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1. Въведение 
 

Проектът ТОС – Компетенции на ръководителите транспортна дейност - Erasmus+ цели повишаване на 
знанията на ръководителите транспортна дейност чрез създаване на единна карта на компетенции и 
обучителен курс за европейски ръководители транспорт, в комбинация с използването на мобилни 
дигитални технологии. Проектът се осъществява от 7 партньора от Финландия, Австрия, Полша, Испания, 
Италия, Швейцария и България.  

Партньорите по проекта анализираха общите области от компетенции на ръководителите транспортна 
дейност и идентифицираха уменията, от които операторите се нуждаят в тяхната практическа работа. 
Обучителни модули бяха идентифицирани наред с компетенциите, които е необходимо да се придобият, и 
свързаното с това съдържание и онлайн обучителни ресурси, които могат да се използват.   

Настоящият документ обобщава Картата на компетенциите на ръководителите транспортна дейност и 
връзката с „ТОС – Мобилни технологии в подкрепа на ръководителите транспортна дейност“ като по този 
начин обединява компетенциите на европейските ръководители транспорт  и подкрепя бъдещото прилагане 
на тези документи в транспортния сектор 

Идентифицираните модули и единици за обучение в TOC, заедно с събраните дигитални инструменти, 
разглеждат цял набор от компетенции, необходими на ръководителя транспортна дейност, за извършване 
на дейностите според нуждите на сектора и на глобалния пазар, и така позволяват на професионалистите да 
ги използват по най-различни начини: 

- - Центрове за професионално образование и обучение, асоциации и други заинтересовани страни в 
сектора могат да предложат квалифицирано обучение, отговарящо на реалните нужди на пазара на 
труда; 

- - бъдещите ръководители транспорт могат да развият иновативни компетенции и умения сами или 
чрез курсове за обучение, за да работят като професионални транспортни оператори на европейско 
ниво; 

- Ръководителите транспорт могат да осъвременят своите компетенции и да развият липсващи 
необходими умения; 

- подобрена е съпоставимостта и прозрачността на компетенциите и обучението за ръководителите 
транспорт в Европа. 

 

2. Карта на компетенциите 
Картата на компетенциите на ръководителите транспортна дейност представлява списък със знания, умения 
и компетенции, необходими на транспортните оператори да оперират на европейския пазар. Партньорите 
идентифицираха компетенциите, които ръководителите трябва да придобият и усъвършенстват на 
работното място, за да бъдат в крак с постоянно развиващият се пазар на труда. Анализът се основава на 
изследване на съвременните компетенции на транспортните оператори, но също така и на иновациите и 
недостига на умения на самите ръководители транспорт чрез преглед на литературата, преки изследвания в 



  
 

 

областта на обучението и пазара на труда и целеви групи с транспортни оператори в държавите партньори.
  
 
Установените компетенции са разделени на учебни единици и модули в карта на единните компетенции на 
ръководителите транспортна дейност и са основа за създаване на учебни материали. 

Курсът ТОС – Компетенции на ръководителите транспортна дейност се състои от 10 модула: 

1. Модул 1: Гражданско право 
2. Модул 2: Търговско право 
3. Модул 3: Социално право 
4. Модул 4: Данъчно право 
5. Модул 5: Търговско и финансово управление на предприятието  
6. Модул 6: Достъп до пазара 
7. Модул 7: Технически стандарти и технически аспекти на дейността 
8. Модул 8: Безопасност на движението и планиране на действията при извънредни ситуации 
9. Модул 9: Екологични аспекти 
10. Модул 10: Дигитални технологии 
 
За да се гарантира трансгранична прозрачност, съпоставимост и уеднаквяване на компетенциите на 
ръководителите транспортна дейност в Европа, картата на компетенциите съдържа списък с единици учебни 
резултати, които са изградени в съответствие с принципите на ECVET (Ecvet - Европейската кредитна система 
за професионално образование и обучение) като набор от учебни резултати – по отношение на знания, 
умения и компетенции/способности. 
 
Съгласно „ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 г. за създаване на 
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (текст от 
значение за ЕИП) (2009/C 155/02) „Резултати от обучението“ са твърдение за това, което учащият знае, 
разбира и е в състояние да направи след завършване на учебния процес, и следва да бъде определено от 
гледна точка на знания, умения и компетентност: 

• Под „Знания“ се разбира резултатът от асимилирането на информация чрез учене. Знанията са съвкупност 
от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение. 
Знанията се описват като практически и/или теоретични. 

• „умения“ означава способността за прилагане на знания, изпълнение на задачи и решаване на проблеми. 
Уменията са набор от когнитивни и практически умения, необходими за намиране на решения на 
специфични проблеми в областта на работата или обучението. 
 
• „компетенции“ означава доказана способност за използване на знания, умения и лични, социални и/или 
методологични способности в професионален и личен контекст. Компетентностите са описани по отношение 
на отговорността и автономността. 

Карта-на-компетенциите-на-Ръководител-транспортна-дейност.pdf (toc-project.eu)  

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf


  
 

 

3. TOC Мобилни технологии в подкрепа на ръководителите транспортна 
дейност 

 

През последните години бяха направени големи инвестиции в дигитални мобилни технологии и 
приложения, тъй като темпът на хората използващи дигитални технологии нарасна експоненциално с 
широкото използване на ИТ устройства (основно таблети и мобилни телефони). В последно време 
мобилните технологии вече не са технологичен продукт за развлечение и отдих; Вместо това те са се 
превърнали в ресурс, който трябва да се използва в много области, включително за образователни дейности. 
В допълнение тези мобилни технологии са стимулирали различни техники на обучение и са осигурили 
методи както за дистанционно, така и онлайн образование, насърчавайки самообучението. 

Партньорите по проекта събраха набор от мобилни технологии и приложения за подкрепа на работата на 
ръководителите транспортна дейност. 

Събираните мобилни технологии и приложения са леснодостъпни – по-голямата част от тях са безплатни и 
силно интерактивни, включително използват игровите принципи. 

Всички мобилни технологии и приложения са анализирани и категоризирани в съответствие с основните 
характеристики, както следва: 

1. Заглавие 
2. Ключови думи: (списък с важни думи или категории, например гориво, товар, тегло ) 
3. Връзка към приложението 
4. Описание: общо описание на инструмента/приложението 
5. Образователни цели (предложения за целите на обучението) 
6. Тип на приложението: (мобилно приложение/ уеб приложение/настолно приложение) 
7. Цена (Безплатно/срещу определена такса) 
8. Език на приложението 

В документа се събират мобилни технологии и дигитални инструменти и в съответствие с нуждите от 
обучение и компетенциите, изведени в картата на компетенциите на ръководителите транспортна дейност. 
Следователно обобщените мобилни технологии и приложения позволяват на потребителите да развиват 
допълнително своите знания и компетенции относно експлоатацията на транспорта, като използват 
иновативни дигитални инструменти. 

Мобилни технологии в подкрепа на ръководителите транспортна дейност (toc-project.eu) 

4. Заключение 
В заключение, картата на компетенциите, служеща като обща рамка за уеднаквяване на компетенциите на 
европейските ръководители транспортна дейност, отговаря на изискванията, определени в съдържанието 
на директивата на ЕС (1071), заедно с предизвикателствата, пред които са изправени иновациите, човешките 
ресурси и безопасността в сектора. Тя може да се използва от транспортни оператори или бъдещи 
предприемачи за развиване на необходимите компетенции, изисквани от пазара на труда, и за предлагане 
на качествени услуги на клиентите. Картата на компетенциите може да се използва и от центрове за 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf


  
 

 

обучение, обучаващи и асоциации да предлагат на ръководителите транспорт актуален курс на обучение 
или персонализиран учебен път, за да работят ефективно в транспортния сектор. 

В доклада е набелязан и набор от мобилни технологии, които помагат на ръководителите транспорт да 
подобрят работата си и представляват полезен ресурс за допълнително обучение. Тези технологии са 
организирани в съответствие с нуждите от обучение и компетенциите, подчертани в картата на 
компетенциите за ръководителите транспортна дейност, като по този начин се създава силна връзка между 
анализираните технологии и съответната карта на компетенциите. Следователно представените мобилни 
технологии и приложения позволява на потребителите да развиват допълнително своите знания и 
компетенции относно експлоатацията на транспорта, като използват иновативни дигитални инструменти. 

Списъкът с мобилни технологии също е полезен инструмент за обучаващите, за да мотивират учащите се и 
да увеличат участието в обучението чрез въвеждане на приложения и мобилни технологии за обучение.  

Партньорите по проекта използваха и двата документа, за да разработят модулите за обучение на TOC в 
онлайн средата. Картата на компетенциите и докладът за мобилните приложения и технологии са свободно 
достъпни онлайн. 
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