
 

 

 

Ръководството за обучение е един от резултатите от проекта TOC. Основната цел на този документ е 

да опише дидактическия подход, материали и инструменти за постигане на целите на проекта. Този 

документ трябва да подкрепя обучаващите, заинтересованите страни, обучаващите институции и 

асоциациите при прилагането на обучителния път, базиран на нуждите на водачите и новите 

технологии за обучение. 

Обучителен път 
 

Модул 1: Гражданско право 

Обучителна единица 1.1: Транспортни договори - правна база  

Цел: Обучителната единица предоставя основните знания и информация, необходими на 

транспортен оператор да бъде страна в транспортните договори.  

Съдържание: Представяне на правната база на транспортните договори  

Време: 40 минути 

 

Обучителна единица 1.2: CMR конвенция 

Цел: Обучителната единица илюстрира правилата и задълженията, произтичащи от Конвенцията 

CMR за международен превоз на товари, включително страните по договора, отговорности и 

необходимите документи. 

Съдържание: Представяне на CMR Конвенцията и приложението й в транспортния сектор 

Време: 60 минути 

 

МОДУЛ 1 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции на 

обучаващия 

1.1 Транспортни  

договори - 

правна база 

Учащият ще бъде в състояние да 

сключва валиден транспортен договор, 

да анализира видовете договори и 

договорни основи за извършване на 

пътнически и товарен превоз. 

40 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - Знания относно 

законодателство

то, видовете 

транспортни 

договори, 

задължения и 

отговорности. 
Учащият ще спазва договорните 

задължения при разглеждането на 

искове във връзка с възникнали щети и 

обезщетения при превоз на товари и 

пътници. 



 

 

1.2 CMR конвенция Учащият ще бъде в състояние да 

прилага правилата и да следва 

задълженията произтичащи от CMR 

конвенцията за превоз на товари. 

60 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Знания 

относно CMR – 

Конвенция за 

договора за 

международен 

превоз на стоки 

 

Модул 2: Търговско право 

Обучителна единица 2.1: Търговска дейност 

Цел: Представяне на основните регламенти, свързани с търговската дейност в пътническия и 

товарния транспорт.  

Съдържание: Представяне на основните условия и формалности за осъществяване на търговска 

дейност. Дефиниция на физическо и юридическо лице. Видове предприятия според размера: микро, 

малки, средни и големи предприятия.  

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 2.2: Задължения като работодател 

Цел: Запознаване с формалните задължения на работодателя при автомобилен превоз на товари и 

пътници 

Съдържание: Дефиниция на работодател, неговите права и компетенции. Модулът представя и 

специфичните задължения на работодателя, включително предотвратяване на тормоз и 

дискриминация.  

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 2.3: Ръководителят транспортна дейност като едноличен търговец  

Цел: Да се представят изискванията за регистрация и извършване на дейност като едноличен 

търговец при превоза на товари и пътници 

Съдържание: Представяне на принципите при извършване на търговска дейност като едноличен 

търговец. Разглеждат се предимствата, недостатъците и задълженията на едноличните търговци.   

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 2.4: Търговски дружества 

Цел: Да се представят различните форми на търговски дружества и принципите на тяхното създаване 

и функциониране 



 

 

Съдържание: Преглед на основните форми на търговските дружества. Описание на характеристиките 

на всеки един тип дружество, техните предимства и недостатъци. 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 2.5: Събирателно дружество 

Цел: Да се представят изискванията за регистрация и извършване на дейност като събирателно 

дружество 

Съдържание: Описание на принципите за учредяване и функциониране на събирателното 

дружество. Определението за дяловете и правата, свързани с тях. Представяне на органите на 

дружеството и тяхната роля в управлението. Обсъждане на плюсовете и минусите на събирателното 

дружество.  

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 2.6: Командитно дружество 

Цел: Да се представят условията за учредяване и дейност на командитно дружество  

Съдържание: Описание на принципите за учредяване и функциониране на командитно дружество. 

Определението за дяловете и правата, свързани с тях. Представяне на органите на дружеството и 

тяхната роля в управлението. Обсъждане на плюсовете и минусите на командитното дружество. 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 2.7: Дружество с ограничена отговорност 

Цел: Да се представят условията за учредяване и дейност на дружество с ограничена отговорност 

Съдържание: Описание на условията за учредяване и дейност на дружество с ограничена 

отговорност, органи за управление, предимства и недостатъци на тази форма 

Време: 15 минути 

 

Обучителна единица 2.8: Акционерно дружество 

Цел: Да се представят условията за учредяване и дейност на акционерно дружество  

Съдържание: Описание на условията за учредяване и дейност на акционерно дружество, органи за 

управление, предимства и недостатъци на тази форма 

Време: 15 минути 



 

 

 

МОДУЛ 2 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни материали Компетенции на 

обучаващия 

2.1  Търговска 

дейност 

Учащият ще познава основите 

на изискванията за 

извършване на търговска 

дейност, свързани с превоз 

превози на товари и пътници 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- - знания относно 

управление на бизнес 

- - знания относно 

правната база, 

свързана с търговската 

дейност  

- - комуникационни 

умения 

-  

2.2 Задължения  

като  

работодател 

Учащият ще бъде в състояние 

да прилага правилните 

разпоредби като работодател 

при извършване на превоз на 

товари и пътници. 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

задълженията на 

работодателя 

- комуникационни 

умения 

2.3 

Ръководителят  

транспортна  

дейност като  

едноличен  

търговец 

Учащият ще бъде в състояние 

да прилага правилните 

разпоредби, произтичащи от 

ролята му на едноличен 

търговец при превоза на 

товари и пътници 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

задълженията на 

едноличния търговец   

- комуникационни 

умения 

2.4 Търговски  

дружества 

Учащият ще бъде в състояние 

да изброи основните условия 

и формалности за 

осъществяване на търговска 

дейност. 

30 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

търговските дружества 

-  комуникационни 

умения 

2.5 Събирателно  

дружество 

Учащият ще бъде в състояние 

прилага изискванията към 

събирателното дружество за 

извършване на превоз на 

товари и пътници  

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

събирателните 

дружества 

-  комуникационни 

умения 

2.6 Командитно 

дружество 

Учащият ще бъде в състояние 

прилага изискванията към 

командитното дружество за 

извършване на превоз на 

товари и пътници 

30 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

командитните 

дружества  

-  комуникационни 

умения 

2.7 Дружество с 

ограничена 

Учащият ще бъде в състояние 

прилага изискванията към 

15 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

дружествата с 



 

 

отговорност  дружеството с ограничена 

отговорност за извършване 

на превоз на товари и 

пътници 

ограничена 

отговорност 

-  комуникационни 

умения 

2.8 Акционерно 

дружество 

Учащият ще бъде в състояние 

прилага изискванията към 

акционерното дружество за 

извършване на превоз на 

товари и пътници 

15 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

акционерните 

дружества 

-  комуникационни 

умения 

 

Модул 3: Социално право 

Обучителна единица 3.1: Социален диалог 
 
Цел: Да представи различните социални институции, засягащи автомобилния сектор 
 
Съдържание: Ролята и дейностите на различни институции, засягащи автомобилния сектор 

(синдикални организации, инспекция по труда и др.) 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 3.2: Социално осигуряване  

Цел: Да запознае обучаващият се със задълженията на работодателя във връзка със социалното 

осигуряване  

Съдържание: Основни понятия за социално осигуряване, общо функциониране на социалното 

осигуряване. Също така, задълженията и правата на служителите и работодателите. Бенефициенти на 

социално осигуряване, самоосигуряващи се лица.  

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 3.3: Трудов договор, колективен трудов договор 

Цел: Да запознае обучаващият се с правилата, уреждащи трудовите договори за различните 

категории работници, наети в автомобилни транспортни фирми. 

Съдържание: Форма на договори, задължения на страните, условия и графици на работа, платени 

отпуски, възнаграждения, неизпълнение на договор и др. 

Време: 30 минути 

 



 

 

Обучителна единица 3.4: Тахограф 

Цел: Да запознае обучаващият се с регулациите относно тахографите и времената на труд и почивка 

на водачите. 

Съдържание: Основни понятия за тахографа. Видове и класове тахографи. Задължително използване 

и изключения. Одобрение и монтаж, експлоатация. Аналогов тахограф, цифров тахограф, видове 

карти. Дейности на водача, шофиране, почивка, друга работа. Ежедневно, седмично и двуседмично 

време за шофиране. Дневно и седмично време за почивка 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 3.5: Начална квалификация и продължаващо обучение на водачите на 

превозни средства.  

Цел: Обучаващият се да се запознае с разпоредбите за задължителното първоначално и 

непрекъснато обучение. 

Съдържание: Продължаващо и задължително обучение и неговите цели. Прилагане на 

задължително обучение. Изключения от обучението. Начална квалификация и непрекъснато 

обучение. 

Време: 30 минути 

 

МОДУЛ 3 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции на 

обучаващия 

3.1 Социален 

диалог 

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

30 мин TOC платформа – 

Обучителни 

материали  

- знания по отношение на 
трудовото 
законодателство 
 
-  комуникационни 
умения  

3.2 Социално 

осигуряване 

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

30 мин TOC платформа – 

Обучителни 

материали  

- знания по отношение на 
трудовото 
законодателство 
 
-  комуникационни 

умения 

3.3 Трудов 

договор, 

колективен 

трудов договор 

Учащият ще бъде запознат с 
правилата, уреждащи 
трудовите договори на 
различните категории 
работници, наети от 
предприятията за 
автомобилни превози (видове 

30 мин TOC платформа – 

Обучителни 

материали  

- знания по отношение на 
трудовото 
законодателство 
 
-  комуникационни 

умения 



 

 

договори, задължения на 
страните, условия на труд и 
работно време, платен отпуск, 
възнаграждение, 
неизпълнение на договора и 
т.н.) 

3.4 Тахограф 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; 

45 мин TOC платформа – 

Обучителни 

материали  

- знания относно 

регулациите за труд и 

почивка на водачите, 

тахографи 

-  комуникационни 

умения 

3.5 Начална 

квалификация и 

продължаващо 

обучение на 

водачи на 

превозни 

средства 

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. 

45 мин TOC платформа – 

Обучителни 

материали  

- знания относно 

регулациите, свързани с 

първоначално и 

продължаващо обучение 

на водачите.  

-  комуникационни 

умения 

 

Модул 4: Данъчно право 

Обучителна единица 4.1: ДДС при извършване на транспорт 

Цел: Представяне на ставките на ДДС, приложими в автомобилния транспорт на товари и пътниците 



 

 

Съдържание: Определение за ДДС. Представяне на различни ставки на ДДС, приложими за 

автомобилен превоз на товари и пътници. Описване на възможността за облагане на транспорта с 0% 

ДДС. Изясняване на въпроси, свързани с момента на данъчно задължение и мястото на данъчно 

облагане. Обясняване на това какво е международен транспорт и междуобщностен транспорт, 

Примери. 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 4.2: Данък върху доходите 

Цел: Обучителната единица представя основни знания и информация по отношение на данъка върху 

доходите на физическите лица.  

Съдържание: Обяснение на термините: доход, приход, приспадащи се разходи. Представяне на 

различни форми на данък върху доходите на физическите лица, предимства и недостатъци на 

тяхното използване 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 4.3: Корпоративен данък 

Цел: Обучителната единица представя основни знания и информация по отношение на 

корпоративния данък. 

Съдържание: Представяне на корпоративния данък и правилата за отчитането му. 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 4.4: Други данъци и такси в транспорта 

Цел: Обучителната единица представя основни знания и информация по отношение на други данъци 

и такси в транспорта.  

Съдържание: Представяне на понятието данък върху транспортните средства, обяснение на неговия 

обхват. Описване на други данъци, свързани с транспорта, като тол системата за таксуване и 

събиране на пътни такси. 

Време: 20 минути 

 

МОДУЛ 4 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

Време Обучителни материали Компетенции на 

обучаващия 



 

 

4.1 ДДС при  

извършване на  

транспорт 

Учащият ще научи как да 

прилага правилно ДДС 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно ДДС 

в транспорта 

-  комуникационни 

умения 

4.2 Данък върху  

доходите 

Учащият ще научи как да 

прилага правилно ДДС 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

данъка върху 

доходите 

-  комуникационни 

умения 

4.3 Корпоративен  

данък 

Учащия ще може да 

прилага правилно 

корпоративните данъци 

30 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

корпоративните 

данъци 

-  комуникационни 

умения 

4.4 Други  

данъци и такси в  

транспорта 

Обучаваният ще може да 

прилага различни други 

данъци и такси в 

транспорта 

20 мин TOC платформа – 

Обучителни материали  

- знания относно 

други данъци и такси 

в транспорта  

-  комуникационни 

умения 

 

Модул 5 Търговско и финансово управление на предприятието 

 

Обучителна единица 5.1: Разходи на дружеството - начини на плащане  

Цел: Обучителната единица представя на обучаващите се преглед на актуалните методи на 

разплащане  

Съдържание: Приложение на методите за разплащане 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 5.2: Начини на финансиране 

Цел: Обучаващите се следва да могат да правят разлика между закупуване на кредит или лизинг. 

Обучаващите се трябва да могат да определят кога е икономически по-добре за компанията да 

закупи на кредит и кога с лизинг. 

Съдържание: Разграничаване на вариантите за финансиране на покупка и лизинг. 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 5.3: Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, анализ на финансови 

показатели 

Цел: Да се разяснят на обучаващите се какво е счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и 

начините за анализ на финансови показатели 



 

 

Съдържание: Представяне на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, финансови 

показатели 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 5.4: Бизнес планиране - бюджетиране 

Цел: Обучаващият се да може да оценя рентабилността и финансовото състояние на компанията, 

особено въз основа на финансови показатели, както и да изготви финансов план. 

Съдържание: Подготовка на подробен план и сравнение между зададени и реално достигнати 

стойности. 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 5.5: Организация на управлението и маркетинг  

Цел: Обучаващият се да може да разпознава различните видове организационни форми за своята 

компания и значението на маркетинга като компонент от управлението на компанията 

Съдържание: Информация за създаване на  организационна форма, подходяща за компанията, както 

и маркетингова концепция, като компонент от управлението на компанията. 

Време: 30 минути 

 

 

Обучителна единица 5.6: Застрахователен договор и видове застраховки в транспорта 

Цел: Да може да разпознава различните видове застраховки в автомобилния транспорт и 

произтичащите от това гаранции и задължения 

Съдържание: Разяснени са основните застраховки в транспортния сектор 

Време: 15 минути 

 

Обучителна единица 5.7: Фактуриране при товарните превози 

Съдържание: Основни изисквания на счетоводните разпоредби и Инкотермс 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 5.8: Транспортни оператори, спомагателни дейности 

Цел: Обучаващият се да разпознава спомагателните дейности и допълнителни транспортни услуги. 

Съдържание: Разяснение на спомагателните дейности и допълнителни транспортни услуги. 



 

 

Време: 15 минути 

 

МОДУЛ 5 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции 

на обучаващия 

5.1 Разходи на 

дружеството -

начини на плащане 

Учащият ще познава основните  методи 

за плащане като чек, менителница,  

банкови карти и други 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - Търговско ноу-

хау за методите 

на плащане в 

транспортна 

компания. 

5.2 Начини на 

финансиране 

Учащият ще научи повече за 

различните форми на кредитиране 

(банков кредит, лизинг, наем, 

факторинг) и произтичащите от тях 

такси и задължения 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Търговско ноу-

хау 

5.3 Счетоводен 

баланс, отчет за 

приходите и 

разходите, анализ 

на финансови 

показатели 

Учащият ще узнае какво е счетоводен 

баланс, как се изготвя и интерпретира и 

как се чете и интерпретира отчета за 

приходите и разходите 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- основни 

търговски 

умения  

5.4 Бизнес 

планиране-

бюджетиране 

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 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Търговско ноу-

хау 

5.5 Организация на 

управлението и 

маркетинг 

Учащият ще може да описва 

организационната структура и да 

изготвя организационни планове. Ще 

познава принципите на маркетинга, 

рекламата и връзките с обществеността 

по отношение на транспортни услуги, 

промоционални кампании, досие на 

клиентите и др. 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Организационно 

и търговско ноу-

хау 

5.6 Застрахователен 

договор и видове 

застраховки в 

транспорта 

Учащият ще познава различните 

видове застраховки, свързани с 

автомобилните превози ("Гражданска 

отговорност", СМR застраховка и други 

транспортни застраховки), и 

произтичащите от тях покрития и 

15 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Търговско ноу-

хау 



 

 

задължения 

5.7 Фактуриране при 

товарните  

превози 

Учащият ще може да прилага 

правилата за фактуриране при товарни 

превози и свързаните с тях Инкотермс 

правила 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Търговско ноу-

хау  

5.8 Транспортни 

оператори, 

спомагателни 

дейности 

Учащият може да прилага различни 

стратегии за управление на риска в 

случай на колебания на пазара 

15 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Знания в 

областта на 

транспорта 

 

 

Модул 6: Достъп до пазара  

Обучителна единица 6.1: Достъп до пазара  

Цел: Да се анализират всички елементи, необходими за достъп до пазара от транспортния оператор. 

Да се илюстрират правилата на вътрешния и външния пазар за транспортния сектор. 

Съдържание: Представяне на правилата за достъп до пазара 

Време: 60 минути 

 

Обучителна единица 6.2: Документи за извършване на вътрешни и международни превози 

Цел: Обучителната единица предоставя на транспортния оператор преглед на необходимите 

документи, които трябва да бъдат изготвени и използвани за транспортни услуги на национално и 

международно ниво. 

Съдържание: Презентация на национални и международни транспортни услуги - документи 

Време: 60 минути 

 

 

МОДУЛ 6 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции на 

обучаващия 

6.1 Достъп до пазара  Учащият може да прилага 

разпоредбите за достъп до пазара, като 

анализира съществуващите правила на 

вътрешния и международен 

автомобилен превоз на товари и 

60 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - знания в 

областта на 

достъпа до 

националния 

международния 



 

 

пътници. пазар 

6.2 Документи за 

извършване на 

вътрешни и 

международни 

превози 

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. 

60 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- познаване на 

необходимите 

документи за 

транспортни 

услуги на 

национално и 

международно 

ниво. 

 

 

Модул 7: Технически стандарти и технически аспекти на дейността 

Обучителна единица 7.1: Размери и маса на превозните средства 

Цел: Да представят основните ограничения за тегло и размери, приложими за държавите-членки на 

ЕС, и процедурите, които трябва да се следват в случай на необичайни товари 

Съдържание: Представяне на габаритите на различните видове превозни средства, както и на 

максимално разрешеното тегло. 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 7.2: Видове превозни средства 

Цел: Да се опише класификацията на превозните средства и експлоатационните изисквания, за да се 

изберат подходящи превозни средства и техните компоненти. 

Съдържание: Представяне на класификацията на превозното средство и факторите, които трябва да 

се вземат предвид при избора на превозно средство и неговите компоненти 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 7.3: Типово одобрение и регистрация 

Цел: Целта е да обяснят процедурите и документите, свързани с придобиването на нови превозни 

средства, тестването им и гарантирането, че се поддържат в изправно състояние. 

Съдържание: Представяне на документи и процедури за типово одобрение, регистрация и 

технически преглед на превозни средства. 

Време: 10 минути 

 



 

 

Обучителна единица 7.4: Екологични аспекти 

Цел: Да се направи преглед въздействието върху околната среда от транспорта и да се разгледат 

съществуващите стандарти за емисии и пределно допустими стойности за шум. Подчертава се 

важната роля на операторите за намаляване на въздействието върху околната среда от транспорта. 

Съдържание: Представяне на EURO стандартите, пределни стойности за шум и отговорности на 

оператора за намаляване на въздействието върху околната среда 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 7.5: Техническа поддръжка 

Цел Да се обяснят основните фактори, които участват в съставянето на план за поддръжка и 

решението за планова и превантивна поддръжка от страна на предприятието или от трета страна. 

Съдържание: Изискванията и съдържанието на проверките на водача и инспекциите на превозното 

средство, план за превантивна поддръжка и отговорност на оператора за поддръжка на превозното 

средство. 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 7.6: Обезопасяване на товарите 

Цел Целта е се да илюстрират различните видове устройства за обработка на товари и товарене и да 

се изяснят процедурите, свързани с безопасното товарене и разтоварване на превозни средства 

Съдържание: Представяне на основната товарно-разтоварна техника и общите принципи за 

обезопасяване на товарите. Допълнителен видео за методите за осигуряване на натоварване. 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 7.7: Интермодален транспорт 

Цел Целта на единицата е да представи някои от основните техники за комбиниране на различни 

видове транспорт, така че да се използва предимството на всеки вид транспорт 

Съдържание: Представяне на мултимодални, интермодални и комбинирани транспортни системи с 

допълнителни видеоклипове за различните системи за обработка на комбиниран транспорт, 

използвани в Европа. 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 7.8: Транспорт на опасни товари - ADR 



 

 

Цел Целта на единицата е да предостави основни знания и информация, необходими за прилагане 

на законодателните изисквания по отношение на превоза на опасни товари и отпадъци 

Съдържание: Представяне на стоките, предмет на регламента ADR, маркировка на превозното 

средство и изисквания за оборудване, необходимата документация и отговорностите на оператора, 

произтичащи от регламента. 

Време: 60 минути 

 

Обучителна единица 7.9: Транспорт на бързоразвалящи се товари - ATP 

Цел Да се направи преглед на правилата за превоз на бързоразвалящи се товари 

Съдържание: Представяне на видовете бързоразвалящи се храни, обхванати от споразумението ATP; 

дестинации, предмет на споразумението; изисквания за контрол на температурата и водене на 

записи; тестване, сертифициране и маркиране на превозни средства и оборудване 

Време: 10 минути 

 

Обучителна единица 7.10: Транспорт на живи животни 

Цел Звеното дава преглед на правилата и най-добрите практики за предотвратяване на нараняване 

или ненужно страдание на животните по време на транспортиране 

Съдържание: Представяне на участниците в транспорта на живи животни, общите задължения на 

оператора, правилата за планиране на маршрута, изискванията за хранене и поене. Образователни 

видеоклипове за най-добри транспортни практики на говеда, прасета, коне, овце, домашни птици 

Време: 20 минути 

 

МОДУЛ 7 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции 

на обучаващия 

7.1 Размери и маса 

на превозните 

средства 

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 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - знания относно 

Директива (ЕС) 

2015/719 

7.2 Видове превозни 

средства 

Учащият ще умее да прилага правилата 

за тегло и размери на превозните 

средства, движещи се на територията 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- основни 

знания за 

транспортните 



 

 

на страните членки, и процедурите, 

които трябва да се следват в случай на 

необичайни товари, представляващи 

изключение от тези правила 

средства и 

техните 

компоненти 

7.3 Типово 

одобрение и 

регистрация 

Учащият ще познава формалностите, 

свързани с типовото одобрение, 

регистрация и технически преглед на 

превозните средства; 

10 мин  TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- знания 

относно СЕ 

сертификатите 

и други 

документи за 

регистрация на 

транспортните 

средства, 

Директива 

2014/45/EU, 

Директива 

2014/47/EU  и 

Директива 

2014/46/EU  

7.4 Екологични 

аспекти 

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; 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- знание 

относно ЕВРО 

стандартите и 

различните 

мерки за 

намаляване на 

шума и 

отделяните 

вредни емисии 

7.5 Техническа 

поддръжка  

Учащият ще може да изготвя планове 

за обслужване на превозните средства 

и тяхното оборудване 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Разбиране на 

техническата 

поддръжка на 

превозните 

средства 

7.6 Обезопасяване 

на товарите  

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 

товароразтоварни операции 

(разпределение на товара, 

подреждане, обезопасяване и др.); 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Познаване на 

“Европейски 

насоки за най-

добри практики 

относно 

обезопасяване 

на товара при 

автомобилен 

транспорт” и 

“International 

Guidelines on 

Safe Load 

Securing for 

Road Transport”, 



 

 

IRU 

7.7 Интермодален 

транспорт 

Учащият ще бъде запознат с различните 

технологии на „piggy-back “ и ро-ро 

комбиниран транспорт 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Познаване на 

интермодалния, 

мултимодалния 

и 

комбинирания 

вид транспорт 

7.8 Транспорт на  

опасни товари - 

ADR 

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; 

60 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Знания относно 

Директива 

2008/68/EC и 

Регламент (ЕО) 

No 1013/2006 

7.9 Транспорт на 

бързоразвалящи се 

товари - ATP 

Учащият ще може да прилага 

процедури за спазване на правилата за 

превоз на бързоразвалящи се 

хранителни продукти, поспециално 

тези, които произтичат от спогодбата за 

международен превоз на 

бързоразвалящи се храни и 

специалното оборудване, 

предназначени за тези превози (ATP) 

10 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Знания относно 

ATP 

конвенцията  

7.10 Транспорт на 

живи животни 

Учащият ще научи да прилага 

процедури за спазване на правилата за 

транспорт на живи животни. 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

Знания относно 

Регламент (ЕО) 

No 1/2005 

 

 

 

Модул 8: Безопасност на движението и планиране на действията при извънредни 

ситуации 

 

Обучителна единица 8.1: Квалификация на водачите 

Цел Единицата предоставя на обучаващият се ключова информация за това какво трябва да знае за 

шофьорските книжки на своите служители и какво трябва да помни да провери като работодател. 

Съдържание: Презентация относно законодателството във връзка с шофьорските книжки и 

квалификацията на водачите 

Време: 20 минути 

 



 

 

Обучителна единица 8.2: Правила за движение по пътищата 

Цел Обучителната единица обхваща ключовите въпроси на законодателството за движение по 

пътищата и тяхното значение за репутацията на компанията. Обхваща съдържание, свързано с 

професионалните квалификации на професионалните шофьори. 

Съдържание: Презентация за пътната безопасност и планиране на извънредни ситуации (план, при 

който транспортният оператор трябва да вземе предвид различни възможности за пазарни промени 

и т.н., което може да повлияе на бизнес приходите) 

Време: 15 минути 

 

Обучителна единица 8.3: Безопасност на движението 

Цел Значението на безопасното шофиране за компанията, оборудването и шофьорите. Основните 

точки също обясняват важността на безопасното шофиране. 

Съдържание: Презентация за ползите от безопасното шофиране 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 8.4: Първа помощ 

Цел Да се покаже начин за реакция на мястото на произшествието и да се разкрие значението на 

обучението за оказване на първа помощ. В допълнение има и предложение за подходящи 

упражнения за оказване на първа помощ за водачи и за възможности за обучение на компанията. 

Съдържание: Представяне на първа помощ и начина на действие при пристигане на 

местопроизшествието 

Време: 20 минути 

 

МОДУЛ 8 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции на 

обучаващия 

8.1 Квалификация 

на водачите  

Учащият ще знае какви квалификации 

се изискват за шофьорите 

(свидетелство за управление на МПС, 

медицински свидетелства, 

удостоверения за годност и т.н.); 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- -познаване на 

законодателствот

о относно 

професионалната 

квалификация на 

водачите 

8.2 Правила за 

движение по 

Учащият ще предприеме 

необходимите стъпки, за да да 

гарантира, че водачите спазват 

15 мин TOC платформа 

– Обучителни 

- знания относно 

правилата за 

движение по 



 

 

пътищата правилата за движение, забраните, 

изискванията за безопасност и 

ограниченията, които са в сила в 

различните държави членки; 

материали пътищата и 

изискванията за 

безопасност 

8.3 Безопасност на 

движението  

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 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- познаване на 

принципите на 

безопасното 

шофиране  

- квалификация 

на инструктор по 

шофиране 

(незадължително) 

8.4 Първа помощ 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 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

 - познания 

относно 

оказването на 

първа помощ 

- квалификация за 

медицинска 

сестра 

(незадължително) 

 

 

Модул 9: Екологични аспекти 

Обучителна единица 9.1: Планиране и оптимизиране на транспорта 

Цел Да се направи общ преглед за насърчаване на екологичната осведоменост и насърчаване на 

екологичната устойчивост в сектора на товарния превоз. Също така основни познания за 

интелигентните транспортни системи. 

Съдържание: Слайдове и снимки за планиране на транспорта и оптимизиране на използването на 

превозни средства. Въпроси в края на презентацията 

Време: 25 минути 

 

Обучителна единица 9.2: Закупуване на транспортни средства и свързаните с тях вредни емисии 

Цел: Да се дадат знания и да се направят предложения за това какви превозни средства (размер, вид 

и гориво) трябва да има транспортният оператор при различните видове транспорт. Допълнителна 

информация за контрола на емисиите и как целият флот ще повлияе на емисиите и околната среда. 

Съдържание:  Слайдове и снимки за закупуването на транспортни средства и свързаните с тях вредни 

емисии. Въпроси в края на презентацията  



 

 

Време: 25 минути 

 

Обучителна единица 9.3: Избор и разход на гориво 

Цел: Да даде на обучаващите се основните факти за избор на гориво и разход на гориво при 

различните видове гориво. С този модул транспортният оператор може да оцени своите 

възможности при избора на превозни средства в автопарка. Ще бъде дадена повече информация за 

това как да намалите разхода на гориво при използване на различни видове гориво. 

Съдържание: Слайдове, снимки и видео за избора и разхода на гориво 

Време: 25 минути 

 

МОДУЛ 9 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции 

на обучаващия 

9.1. Планиране и 

оптимизиране на 

транспорта 

Учащият ще познава интелигентните 

транспортни системи (ИТС) като 

средство за насърчаване на 

екологичното съзнание и еко-

устойчивостта в рамките на товарния 

транспорт 

25 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - познания 

относно 

планиране и 

бизнес 

(предприемаче

ски умения) 

9.2. Закупуване на 

транспортни 

средства и 

свързаните с тях 

вредни емисии 

Учащият ще умее да прилага 

технологии за облекчаване на 

задръстванията, за поекологичната 

мобилност и за намаляване 

консумацията на енергия. 

25 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- знания 

относно пътния 

трафик и 

екологичните 

решения 

9.3. Избор и разход 

на гориво 

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 

25 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- познания за 

намаляване на 

въглеродните 

емисии и 

безопасно 

шофиране 

- познания за 

защитно 

шофиране (за 

намаляване на 

емисии) 

 

 

 



 

 

Модул 10: Дигитални технологии 

Обучителна единица 10.1: Дигитални приложения за автомобилен транспорт и бизнес процеси 

Цел: Обучителната единица дава на мениджъра на транспорта актуален преглед на текущите 

технически възможности в автомобилния парк 

Съдържание: Представяне на конкретни технически дигитални приложения в автопарка 

Време: 20 минути 

 

Обучителна единица 10.2: Дигитализация  в управлението на транспорта  

Цел: Целта е управителите на автопаркове да реализират дигитализацията на автопарка като 

управленска задача. Участниците трябва да могат да разработят стратегии за дигитализация, както и 

да се запознаят с конкретни примери за дигитализация в управлението на автопарка. 

Съдържание: Презентация относно управленските аспекти на дигитализацията на автопарка 

Време: 30 минути 

 

Обучителна единица 10.3: Управление на промяната като основа за дигитализацията в транспорта 

Цел: Целта е да се покаже на мениджъра на транспорта важността на управлението на промените 

при въвеждане на проекти за дигитализация на автопарка. 

Съдържание: Представяне на дигитализацията от гледна точка на управлението на промените 

Време: 30 минути 

  

МОДУЛ 10 

ОБУЧИТЕЛНИ 

ЕДИНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Време Обучителни 

материали 

Компетенции 

на обучаващия 

10.1 Дигитални 

приложения за 

автомобилен 

транспорт и бизнес 

процеси 

Учащият ще разбира потенциала на 

дигиталните технологии за 

подобряване на пътната безопасност и 

ще може да разпознава потенциала на 

технологиите за подобряване на 

транспортната ефективност 

20 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- - Техническо 

ноу-хау за 

дигитални 

системи в 

автопарка 

10.2 Дигитализация  

в управлението на 

транспорта 

Учащият ще познава възможностите на 

дигитализацията не само във връзка с 

транспортните средства, но и по 

отношение на бизнес процесите 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- Познаване на 

общата 

управленска 

функция 



 

 

10.3 Управление на 

промяната като 

основа за 

дигитализацията в 

транспорта 

Учащият ще познава възможностите на 

дигитализацията не само във връзка с 

транспортните средства, но и по 

отношение на бизнес процесите 

30 мин TOC платформа 

– Обучителни 

материали 

- познаване на 

принципите на 

управление на 

промените 

 

 

 

 

 

 


