината от 
респондентите имат опит между 1 и 9 години, една четвърт са с опит между 10 и 19 години, 
останалите са с опит повече от 20 години. 

Финландия 
• Период на изследването: 02.03.-20.03.2020 
• Брой попълнили анкетата: 20 от общо 80. 

Анкетираните са на възраст между 28 и 63 години и 85% от тях са мъже. Повечето от участниците 
имат опит над 17 години.  

Италия 
• Период на изследването: 15.01.-10.02.2020 
• Брой попълнили анкетата: 25 от общо 29. 

Анкетираните са на възраст между 33и и 72 години и 96% от тях са мъже. Повечето от 
респондентите са работили в сектора над 20 години.  

Полша 
• Период на изследването: 03.02.-28.02.2020 
• Брой попълнили анкетата: 20 



  
 

 
 

 Анкетираните са на възраст между 32 и 55 години. Повечето имат опит между 10 и 20 години.  

Испания 
• Период на изследването: 03.02.-28.02.2020 
• Брой попълнили анкетата: 20 

Анкетираните са на възраст между 26 и 75 години и 70% от тях са мъже. Повечето от анкетираните 
имат опит между 5 и 15 години.  

Швейцария. 
• Период на изследването:12.02-04.03.2020 
• Брой попълнили анкетата: 4 от общо 24. 

Анкетираните са на възраст между 49 и 72 години и 75% са мъже. Всички са работили в сектора 
над 20 години – между 22 и 50 години. 

 

   



  
 

 
 

 

Резултати от анкетното проучване  - Ръководители транспортна дейност1 

По отношение на общата информация за анкетираните, повечето от тях са мъже и съответно са граждани на 
страните, в които е проведено проучването. 

 

Обща информация за анкетираните ръководители транспортна дейност  

Повечето от анкетираните ръководители транспортна дейност са (85%) работят в компании, извършващи 
превози международни или вътрешни превози на товари, а само 20% от респондентите работят в областта 
на пътническия транспорт. 50% са самонаети лица, останалите са служители (въпреки, че трябва да 
отбележим наличието на съществена разлика в Италия, където повечето от анкетираните са самонаети 
лица). Броя на транспортните средства се различава- 60% имат по-малко от 10 транспортни средства, 30% 
имат до 49 транспортни средства, и едва 12% управляват над 50 транспортни средства. 

 

По отношение на това как са получили удостоверението за ръководител транспортна дейност, повечето от 
респондентите посочват, че са посещавали курс в обучителен център. 

 

 

 

 
1 Информацията по страни може да бъде намерена в анекса към доклада за съответната страна.  
 



  
 

 
 

 

Знания, свързани с регламента на ЕС 1071/2009. 

Що се отнася до гражданското право, във връзка с автомобилните превози на това и пътници, участвалите 
в проучаването ръководители транспортна дейност са оценили посочените показатели според тяхната  
важност както следва:  

• да познава основните видове договори, използвани в сектора на автомобилния транспорт, както и 
произтичащите от тях права и задължения: изключително важно е (55%), важно е (36%), и нито е важно, 
нито е неважно (9%) 
• да бъде в състояние да договаря юридически действителни договори за превоз, по-конкретно по 

отношение на условията за превоз: изключително важно е (49%), важно е (41%), и нито е важно, нито 
е неважно (8%) 

Във връзка с автомобилните превози на товари:   

• да е в състояние да разгледа искане от страна на негов възложител относно обезщетения за загуба или 
повреждане на товари по време на превоз или при забавяне на доставката, както и да разбира 
отражението на такова искане върху договорната му отговорност: изключително важно е (54%), важно е 
(40%), нито е важно, нито е неважно (4%) и изобщо не е важно (2%); 

• да познава правилата и задълженията, произтичащи от Конвенцията за договора за международни 
автомобилни превози на товари (CMR): изключително важно е (52%), важно е (35%), нито е важно, нито е 
неважно (2%), не е важно (4%) и изобщо не е важно (4%). 
 

Във връзка с автомобилните превози на пътници: 

• да е в състояние да разгледа искане от страна на негов възложител относно обезщетения за телесни 
повреди на пътници или повреждане на багажа им, причинени от произшествие при превоза, или 
относно обезщетения при закъснение, както и да разбира отражението на такова искане върху 
договорната му отговорност: изключително важно е (36%), важно е (32%), нито е важно, нито е неважно 
(15%), %), не е важно (1%) и изобщо не е важно (10%). 



  
 

 
 

  



  
 

 
 

Що се отнася до търговско право, във връзка с автомобилните превози на това и пътници, ръководители 
транспортна дейност са оценили следните показатели според тяхната важност както следва:    

• да познава условията и формалностите, предвидени за упражняване на търговска дейност, общите 
задължения на превозвачите (регистрация, търговски книги и т.н.), както и последиците от обявяване 
в несъстоятелност: изключително важно е (40%) важно е (48%), нито е важно, нито е неважно (6%), 
не е важно (1%) и изобщо не е важно (3%). 

• да има необходимите знания за различните видове търговски дружества, както и за правилата, които 
уреждат тяхното образуване и дейност: изключително важно е (33%), важно е (49%), нито е важно, 
нито е неважно (13%), не е важно (2%) и изобщо не е важно (3%). 

 

В обобщение, трудно е да изключим някоя област, тъй като голяма част от респондентите считат всички 
области като важни или изключителни важни.  

 

Що се отнася до социално право, във връзка с автомобилните превози на това и пътници, анкетираните 
оценят важността на показателите както следва:   

• ролята и дейността на различните социални институции, които действат в сектора на автомобилния 
транспорт (синдикати, съвети на работниците, представители на работниците, инспектори по труда 
и т.н.): изключително важно е (43%), важно е (60%), нито е важно, нито е неважно (24%) и не е важно 
(1%); 

• задълженията на работодателите по отношение на социалната сигурност: изключително важно е 
(70%) и важно е (50%), нито е важно, нито е неважно (14%) и не е важно (1%); 

• приложимите правила по отношение на периодите за управление на превозното средство, 
периодите за почивка и работното време, и по-специално разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 
3821/85, Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(2) и Директива 2006/22/ЕО, както и практическите мерки за прилагането на тези разпоредби: 
изключително важно е (72%), важно е (24%), нито е важно, нито е неважно (3%); 



  
 

 
 

• приложимите правила относно първоначалната квалификация и продължаващото обучение на 
водачите, и по-специално тези, които произтичат от Директива 2003/59/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета: изключително важно е (56%), важно е (34%), нито е важно, нито е неважно 
(8%) и не е важно (2%). 

 

В обобщение, областите на социалното право като цяло се отчитат като по-малко важни в сравнение с 
търговското право, но все пак са важни за повечето респонденти. 

 

Що се отнася до данъчно право, във връзка с автомобилните превози на това и пътници, ето как  ранжират 
по важност  ръководителите транспортна дейност правилата, уреждащи:     

• данъка върху добавената стойност (ДДС) за транспортни услуги: изключително важно е (62%) важно 
е (28%), нито е важно, нито е неважно (5%) и не е важно (2%); 

• данъка върху моторните превозни средства: изключително важно е (41%), важно е (41%), нито е 
важно, нито е неважно (11%) и не е важно (2%) и изобщо не е важно (5%); 

• данъците върху определени товарни превозни средства, пътните такси и потребителските такси за 
ползване на инфраструктура: изключително важно е (56%), важно е (26%) и нито е важно, нито е 
неважно (10%), и не е важно (5%); 

• подоходното облагане: изключително важно е (37%) и важно е (41%), нито е важно, нито е неважно 
(16%) и не е важно (3%) и изобщо не е важно (2%). 



  
 

 
 

 

В заключение, данъчното право също е от някакъв интерес, и най-вече в областта на ДДС върху 
транспортните услуги, данъците върху определени транспортни средства и инфраструктурните такси.   

 

Ето как респондентите ранжират по важност елементите от търговското и финансовото управление на 
предприятието, във връзка с автомобилните превози на това и пътници: 

• да познава законодателството и практиките по отношение използването на чекове, менителници, 
записи на заповед, кредитни карти и други средства или методи на плащане: изключително важно е 
(28%), важно е (52%), нито е важно, нито е неважно (17%), и не е важно (1%); 

• да познава различните форми на кредитиране (банков кредит, документарен акредитив, 
гаранционен депозит, ипотека, лизинг, отдаване под наем, факторинг и т.н.), както и произтичащите 
от тях отговорности и задължения: изключително важно е (39%), важно е (48%), и нито е важно, нито 
е неважно (13%); 

• да знае какво е счетоводен баланс, как се изготвя и как се тълкува: изключително важно е (42%), 
важно е (41%), нито е важно, нито е неважно (12%), и не е важно (1%); 

• да може да чете и тълкува отчети за приходите и разходите: изключително важно е (51%), важно е 
(36%), нито е важно, нито е неважно (12%), и не е важно (1%); 

• да е в състояние да прави оценка на финансовото състояние и рентабилността на предприятието, по-
специално въз основа на финансовите показатели: изключително важно е (51%), важно е (36%), нито 
е важно, нито е неважно (8%), и не е важно (1%); 

• да е в състояние да изготвя бюджет: изключително важно е (43%), важно е (32%), нито е важно, нито 
е неважно (12%), не е важно (12%) и изобщо не е важно (1%); 

• да познава елементите на разходите на предприятието (постоянни разходи, променливи разходи, 
оборотен капитал, амортизация и т.н.) и да е в състояние да изчислява разходите на превозно 
средство, на километър, на пътуване или на тон: изключително важно е (53%), важно е (35%), и нито 
е важно, нито е неважно (8%); 



  
 

 
 

• да е в състояние да изготвя организационна структура за персонала на предприятието като цяло, да 
организира работни планове и т.н.: изключително важно е (43%), важно е (33%), нито е важно, нито 
е неважно (17%), не е важно (8%); 

• да познава принципите на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, включително в 
областта на транспортните услуги, търговските промоции, изготвянето на досиета за клиентите и т.н.: 
изключително важно е (28%), важно е (41%), нито е важно, нито е неважно (22%), не е важно (6%); 

• да познава различните видове застраховки, свързани с автомобилния транспорт (застраховка за 
отговорност, застраховка „Злополука“)застраховка „Живот“, застраховка, различна от застраховката 
„Живот“ и застраховка на багаж), както и произтичащите от тях гаранции и задължения: 
изключително важно е (53%), важно е (32%), нито е важно, нито е неважно (10%) и не е важно (5%); 

• да познава приложенията за електронен пренос на данни в сектора на автомобилния транспорт: 
изключително важно е (42%), важно е (39%), нито е важно, нито е неважно (16%) и не е важно (1%); 

• да е в състояние да прилага правилата, които уреждат фактурирането на услугите за автомобилен 
превоз на товари, както и да познава значението и последиците от правилата Инкотермс: 
изключително важно е (43%), важно е (37%), нито е важно, нито е неважно (13%), не е важно (5%) и 
изобщо не е важно (2%); 

• да познава различните категории дружества, извършващи спомагателни дейности при превоз, 
тяхната роля, функции и по целесъобразност, правно положение: изключително важно е (34%), 
важно е (45%), нито е важно, нито е неважно (15%), не е важно (2%) и изобщо не е важно (2%). 

 

 

Следователно всички тези въпроси са оценени като важни от превозвачите. 



  
 

 
 

 

 

 

Във връзка с автомобилните превози на пътници: 

• да е в състояние да прилага правилата, които уреждат цените и ценообразуването в обществения и 
частния превоз на пътници: изключително важно е (38%), важно е (33%), нито е важно, нито е 
неважно (10%), не е важно (4%), изобщо не е важно (15%); 

• да е в състояние да прилага правилата, които уреждат фактурирането на услугите за автомобилен 
превоз на пътници: изключително важно е (32%), важно е (35%), нито е важно, нито е неважно (9%), 
не е важно (3%), и изобщо не е важно (14%). 

 

Важността на посочените елементи по отношение на автомобилния превоз на пътници е по-ниска, но това 
може да се обясни с малкия брой респонденти, занимаващи се с такъв тип превози.  

  



  
 

 
 

Що се отнася до достъпът до пазара, във връзка с автомобилните превози на товари и пътници, анкетираните 
оценят важността на показателите както следва:   

• приетите в рамките на сектора нормативни документи, които уреждат автомобилните превози за 
чужда сметка или срещу възнаграждение, отдаването под наем на промишлени превозни средства, 
подизпълнението, и по-специално правилата, които уреждат официалната организация на 
професията, допускането до нея, разрешенията за автомобилни превози в рамките на Общността и 
извън нея, проверките и санкциите: изключително важно е (43%), важно е (43%), и нито е важно, нито 
е неважно (12%); 

• правилата за създаване на предприятие за автомобилни превози: изключително важно е (47%), 
важно е (39%), нито е важно, нито е неважно (14%); 

• различните документи, необходими за предоставяне на автомобилни транспортни услуги, и да е в 
състояние да въвежда процедури за проверка, които да гарантират, че одобрените документи за 
всеки отделен превоз, и по-специално тези, които се отнасят до превозното средство, водача, 
товарите и багажа, се съхраняват както в превозното средство, така и в служебните помещения на 
предприятието: изключително важно е (61%), важно е (26%), и нито е важно, нито е неважно (7%); 

 

Във връзка с автомобилните превози на товари:  

• правилата, свързани с организацията на пазара на автомобилни превози на товари, както и 
правилата за обработката на товари и логистиката: изключително важно е (41%), важно е (43%), нито 
е важно, нито е неважно (8%), не е важно (3%) и изобщо не е важно (2%); 

• формалностите при преминаване на граници, ролята и обхвата на Т-документите и карнетите ТИР, 
както и произтичащите от използването им задължения и отговорности: изключително важно е 
(66%), важно е (21%), нито е важно, нито е неважно (8%), не е важно (2%) и изобщо не е важно (3%). 



  
 

 
 

 

Във връзка с автомобилните превози на пътници:  

• правилата, свързани с организацията на пазара на автомобилни превози на пътници: изключително 
важно е (32%), важно е (31%), нито е важно, нито е неважно (18%), не е важно (4%) и изобщо не е 
важно (12%); 

• правилата за въвеждане на услуги за автомобилен превоз на пътници и да е в състояние да 
разработва транспортни планове: изключително важно е (36%), важно е (37%), нито е важно, нито е 
неважно (7%), не е важно (3%) и изобщо не е важно (17%). 

 

Достъпът до пазара изглежда е област, която не е толкова интересна за респондентите, с изключение на 
частта, свързана с необходимата документация. 

  



  
 

 
 

Що се отнася до технически стандарти и технически аспекти на дейността, във връзка с автомобилните 
превози на това и пътници респондентите ранжират по важност елементите по следния начин:   

• да познава правилата относно масата и размерите на превозните средства в държавите-членки, 
както и процедурите, които следва да се спазват в случай на извънгабаритни товари, които 
представляват изключение от тези норми: изключително важно е (52%), важно е (32%), нито е важно, 
нито е неважно (11%); 

• да е в състояние да избира превозните средства и техните компоненти (шаси, двигател, предавателна 
система, спирачна система и т.н.) според нуждите на предприятието : изключително важно е (49%), 
важно е (39%), нито е важно, нито е неважно (10%) и не е важно (1%); 

• да познава формалностите, свързани с одобрението на типа, регистрацията и техническите прегледи 
на тези превозни средства: изключително важно е (47%), важно е (40%), нито е важно, нито е неважно 
(9%); 

• да знае какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на шума и за борба със 
замърсяването на въздуха от емисии на отработени газове от моторни превозни средства: 
изключително важно е (37%), важно е (51%), нито е важно, нито е неважно (9%), и не е важно (3%); 

• да е в състояние да съставя планове за периодична поддръжка на превозните средства и тяхното 
оборудване: изключително важно е (52%), важно е (36%), нито е важно, нито е неважно (9%) и 
изобщо не е важно (1%). 
 

 
 

Във връзка с автомобилния превоз на товари:  

• да познава различните видове съоръжения за товарене и обработка на товари (заден капак, 
контейнери, палети и т.н.) и да е в състояние да въвежда процедури и да дава инструкции за товарно-
разтоварни операции (разпределение, стифиране, подреждане, укрепване, закрепване на товари и 
т.н.): изключително важно е (48%), важно е (38%), нито е важно, нито е неважно (5%), не е важно (4%) 
и изобщо не е важно (2%); 



  
 

 
 

• да познава различните техники на комбиниран автомобилен и железопътен превоз и комбиниран 
„ро-ро“ превоз: изключително важно е (36%), важно е (34%), нито е важно, нито е неважно (15%), не 
е важно (9%) и изобщо не е важно (6%); 

• да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на опасни товари и 
отпадъци, по-конкретно произтичащите от Директива 2008/68/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006: 
изключително важно е (56%), важно е (24%), нито е важно, нито е неважно (10%), не е важно (2%) и 
изобщо не е важно (4%); 

• да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на развалящи се 
хранителни продукти, по-конкретно произтичащите от Спогодбата за международните превози на 
развалящи се хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които трябва да се 
ползват при тези превози (АТР): изключително важно е (50%), важно е (25%), нито е важно, нито е 
неважно (15%), не е важно (6%), и изобщо не е важно (5%); 

• да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на живи животни: 
изключително важно е (30%), важно е (22%), нито е важно, нито е неважно (16%), не е важно (12%), 
и изобщо не е важно (15%). 

 

Можем да обобщим, че всички аспекти, свързани с техническите стандарти и техническите аспекти на 
работа, са важни за респондентите. 

 

По отношение на пътната безопасност, във връзка с автомобилните превози на това и пътници, анкетираните 
оценяват елементите по следния начин:    

• да познава изискванията за квалификация на водачите (свидетелство за управление, медицински 
свидетелства, свидетелства за годност и т.н.): изключително важно е (62%), важно е (38%); 

• да е в състояние да предприема необходимите мерки, които да гарантират, че водачите спазват 
действащите правила, забрани и ограничения за движение в различните държави-членки (ограничения 



  
 

 
 

на скоростта, предимство, ограничения за спиране и паркиране, използване на светлини, пътна 
сигнализация и т.н.): изключително важно е (61%), важно е (35%), и нито е важно, нито е неважно (4%); 

• да е в състояние да разработва инструкции за водачите как да проверяват дали спазват изискванията за 
безопасност, свързани със състоянието на превозните средства, тяхното оборудване и товари, както и 
относно превантивните мерки, които трябва да се предприемат: изключително важно е (53%), важно е 
(41%), нито е важно, нито е неважно (6%); 

• да е в състояние да установява процедури, които да се спазват в случай на произшествие, и да прилага 
подходящи процедури за предотвратяване на повторни произшествия или тежки нарушения на 
правилата за движение: изключително важно е (53%), важно е (44%), нито е важно, нито е неважно (2%), 
и не е важно (2%); 

• да е в състояние да прилага процедури за правилното укрепване на товарите и да познава съответните 
техники за това: изключително важно е (%), важно е (40%), нито е важно, нито е неважно (2%), и не е 
важно (2%). 

 

Във връзка с автомобилните превози на товари: 

• да има основни познания за пътната мрежа в държавите-членки: изключително важно е (39%), важно 
е (46%), нито е важно, нито е неважно (15%), не е важно (1%), и изобщо не е важно (13%). 

 



  
 

 
 

По отношение на пътната безопасност, почти всички респонденти смятат посочените аспекти като много 
важни. Все пак трябва да отбележим, че по отношение на превоза на пътници оценките намаляват 
значително.   

 

По отношение на член 8(5) и (6) от Регламент 
1071/2009, на въпроса дали следва да се прилага 
последващо обучение, 58% от ръководителите 
транспортна дейност отговарят положително на 
този въпрос.  

Данните обаче не са толкова единодушни. Има 
държави, в които повечето респонденти са „за“ и 
други, като Испания и Финландия, където 
желанието за подобно обучение изглежда ниско. 

 

 

 

Използване на нови технологии и цифрови устройства 

Анкетираните използват на работното си място най вече смарт телефони (86%), преносими компютри (75%) 
и стационарни компютри (74%). Само 20% използват таблети. Все пак трябва да се има предвид при 
разработването на обучителни инструменти, че в България например никой от анкетираните не е посочил, 
че използва смарт телефон.  

Попитахме ръководителите транспортна дейност дали 
използват социалните мрежи за работа и ако да, кои 
социални мрежи. Най-използвани са Facebook (75%), LinkedIn 
(40%), а 30% от анкетираните посочват други като  Whatsapp, 
Instagram or Twitter. 

По отношение на опита с онлайн платформи попитахме 
анкетираните дали са използвали онлайн платформи за 
развиване на уменията и само 45% отговориха утвърдително. 
Тук отново се вижда несъответствие между различните 
държави. Докато анкетираните от Испания и Италия 
използват широко онлайн платформи за обучение, в Австрия. 
България и Полша такъв тип платформи са по-рядко 

използвани. 

 

 

 

 



  
 

 
 

И накрая, попитахме дали анкетираните дали смятат, че би било интересно новите технологии да се прилагат 
за доброто управление на транспортната компания в някоя от следните области: 

• техническа поддръжка: изключително важно е (51%), важно е (35%), нито е важно, нито е неважно 
(15%); 

• разход на гориво: изключително важно е (67%), важно е (29%), и нито е важно, нито е неважно (15%); 
• товарене и укрепване: изключително важно е (61%), важно е (27%), нито е важно, нито е неважно 

(11%) и не е важно (1%); 
• проследяване на транспортни средства: изключително важно е (52%), важно е (31%), нито е важно, 

нито е неважно (17%); 
• управление на времето за работа и почивка на водачите: изключително важно е (77%), важно е (22%), 

нито е важно, нито е неважно (1%); 
• обмен на информация с администрацията: изключително важно е (54%), важно е (41%), нито е важно, 

нито е неважно (5%); 
• транспортни документи: изключително важно е (67%), важно е (27%) и нито е важно, нито е неважно 

(6%). 
 

 

Като обобщение, във всички области има остра нужда от нови технологии, тъй като повечето елементи са 
определени като важни или много важни и би било трудно да ги ранжираме. 

  



  
 

 
 

 

Заключение  

В резултат на проучването бихме могли да говорим в общоевропейски план, тъй като е взета извадка от 
седем държави с много различни характеристики (икономически, географски и социални). Във всички тези 
страни ръководителите транспортна дейност изглежда осъзнават значението на развиването на 
компетенции и знания за всички аспекти и области, свързани с регламента на ЕС 1071/2009: гражданско 
право, търговско и социално право, данъчно право, търговско и финансово управление на предприятието, 
достъп до пазара, технически стандарти и технически аспекти на дейността и пътна безопасност. От 
анализираните резултати бихме могли да заключим, че няма много различия между отделните държави по 
отношение на изследваните области, тъй като почти всички дейности, идентифицирани в различните 
области, бяха подчертани като важни или много важни, с леки разлики, когато се отнасят до конкретен тип 
превози от колкото като сектора като цяло. 

 

Освен това, има остра нужда от нови технологии във всички области, свързани с работата на ръководителите 
транспортна дейности, за да се постигне добро управление на транспортната компания и да има високи нива 
на ефективност. Устройството, което беше посочено като най-използвано от ръководителите транспортна 
дейност, е смартфон, което показва, че онлайн модулите биха били приети добре от тази целева група, тъй 
като това е инструмент, който те постоянно използват, но за да достигнат до всички потребители, би по-
добре да го разработите и за настолни компютри. Инструментите, които трябва да бъдат разработени, 
трябва да бъдат привлекателни за включване на онези трети, които казват, че не се интересуват от повече 
обучение и до които също възнамеряваме да достигнем. 

В заключение трябва да се съгласим, че би било препоръчително да разгледаме всички области на 
регламента на ЕС 1071/2009, с цел да се разработи цялостна образователна програма за обучение на 
ръководителите транспортна дейности. 
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