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Модули 
Обучителни 

единици 
Резултати от обучението Знания Умения Компетенции 

Модул 1 - 
Гражданско 
право 

1.1. 
Транспортни 
договори - 
правна база 

CL1.1.1 Учащият ще бъде в 
състояние да сключва 
валиден транспортен 
договор, да анализира 
видовете договори и 
договорни основи за 
извършване на 
пътнически и товарен 
превоз.  

Да познава основите на 
правната сделка между 
две или повече страни; 
предоставя не на 
услугата и доставка на 
продуктите; да 
разпознава договора за 
транспорт, неговият вид 
и приложимото право 

Да прилага правилните 
транспортни договори и 
да отговаря на 
последиците от 
неспазване на договора. 
Включва всички 
необходими елементи в 
договора за транспорт в 
това число отговорности, 
права и задължения. 

Да оценя правните 
разпоредби на 
гражданското право при 
спазване на официалните 
изисквания и тези, 
съдържащи се в различни 
документи при 
сътрудничеството си с други 
превозвачи. Да изпълнява 
договора за транспорт 

CL1.1.2  Учащият ще 
спазва договорните 
задължения при 
разглеждането на искове 
във връзка с възникнали 
щети и обезщетения при 
превоз на товари и 
пътници. 

Да дефинира 
възможности за 
претенции по отношение 
на навременност на 
доставка, цена, 
срокове, произтичащи от 
a 
договор за транспорт. 

Да анализира искове по 
отношение на 
навременност на 
доставка, повреди по 
товара и компенсации 
според установените 
отговорности по договора.  

Да изготвя иск към 
друга страна или страни; 
Да изисква намесата 
на арбитраж. 

1.2 CMR 
конвенция 

CL1.2.1 Учащият ще бъде в 
състояние да прилага 
правилата и да следва 
задълженията 
произтичащи от CMR 
конвенцията за превоз на 
товари.   

Да описва целите и 
обхвата при приложение 
на CMR договора, 
неговите страни и 
отговорности.  

Да прилага изискванията 
по CMR договора, правата 
и задълженията към 
международните 
договори за транспорт. 

Да изготвя товарителницата 
според изискванията на 
CMR 
конвенцията. Да оценя 
правилата и задълженията 
произтичащи от различни 
международни договори 
според CMR 
конвенция.  



  
 

 

 

Модул 2 - 
Търговско 
право  

2.1 Търговска 
дейност 

CommL2.1.1 Учащият ще 
познава основите на 
изискванията за 
извършване на търговска 
дейност, свързани с 
превоз превози на товари 
и пътници 

Да идентифицира 
условията и 
формалностите при 
търговска дейност, и 
общите задължения на 
транспортните 
оператори (регистрация, 
водене на документация 
и др.) 

Да анализира и 
разпознава 
формалностите, 
предвидени при 
извършване на търговска 
дейност и общи 
задължения, 
произлизащи от дейността 
на транспортния оператор  

Да прилага формалностите, 
предвидени при 
извършване на търговска 
дейност и общите 
задължения на 
транспортните оператори. 

2.2 Задължения 
като 
работодател 

CommL2.2.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
прилага правилните 
разпоредби като 
работодател при 
извършване на превоз на 
товари и пътници 

Да описва задълженията 
като работодател 

Да анализира 
задълженията като 
работодател 

Да спазва формалните 
задължения като 
работодател 

2.3 
Ръководителят 
транспортна 
дейност като 
едноличен 
търговец 

CommL2.3.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
прилага правилните 
разпоредби, произтичащи 
от ролята му на 
едноличен търговец при 
превоза на товари и 
пътници 

Да изброи изискванията 
за регистрация и 
извършване на дейност 
като едноличен търговец 
при превоза на товари и 
пътници 

Да анализира 
изискванията за 
регистрация и 
извършване на дейност  
като едноличен търговец 
при превоза на товари и 
пътници 

Да спазва формалните 
изисквания като едноличен 
търговец 

2.4 Търговски 
дружества 

CommL2.4.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
изброи основните условия 
и формалности за 
осъществяване на 
търговска дейност 

Да изброи различните 
форми на търговски 
дружества и принципите 
на тяхното създаване и 
функциониране 

Да анализира 
изискванията за 
регистрация и 
извършване на дейност  
като търговско дружество 

Да разграничава различните 
форми на търговски 
дружества и да може да 
посочи предимствата при 
дейността на всяко от тях 



  
 

 

 

2.5 Събирателно 
дружество 

CommL2.5.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
изброи особеностите, 
предимствата и 
недостатъците на 
събирателното дружество 
за извършване на превоз 
на товари и пътници 

Да описва изискванията 
за регистрация и 
извършване на дейност 
като събирателно 
дружество 

Да анализира 
изискванията за 
регистрация и 
извършване на дейност 
като събирателно 
дружество 

Да прилага знанията за 
регистрация и извършване 
на дейност като 
събирателно дружество 

2.6 Командитно 
дружество 

CommL2.6.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
изброи особеностите, 
предимствата и 
недостатъците на 
командитното дружество 
за извършване на превоз 
на товари и пътници 

Да описва условията за 
учредяване и дейност на 
командитно дружество 

Да анализира условията за 
учредяване и дейност на 
командитно дружество 

Да прилага знанията за 
учредяване и дейност на 
командитно дружество 

2.7 Дружество с 
ограничена 
отговорност 

CommL2.7.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
изброи особеностите, 
предимствата и 
недостатъците на 
дружеството с ограничена 
отговорност за 
извършване на превоз на 
товари и пътници 

Да описва условията за 
учредяване и дейност на 
дружество с ограничена 
отговорност 

Да анализира условията за 
учредяване и дейност на 
дружество с ограничена 
отговорност 

Да прилага знанията за 
учредяване и дейност на 
дружеството с ограничена 
отговорност 

2.8 Акционерно 
дружество 

CommL2.8.1 Учащият ще 
бъде в състояние да 
изброи особеностите, 
предимствата и 
недостатъците на 
акционерното дружество 
за извършване на превоз 
на товари и пътници 

Да описва условията за 
учредяване и дейност на 
акционерно дружество 

Да анализира условията за 
учредяване и дейност на 
акционерно дружество  

Да прилага знанията за 
учредяване и дейност на 
акционерно дружеството 



  
 

 

 

Модул 3 - 
Социално 
право 

3.1 Социален 
диалог 

SL3.1.1 Учащият ще се 
запознае с ролята и 
дейностите на различни 
институции, засягащи 
автомобилния сектор 
(синдикални организации, 
инспекция по труда и др.) 

Да идентифицира 
различните институции, 
свързани със социалния 
диалог 

Да разпознава функциите 
на различните институции 
(синдикални организации, 
инспекция по труда и др.) 
и обстоятелствата, при 
които тези институции си 
взаимодействат с 
дружеството 

Да разграничава и да може 
да отговаря на изискванията 
на различните институции, 
свързани със социалния 
диалог 

3.2 Социално 
осигуряване 

SL3.2.1 Учащият ще се 
запознае със 
задълженията на 
работодателя във връзка 
със социалното 
осигуряване 

Да познава 
задълженията на 
работодателите в 
областта на социалното 
осигуряване и техните 
управителни органи. 

Да определя 
задълженията на 
работодателите в 
областта на социалното 
осигуряване и техните 
управителни органи. 

Да разграничава на 
ръководните органи и 
техните приложения. 

3.3 Трудов 
договор, 
колективен 
трудов договор 

SL3.3.1 Учащият ще бъде 
запознат с правилата, 
уреждащи трудовите 
договори на различните 
категории работници, 
наети от предприятията за 
автомобилни превози 
(видове договори, 
задължения на страните, 
условия на труд и работно 
време, платен отпуск, 
възнаграждение, 
неизпълнение на 
договора и т.н.); 

Да разбира видовете 
трудови договори, 
колективните трудови 
договори и обхвата им 
на приложение. 

Да избира трудовите 
договори и колективните 
трудови договори в 
сектора и тяхното 
приложение в 
съответствие със статута 
на работниците. 

Да прилага договори с 
работниците и техния 
професионалнизадължения. 



  
 

 

 

3.4 Тахограф  SL3.4.1 Учащият ще бъде 
запознат с правилата, 
приложими за времето на 
управление, периодите на 
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 2002/15/ЕО на 
Европейския парламент и 
на Съвета от 11 март 2002 
г. за организацията на 
работното време на 
лицата, извършващи 
транспортни дейности в 
автомобилния транспорт 
и Директива 2006/22/ЕО, 
както и практическите 
мерки за прилагането на 
тези разпоредби; 

Да идентифицира 
социалните условия на 
шофьорите по 
отношение на времето за 
шофиране и почивка. 

Да познава максималното 
време за работа и 
минималните периоди на 
почивка на водачите 

Да разпределя работата на 
водачите според 
разрешените времена за 
труд и почивка на водачите 



  
 

 

 

3.5 Начална 
квалификация и 
продължаващо 
обучение на 
водачи на 
превозни 
средства 

SL3.5.1 Учащият ще бъде 
запознат с правилата, 
приложими за началната 
квалификация и 
продължаващото 
обучение на водачите, и 
по-специално с 
правилата, произтичащи 
от Директива 2003/59/ЕО 
на Европейския 
парламент и на Съвета 
2003/59/ЕО на 
Европейския парламент и 
на Съвета от 15 юли 2003 
г. относно начална 
квалификация и 
продължаващо обучение 
на водачи на някои пътни 
превозни средства за 
превоз на товари или 
пътници. 

Да идентифицира всяка 
от характеристиките на 
първоначалната 
квалификация и 
непрекъснатото 
обучение на водачите 

Да избира обучението на 
водача, в зависимост от 
това дали трябва да бъде 
първоначално или 
непрекъснато 

Да се погрижи водачът да е 
преминал подходящото 
първоначално или 
непрекъснато обучение 

Модул 4 – 
Данъчно право 

4.1 ДДС при 
извършване на 
транспорт 

FL4.1. 1 Учащият ще научи 
как да прилага правилно 
ДДС  

ДДС при извършване на 
транспорт 

Да разграничава 
различните ДДС ставки 

Да прилага приложимото 
ДДС при извършване на 
транспорт 

4.2 Данък върху 
доходите 

FL4.2.1 Учащия ще може 
да прилага правилно 
данъка върху доходите 

Данък върху доходите Да анализира 
приложимите данъци 
върху доходите 

Да изчислява правилно 
приложимите данъци върху 
доходите 

4.3 
Корпоративен 
данък 

FL4.3.1 Учащия ще може 
да прилага правилно 
корпоративните данъци 

Корпоративен данък Да анализира 
приложимият 
корпоративен данък 

Да изчислява правилно 
приложимият корпоративен 
данък за заплащане 



  
 

 

 

4.4 Други 
данъци и такси в 
транспорта 

FL4.4.1 Обучаваният ще 
може да прилага 
различни други данъци и 
такси в транспорта 

Други данъци и такси в 
транспорта 

Да анализира 
съществуващите други 
данъци и такси, свързани 
с транспорта 

Да спазва изискванията за 
други съществуващи данъци 
и такси в транспорта 

Модул 5 - 
Търговско и 
финансово 
управление на 
предприятието 

5.1 Разходи на 
дружеството - 
начини на 
плащане 

BFMU5.1.1 Учащият ще   
познава основните 
методи за плащане като 
чек, менителница, 
банкови карти и други  

Да използва чекове, 
кредитни карти и други 
средства за разплащане 

Да илюстрира основните 
принципи при 
използването на чекове, 
кредитни карти и други 
средства за разплащане 

Да разбира основните 
принципи и изисквания при 
ползването на чекове, 
кредитни карти и други 
средства за разплащане 

5.2 Начини на 
финансиране 

BFMU5.2.1 Учащият ще 
научи повече за 
различните форми на 
кредитиране (банков 
кредит, лизинг, наем, 
факторинг) и 
произтичащите от тях 
такси и задължения 

Да разбира формите на 
финансиране чрез 
собствен капитал и 
кредитиране на 
транспортната компания 

Да анализира различните 
форми на финансиране на 
транспортната компания 

Да може да дискутира и 
прилага основните 
изисквания към различните 
форми на финансиране на 
транспортната компания 

5.3 Счетоводен 
баланс, отчет за 
приходите и 
разходите, 
анализ на 
финансови 
показатели 

BFMU5.3.1 Учащият ще 
узнае какво е счетоводен 
баланс, как се изготвя и 
интерпретира и как се 
чете и  интерпретира 
отчета за приходите и 
разходите 

Да идентифицира 
структурата на 
счетоводния баланс и 
отчета за приходите и 
разходите 

Да анализира структурата 
на счетоводния баланс и 
отчета за приходите и 
разходите 

Да може да анализира 
счетоводния баланс и 
отчета за приходите и 
разходите 



  
 

 

 

5.4 Бизнес 
планиране - 
бюджетиране 

BFMU5.4.1 Учащият ще 
може да оценя 
рентабилността и 
финансовото състояние, 
въз основа на различни 
показатели ще може да 
изготвя бюджет и да 
определя разходите 
(постоянни и променливи 
разходи, оборотен 
капитал, амортизации) и 
ще може да изчислява 
разходи на транспортно 
средство, на километър, 
за тон/курс 

Да идентифицира 
структурата на 
счетоводното отчитане 
на транспортната 
компания. 

Да признава реалните 
елементи на бюджета и 
бизнес планирането. 

Да спазва основните 
принципи и изисквания при 
работа с бюджет и бизнес 
планиране при 
транспортните компании 

5.5 Организация 
на управлението 
и маркетинг  

BFMU5.5.1 Учащият ще 
може да описва 
организационната 
структура и да изготвя 
организационни 
плановеBFMU5.5.2 
Учащият ще познава 
принципите на 
маркетинга, рекламата и 
връзките с 
обществеността по 
отношение на 
транспортни услуги, 
промоционални 
кампании, досие на 
клиентите и др.  

Да може да дефинира 
основите на маркетинга 
и организационните 
въпроси на маркетинга и 
организационната 
структура на транспортна 
компания. 

Да определя функциите 
на маркетинга и формите 
на организация на 
фирмата 

Да създава маркетингова 
концепция и 
организационна структура 
на транспортната компания 



  
 

 

 

5.6 
Застрахователен 
договор и 
видове 
застраховки в 
транспорта 

BFMU5.6.1 Учащият ще 
познава различните 
видове застраховки, 
свързани с 
автомобилните превози 
("Гражданска 
отговорност", СМR 
застраховка и други 
транспортни застраховки), 
и произтичащите от тях 
покрития и задължения 

Да разбира условията и 
формалностите за всички 
необходими видове 
застраховки във връзка с 
транспортна компания. 

Да описва най-важните 
застрахователни договори 
за автомобилен транспорт 

Да прилага основните 
принципи за най-важните 
видове застраховки в 
транспорта 

5.7 Фактуриране 
при товарните 
превози 

BFMU 5.7.1 Учащият ще 
може да прилага 
правилата за фактуриране 
при товарни превози и 
свързаните с тях 
Инкотермс правила 

Да разбира общите 
условия за фактуриране в 
транспортните 
компании. 

Да илюстрира основните 
принципи при 
фактурирането в 
транспорта 

Да разграничава и спазва 
задълженията за 
фактуриране в 
транспортната компания. 

5.8 Транспортни 
оператори, 
спомагателни 
дейности 

BFMU 5.8.1 Учащият може 
да прилага различни 
стратегии за управление 
на риска в случай на 
колебания на пазара 

Разберете общите 
условия на транспортния 
процес и други 
логистични процеси 

Да илюстрира различните 
услуги, предлагани от 
транспортните компании 

Да прилага основните 
логистични процеси в 
транспортната компания 



  
 

 

 

Модул 6 - 
Достъп до 
пазара 

6.1 Достъп до 
пазара 

AM6.1.1  Учащият може 
да прилага разпоредбите 
за достъп до пазара, като 
анализира 
съществуващите правила 
на вътрешния и 
международен 
автомобилен превоз на 
товари и пътници. 

Да описва общите 
правила и принципи за 
създаване на компания 
за автомобилни превози, 
с поглед върху 
изискванията за работа в 
рамките на 
вътреобщностния 
автомобилен транспорт и 
този извън ЕС. Да 
илюстрира основните 
принципи, които 
регулират превоза на 
пътници и транспортните 
планове 

Да работи в съответствие 
със секторните 
изисквания, за 
управление на 
национална и 
международна компания 
за автомобилни превози и 
да прилага необходимите 
регулации. Да прилага 
основните принципи, 
които регулират превоза 
на пътници, и за 
въвеждане на услуги за 
автомобилен пътнически 
транспорт и транспортни 
планове 

Да формализира 
дейностите и изискванията 
за работа в националния и 
международния сектор за 
автомобилен транспорт, 
като се борави с 
необходимите 
разрешителни, проверки, 
санкции и документи. Да 
създава и преразглежда на 
транспортни планове за 
пътнически превози. 

6.2 Документи 
за извършване 
на вътрешни и 
международни 
превози 

AM6.2.1 Учащият ще може 
да изготвя и използва 
правилните необходими 
документи за извършване 
на автомобилни 
транспортни превози при 
спазване на 
националното и 
международно 
законодателство в 
областта на 
автомобилните превози 
на товари и пътници. 

Да илюстрира основните 
разрешителни, проверки 
и санкции за 
несъответствие на 
документите, които 
трябва да се съхраняват в 
помещенията на 
предприятията и в 
превозното средство. 
Освен това, обучаващият 
ще илюстрира 
задълженията за 
превозвачите извън 
общността и в общността 
и задълженията на 
карнета Т и ТИР и 

Да анализира проверки и 
санкции при неспазване 
на регулациите. Да 
поддържа необходимите 
документи в помещенията 
на предприятията и в 
превозното средство и да 
познава основните 
задължения за 
превозвачите извън 
общността и в общността. 
Да познава документи T и 
TIR карнети и следвайте 
митническите изисквания. 

Да познава процедурите за 
проверки и санкции за 
пропуснато съответствие на 
документите; Да оценява 
документите, които трябва 
да се съхраняват в 
помещенията на 
предприятията и в 
превозното средство, да 
формулира основните 
задължения за 
превозвачите извън 
общността и в общността. 
Да изготвя документи за 
карнети T и TIR, и да 
познава произтичащите 



  
 

 

 

съществуващите 
гранични формалности. 

задължения и митнически 
формалности. 

Модул 7 - 
Технически 
стандарти и 
технически 
аспекти на 
дейността 

7.1 Размери и 
маса на 
превозните 
средства 

TSTA7.1  Учащият ще умее 
да прилага правилата за 
тегло и размери на 
превозните средства, 
движещи се на 
територията на страните 
членки, и процедурите, 
които трябва да се 
следват в случай на 
необичайни товари, 
представляващи 
изключение от тези 
правила 

Да бъде наясно с 
основните размери на 
различните типове 
превозни средства, както 
и максимално 
допустимите маси, също 
така случаите на товари, 
надвишаващи тези 
размери, и специалните 
товари. 

Да преценя размерите на 
товара и на транспортното 
средство за цели или 
комплектни товари.  

Отговарят на изискванията 
на превозните средства по 
отношение на теглото и 
размерите.  



  
 

 

 

7.2 Видове 
превозни 
средства 

TSTA7.2 Учащият ще може 
да избирате превозни 
средства и техните 
компоненти (шаси, 
двигател, трансмисионна 
система, спирачна уредба 
и др.) в съответствие с 
нуждите на фирмата 

Да бъде наясно с 
различните типове 
превозни средства и 
употребата на различни 
трансмисии, 
автоматични скоростни 
кутии, ретардер, ABS.  

Да разпознава различните 
типове транспортни 
средства според 
техническите им 
характеристики 

Да избира транспортни 
средства според 
техническите им 
характеристики.  

7.3 Типово 
одобрение и 
регистрация 

TSTA7.3 Учащият ще 
познава формалностите, 
свързани с типовото 
одобрение, регистрация и 
технически преглед на 
превозните средства; 

Да може да назове  
сроковете на валидност 
на техническите 
прегледи на превозните 
средства, условията и  
места, където те трябва 
да бъдат извършени. 

Да контролира периодите 
на валидност на 
техническите прегледи и 
на гаранционните условия 

Да отговори на 
изискванията на 
техническите прегледи на 
превозните средства. 

7.4 Екологични 
аспекти 

TSTA7.4  Учащият ще 
научи какви  мерки трябва 
да се предприемат за 
намаляване на шума и за 
борба със замърсяването 
на въздуха от емисиите на 
отработени газове от 
моторни превозни 
средства; 

Емисии изгорели газове 
за двигатели Евро V, VI и 
различните видове 
гориво, допустими нива 
на шум от двигателя и 
гумите 

Да спазва стандартите за 
емисии на замърсяване на 
въздуха, в съответствие с 
изискванията на 
различните местни, 
национални и 
международни органи. 

Да спазва стандартите за 
шум и замърсяване на 
въздуха 

7.5 Техническа 
поддръжка 

TSTA7.5 Учащият ще може 
да изготвя планове за 
обслужване на 
превозните средства и 
тяхното оборудване 

Да помни периодите на 
обслужване на 
автомобилите, смяна на 
масла, филтри и др.  

Да разработва планове за 
поддръжка на превозните 
средства в съответствие с 
характеристиките на 
работата, която 
извършват. 

Да изготвя плана за 
поддръжка на 
автомобилите на 
предприятието. 



  
 

 

 

7.6 
Обезопасяване 
на товарите 

TSTA7.6 Учащият ще се 
запознае с различните 
видове устройства за 
манипулиране на товара и 
товаро-разтоварни 
операции (рампи, 
контейнери, палети и т.н.) 
и ще може да изготвя 
процедури и да издава 
инструкции за 
извършване на товаро-
разтоварни операции 
(разпределение на 
товара, подреждане, 
обезопасяване и др.); 

Да бъде наясно с 
различните видове 
контейнери, палети и 
системи за 
обезопасяване на 
товарите с мрежи, 
вериги, колани, 
разпределящи товара по 
тегло и обем.  

Да прилага нормите за 
манипулиране и 
подреждане на товара, 
като адаптира 
положението на товара, 
така че да се осигури 
стабилност. Да познава 
европалетите и 
изопалетите. 

Да прилага план за 
товарене и обезопасяване 
на товарите, като избира 
подходящите за целта 
елементи 

7.7 
Интермодален 
транспорт 

TSTA7.7 Учащият ще бъде 
запознат с различните 
технологии на „piggy-back 
“ и ро-ро комбиниран 
транспорт 

Да идентифицира други 
форми на транспорт като 
Ро-Ро и "piggy-back" 

Да изпълнява 
изискванията и 
задълженията при 
мултимодални превози по 
отношение на различните 
видове транспорт 

Да избира най-подходящите 
мултимодални решения 

7.8 Транспорт на 
опасни товари - 
ADR 

TSTA7.8 Учащият ще се 
научи да прилага 
процедури за спазване на 
правилата за превоз на 
опасни товари и 
отпадъци, по-специално 
тези, които произтичат от 
Директива 2008/68/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 
1013/2006; 

Да може да 
идентифицира опасните 
товари, техните класове, 
етикети и по-специално 
забраните за съвместно 
товарене 

Да прилага правилата за 
превоз на опасни товари 
по отношение на 
различните класове, 
етикети, опаковки и 
документи 

Да спазва изискванията на 
регламентите за превоз на 
опасни товари и по-
специално ADR 



  
 

 

 

7.9 Транспорт на 
бързоразвалящи 
се товари -ATP 

TSTA 7.9 Учащият ще 
може да прилага 
процедури за спазване на 
правилата за превоз на 
бързоразвалящи се 
хранителни продукти, по-
специално тези, които 
произтичат от спогодбата 
за международен превоз 
на бързоразвалящи се 
храни и специалното 
оборудване, 
предназначени за тези 
превози (ATP) 

Да разбира различните 
бързоразвалящи се 
хранителни продукти, 
използваните превозни 
средства и техните 
характеристики 

Да прилага правилата за 
контрол според 
изискванията за 
различните видове 
продукти и използваните 
транспортни средства при 
превоза на 
бързоразвалящи се 
хранителни продукти. 

Да използва транспортни 
средства с контролирана 
температура за превоз на 
хранителни продукти 
според изискванията на ATP 

7.10 Транспорт 
на живи 
животни 

TSTA7.10 Учащият ще 
научи да прилага 
процедури за спазване на 
правилата за транспорт на 
живи животни.  

Да описва условията за 
транспорт на живи 
животни, разделението 
по видове и тяхното 
благосъстояние.  

Да изготвя маршрутен 
план за различните 
видове животни по 
отношение на 
изискванията за пътуване 
и почивка на животните 

Да изготвя план за 
наблюдение на превозни 
средства за транспортиране 
на животни и хуманното 
отношение към тези 
животни. 

Модул 8 - 
Безопасност 
на движението 
и планиране 
на действията 
при 
извънредни 
ситуации 

8.1 
Квалификация 
на водачите 

RSCP8.1.1 Учащият ще 
знае какви квалификации  
се изискват за шофьорите 
(свидетелство за 
управление на МПС, 
медицински 
свидетелства, 
удостоверения за годност 
и т.н.); 

Да определя 
нормативната рамка, 
регулираща дейността на 
компанията, както и 
необходимите 
квалификации и срока 
им на валидност. Да 
взима предвид 
квалификацията и 
уменията на водачите 
във връзка с 
изискванията и нуждите 
на клиентите.  

Да проверява 
необходимата 
квалификация на 
водачите и документите, 
свързани с тази 
квалификация 

Да изпълнява 
задълженията, покрити от 
съответната категория на 
шофьорската книжка, без да 
вреди на околната среда и 
оборудването.  



  
 

 

 

8.2 Правила за 
движение по 
пътищата 

RSCP8.2.1 Учащият ще 
предприеме 
необходимите стъпки, за 
да да гарантира, че 
водачите спазват 
правилата за движение, 
забраните, изискванията 
за безопасност и 
ограниченията, които са в 
сила в различните 
държави членки; 

Да определя 
нормативната рамка, 
регулираща дейността на 
компанията, както и 
необходимите 
квалификации и срока 
им на валидност. Да 
взима предвид 
квалификацията и 
уменията на водачите 
във връзка с 
изискванията и нуждите 
на клиентите.  

Следи за спазването на 
правилата за движение по 
пътищата и организира 
допълнителни инструкции 
и обучение, ако е 
необходимо 

Да планира и изпълнява 
транспортна работа в 
съответствие със законите и 
разпоредбите, като 
същевременно се вземе 
предвид безопасността. 

8.3 Безопасност 
на движението 

RSCP8.3.1 Учащият ще 
прилага процедури за: 
правилно обезопасяване 
на стоките и познаване на 
съответните техники. По 
отношение на 
автомобилния превоз на 
пътници учащият ще има 
получи познания за 
разположението на 
пътната мрежа в 
държавите членки. 

Да разбира принципите и 
резултатите от 
безопасното, 
икономично и 
проактивно шофиране за 
избягване на инциденти 
и намаляване разхода на 
гориво 

Да съставя принципи на 
безопасно и икономично 
шофиране и да ги 
използва при планирането 
на транспорта. Да може 
да събира данни в 
работата си (например 
отделяни емисии, 
използвано гориво, 
статистика за инциденти 
нарушения и др.) при 
планиране работата на 
водачите.  

Да работи по начин, който 
да позволява да се избягват 
опасности и повреди и също 
така да използва доклади 
във връзка с инциденти или 
повреди. Активно да се 
занимава с аспектите на 
безопасността, които 
забелязва 



  
 

 

 

8.4 Първа 
помощ 

RSCP8.4.1 Учащият ще 
може да опише 
процедурите, които 
трябва да се следват в 
случай на злополука, и да 
прилага  
подходящи процедури за 
предотвратяване на 
повторно възникване на 
произшествия или тежки 
пътнотранспортни 
нарушения 

Да владее уменията за 
оказване на първа 
помощ, изисквани от 
професионалните 
шофьори, различни 
програми за обучение и 
свързаните с тях 
упражнения 

Да знае как да реагира 
правилно в случай на 
инцидент и да окаже 
необходимата първа 
помощ 

Да поддържа своите умения 
за първа помощ и да 
действа незабавно, да не се 
колебае да използва 
уменията и където е 
необходимо 

Модул 9 – 
Екологични 
аспекти 

9.1. Планиране 
и оптимизиране 
на транспорта 

EA9.1.1 Учащият ще 
познава интелигентните 
транспортни системи 
(ИТС) като средство за 
насърчаване на 
екологичното съзнание и 
еко-устойчивостта в 
рамките на товарния 
транспорт 

Да използва наличните 
системи за трафик 
(например приложения 
за следене на трафика, 
избягване на височинни 
разлики, оптимизиране 
на маршрут, избягване 
на червени светлини на 
светофарите и т.н..) 

Да използва различни 
мобилни приложения в 
работата за оптимизиране 
на маршрута, така че да се 
избегнат задръствания, 
натоварени улици и 
забавяне като цяло. 

Да работи по начин, по 
който избраните маршрути 
да имат най-малко вредно 
въздействие върху околната 
среда.  



  
 

 

 

9.2. Закупуване 
на транспортни 
средства и 
свързаните с тях 
вредни емисии 

EA9.2.1 Учащият ще умее 
да прилага технологии за 
облекчаване на 
задръстванията, за по-
екологичната мобилност и 
за намаляване 
консумацията на енергия. 

Да идентифицира 
характеристиките на 
превозното средство във 
връзка с 
предназначението му. Да 
идентифицира 
характеристиките на 
превозното средство по 
отношение на разхода на 
гориво и контрола на 
емисиите и да е запознат 
със свързаните с това 
габарити и техники. 

Да закупува превозно 
средство според 
предназначението му в 
съответствие с екологична 
политика (или стратегия) 
на компанията. Да може 
също така да прилага 
насоки за управление на 
компанията, за да 
минимизира емисиите и 
разхода на гориво. 

Да използва всички 
характеристики на 
превозното средство, които 
допринасят за постигането 
на екологичните цели на 
компанията. 

9.3. Избор и 
разход на 
гориво 

EA9.3.1 Учащият ще 
познава обичайните 
практики за начините на 
изследване за 
намаляване на горивото и 
въглеродните емисии, 
така че да може да 
измерва въглеродните 
емисии в зависимост от 
използваното превозно 
средство 

Да разпознава 
значението на избора на 
гориво във връзка с 
разхода на автомобила и 
емисиите 

Да използва и 
интерпретира данните от 
транспортното средство 
във връзка с разхода на 
гориво 

Да наблюдава и използва 
данните, генерирани от 
транспортното средство при 
планиране на дейността, 
взимайки предвид 
въздействието върху 
околната среда.  

Модул 10 – 
Дигитални 
технологии 

10.1 Дигитални 
приложения за 
автомобилен 
транспорт и 
бизнес процеси 

DT10.1.1 Учащият ще 
разбира потенциала на 
дигиталните технологии 
за подобряване на 
пътната безопасност и ще 
може да разпознава 
потенциала на 
технологиите за 
подобряване на 

Да помни най-важните 
термини, използвани в 
дигитализацията в 
логистиката ( например 
големи данни, блок чейн, 
виртуална реалност, 
добавена реалност, 
сензори за налягане, 
възможности за 

Да назовава 
възможностите за 
приложение на големи 
данни в транспортната 
дейност 

Да анализира и използва 
оценките от големите данни 



  
 

 

 

транспортната 
ефективност  

дигитализация в 
транспортните средства) 

10.2 
Дигитализация в 
управлението на 
транспорта 

DT10.2.1 Учащият ще 
познава възможностите 
на дигитализацията не 
само във връзка с 
транспортните средства, 
но и по отношение на 
бизнес процесите 

Да определя елементите 
на стратегията за 
дигитализация в 
транспорта. 

Да обяснява термина блок 
чейн и може да даде 
примери за използване на 
блок чейн 

Да създава стратегия за 
дигитализация на 
транспортната компания 

10.3 Управление 
на промяната 
като основа за 
дигитализацията 
в транспорта 

DT10.3.1 Учащият ще 
познава колко е важно 
управлението на 
промяната за 
дигитализацията 

Да разпознава 
значението на 
дигитализацията в 
бизнес процесите на 
транспортното 
дружество и значението 
на управлението на 
промяната в процесите 
на дигитализация в 
транспортния сектор; 

Да идентифицира 
потенциалните икономии 
от мерките за 
дигитализация в 
транспортния сектор и да 
може да използва 
различни методи в своята 
работа за създаване на 
дигитална стратегия 

Прилагане на ключови 
инструменти за управление 
на промените  

 


